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Curso aborda as ferramentas para gestão de gases de  efeito estufa 

 

Adquirir a base dos conhecimentos necessários à elaboração de inventários de 
emissões de gases de efeito estufa - GEE e noções sobre as medidas para 
implantação de políticas para redução dessas emissões, baseado nas 
metodologias pelo Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima – IPCC, 
foi a principal abordagem do curso “Inventário de Gases de Efeito Estufa: 
Sustentabilidade Corporativa Pública”, realizado no entre os dias 11/09 e 12/09 
último na Escola Superior da CETESB. Este é o sétimo curso ministrado para o 
público externo, atendendo a 32 interessados de todo o país. 

 

Segundo Josilene Ferrer, Secretária Executiva do Proclima – Programa de 
Mudanças Climáticas no Estado de São Paulo, o curso tem por intuito 
promover atualização profissional e facilitar o entendimento de todos que, 
direta ou indiretamente, estejam envolvidos com processos de elaboração, 
discussão, execução, controle e tomadas de decisões correspondentes aos 
aspectos que interferem diretamente na gestão de gases de efeito estufa. 

 

“A elaboração do inventário irá permitir que as empresas conheçam com mais 
precisão, em quais setores ocorrem as emissões, de forma que as políticas 
internas sejam divididas entre os agentes emissores de modo justo e 
equilibrado”, explicou Ferrer, acrescentando que o documento será elaborado 
periodicamente, de acordo com a metodologia internacional definida pelo IPCC, 
e adaptada para as corporações. 

 

O evento contou com exposições da socióloga Josilene Ferrer, Gerente de 
Divisão de Mudanças Climáticas da CETESB, que apresentou os temas 
“Inventário Estadual e Nacional/ Contexto Político”, “Resultados Nacionais e do 
Estado de São Paulo”e “Sistema Público de Informações sobre Gases de Efeito 
Estufa”. O economista Felipe Jane Bottini, da Green Domus Desenvolvimento 
Sustentável, falou sobre “Contexto das Mudanças Climáticas, Aspectos 
Técnicos, Institucionais e Negociações Internacionais”, incluindo também o 5º 
Relatório do IPCC. Outra palestra foi a do biólogo Roberto Figueiredo Strumpf, 
da Pam Capital, que dissertou sobre “Mudanças Climáticas e os Impactos nos 
Negócios”; “Gestão Corporativa da GEE”- Identificação das Fontes de 
Emissões”; “Metodologias e Ferramentas para Inventários Corporativos;”e 
“Principais Etapas na elaboração de um Inventário”. O físico Sergio Roberto da 
Bastos de Carvalho, da BSI do Brasil, abordou os processos “Certificação, 
Norma e Procedimento”; e o biólogo Magno Botelho Castelo Branco, 
apresentou “Legislação/ Compensação”; já a jornalista Juliana Campos Lopes, 
da Carbon Disclosure Project, discorreu sobre “Relato das Emissões e Ações 
de Sustentabilidade”. 

 



Cintia Gonçalves Carvalho de Almeida, analista ambiental, ficou bem 
impressionada com a desenvoltura dos palestrantes. “Como conhecedores da 
matéria, transmitem o conhecimento com muita clareza; gostei bastante do 
curso, principalmente porque estou iniciando nesse tema de inventário de 
GEE”, disse. 

 

“Em um contexto geral, achei muito boa a estrutura, material, os docentes e o 
apoio oferecido aos alunos. Parabéns à equipe organizadora!, elogiou o 
engenheiro Silvio Sergio Barreto. 

 

O curso teve a coordenação técnica da socióloga Josilene Ferrer, do arquiteto 
urbanista Omar de Almeida Cardoso e do ecologista Daniel Soler Huet, da 
Divisão de Mudanças Climáticas , do Departamento de Cooperação 
Institucional e Internacional, e coordenação executiva da analista de educação 
ambiental Miyuki Kanashiro, do ETGC – Setor de Cursos e Transferência do 
Conhecimento, da Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental. 
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