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12/07/2011 
 
CETESB realiza curso sobre Inventário de Gases de E feito Estufa 
 
Inserido por: Edileusa Soares Augusto 
 
Curso será realizado nos dias 22 e 23 de setembro em São Paulo e as inscrições devem ser realizadas no 
site da própria CETESB até o dia 01/09/2011. 
 
As emissões de gases poluentes na atmosfera intensificam o fenômeno conhecido por aquecimento global. 
Os gases de efeito estufa estão presentes na composição natural da nossa atmosfera e exercem importante 
papel para a existência da vida no planeta: os raios infravermelhos emitidos por estes gases são os 
responsáveis pela retenção da energia solar – emitida em forma de luz e radiação – permitindo que a 
temperatura média da superfície terrestre favoreça às mais variadas formas de vida. 
 
As atividades humanas emitem grandes quantidades de gases do efeito estufa – os GEEs – que dispersos 
na atmosfera, ampliam a retenção de calor e passam a provocar efeitos adversos aos sistemas terrestres. 
As mudanças climáticas são exemplo nítido das alterações causadas por estas substâncias. Podemos 
mencionar entre os principais GEEs, o monóxido e dióxido de carbono, o gás metano, o ozônio e 
clorofluorcarbonetos (CFCs). 
 
Conhecer as atividades e fontes de emissões dos GEEs é fundamental para o planejamento de ações 
sustentáveis e compensatórias para mitigação dos possíveis impactos ocasionados por estes efluentes 
atmosféricos. A ferramenta empregada atualmente para contabilizar estas emissões é o “Inventário de 
Gases do Efeito Estufa”. 
 
Preocupada em disseminar esta ferramenta aos profissionais da área de gestão ambiental, bem como 
pesquisadores, consultores e outros que busquem especialização no setor ambiental, a CETESB oferece o 
curso “Inventário de Gases de Efeito Estufa: Sustentabilidade Corporativa e Pública”. O curso será realizado 
nos dias 22 e 23 de setembro em São Paulo e as inscrições devem ser realizadas no site da própria 
CETESB até o dia 01/09/2011. 
 
Sema Osasco quer diagnóstico em 2012  
 
Em Osasco, a Secretaria de Meio Ambiente pretende até 2012 realizar um diagnóstico básico de emissões 
de gases de efeito estufa.  
 
“No segundo semestre de 2011, realizaremos ações juntos às empresas da cidade, para solicitar 
compromissos de neutralização de carbono, especialmente das empresas de transportes e outras que 
tenham frotas próprias de veículos”, ressalta o secretário municipal da pasta de Meio Ambiente, Carlos 
Marx. 
 
Serviço: 
Curso:  “Inventário de Gases de Efeito Estufa: Sustentabilidade Corporativa e Pública” 
Data:  22 e 23/09/2011 
 
Valor das Inscrições:  R$ 486,00 (para estudantes: R$ 243,00) 
Prazo para inscrições:  01/09/2011 
 
Incrições:  www.cetesb.sp.gov.br/institucional/cursos-e-treinamentos 
 
Fonte:  
http://www.pinheirospirapora.org.br/pp/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=612&cod_canal=1(http://www.pin
heirospirapora.org.br/pp/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=612&cod_canal=1) 
 



Agosto de 2011 
 
CETESB promove curso sobre inventário de gases de e feito estufa 
 
Inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro 
 
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB realiza, nos dias 22 e 23 de setembro,  o curso 
“Inventário de Gases de Efeito Estufa: Sustentabilidade Corporativa e Pública”, dirigido a profissionais da 
área de gestão ambiental, para promover conhecimentos indispensáveis à elaboração de Inventários de 
emissões de gases de efeito estufa (GEE). O curso também tem como objetivo a discussão a cerca da 
elaboração e implantação de medidas de políticas que visem à redução das emissões. 
 
Estruturado de acordo com as metodologias sugeridas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), o curso aborda temas como o próprio IPCC e a Convenção do Clima, conceitos sobre 
estimativa de emissões de GEE, Programa Brasileiro de GHG Portocol, Programa de inventário para 
corporações (empresas e instituições) e inventários nacional, estadual e municipal de emissões.  As aulas 
serão realizadas na sede da CETESB, das 8h às 18h e a inscrição para o curso pode ser feita até 1º de 
setembro. Mais informações pelo telefone (11) 3133-3628 ou e-mail: cursos@cetesbnet.sp.gov.br. 
 
Publicado em:  Agosto/2011 
Fonte:  Associação Brasileira do Alumínio(http://www.abal.org.br/noticias/lista_noticia.asp?id=776) 
 



Setembro de 2011 
 
Curso “Inventário de Gases de Efeito Estufa: Susten tabilidade Corporativa e Pública” 
 
A CETESB irá promover o Curso “Inventário de Gases de Efeito Estufa: Sustentabilidade Corporativa e 
Pública” entre os dias 22 e 23 de Setembro. Objetivo é que os participantes adquiram conhecimentos 
necessários à elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa - GEE e medidas para 
implantação de políticas para redução das emissões de GEE, baseado nas metodologias desenvolvidas 
pelo IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. 
 
Conteúdo Programático: 
• Convenção do Clima (UNFCCC) e Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) 
• Conceitos sobre estimativa de emissões de gases de efeito estufa 
• Inventários Nacional, Estadual e Municipal de fontes de emissão de gás de efeito estufa 
• Programa de inventário para corporações (empresas e instituições) 
• Programa Brasileiro de GHG Protocol 
 
Metodologia: Aulas expositivas com projetor multimídia / Exercícios interativos (ilustrativos) / softwares 
específicos, dinâmica de grupo e apresentação de casos para debate. 
 
Perfil dos participantes/Pré-requisitos: Profissionais de nível médio ou superior da área de gestão ambiental 
e meio ambiente de empresas públicas e privadas, prefeituras, organizações governamentais, não 
governamentais que atuem no setor ambiental, pesquisadores, consultores e outros que busquem 
especialização no setor ambiental. 
 
Número máximo de participantes: 76 
Docentes: Especialistas do corpo técnico da CETESB e professores convidados 
Período de Realização: 22 a 23 de setembro de 2011 
Horário: 8 às 18 horas 
Carga Horária: 18 horas 
Endereço: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - Prédio 6 - Alto de Pinheiros - São Paulo – SP 
Valor do Investimento: R$ 486,00 
Prazo para Inscrição: até 01 de setembro de 2011 
 
A Diretora do ICLEI, Florence Laloë, será uma das professoras convidadas do módulo: Inventários Nacional, 
Estadual e Municipal de fontes de emissão de gás de efeito estufa. 
 
Para se inscrever acesse o site: www.cetesb.sp.gov.br/institucional/cursos-e-treinamentos/80-
Informa%E7%F5es/Inscri%E7%F5es 
 
Fonte:  ICLEI LACS(http://www.iclei.org/index.php?id=12297) 
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