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Objetivo:
Adquirir a base dos conhecimentos necessários à elaboração 
de inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
e noções sobre medidas para implantação de políticas para 
redução das emissões de GEE, baseado nas metodologias pelo 
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC).

Conteúdo Programático:
• Bases metodológicas dos inventários corporativos:
 Convenção do Clima (UNFCCC) e Painel Intergovernamental
 de Mudanças Climáticas (IPCC);
• Estimativas e ferramentas para contabilização de emissões
 de gases de efeito estufa para corporações;
• Principais etapas na elaboração de um inventário, 
 identifi cação das principais fontes de emissões de GEE, 
 Escopo 1 / Escopo 2 / Escopo 3, GHG Protocol e 
 ISO 14.064-1 e Exercícios Práticos;
• Política Nacional e Estadual de Mudanças Climáticas e 
 Inventários Nacional e Estadual de emissões de gases 
 de efeito estufa, Possibilidades de Compensação Florestal e
 Legislação.

Metodologia: 
Aulas expositivas com projetor multimídia / exercícios práticos/ 
softwares específi cos, apresentação de casos para debate e 
exercícios práticos.

Perfi l dos participantes/pré-requisitos: 
Profi ssionais de nível superior da área de sustentabilidade, 
gestão ambiental e meio ambiente de empresas públicas e 
privadas, organizações governamentais, não governamentais 
que atuem no setor ambiental/sustentabilidade, pesquisadores, 
consultores e outros que busquem especialização na área 
ambiental.

Curso
Inventário de Gases de Efeito Estufa: 
Sustentabilidade Corporativa e Pública

Número máximo de participantes:
35

Docentes: 
Especialistas do corpo técnico da CETESB e professores 
convidados.

Período de realização:
11 a 12 de setembro de 2014

Horário: 
8h às 18h

Carga horária: 
18 horas

Endereço: 
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - Alto de Pinheiros - 
São Paulo – SP

Valor do investimento: 
R$ 600,00

Prazo para inscrição:
até 21 de agosto de 2014

Coordenação Técnica:
Sociólª. MSc. Josilene Ticianelli Vannuzini Ferrer,  Arqtº.Urban. MSc. Omar de Almeida Cardoso e

Ecólº Daniel Soler Huet

http://www.cetesb.sp.gov.br/institucional/cursos-e-treinamentos/80-inscricoes

