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Muitas cidades no mundo tem reconhecido a realização de inventários de 

emissões de gases de efeito estufa em nível local, como uma ferramenta capaz de ajudar 

os tomadores de decisão na identificação das emissões produzidas por diferentes 

atividades e no planejamento de ações. O objetivo deste trabalho é mostrar a viabilidade 

e as oportunidades de se adotar em nível local iniciativas de gestão das mudanças 

climáticas e de controle de emissões de GEE e apresentar uma proposta inédita de 

programa de monitoramento de emissões de GEE e ações de mitigação, tomando a 

Cidade do Rio de Janeiro (CRJ) como modelo. Para isso foi realizado um levantamento 

do estado da arte da experiência internacional em inventários de emissões de GEE de 

cidades, que foi comparada à experiência da CRJ, de modo a analisar os desafios para a 

Cidade. O estudo mostrou que a riqueza de conhecimentos, iniciativas e trabalhos em 

curso sobre a questão dos inventários de GEE em cidades é significativo, porém, a 

maior parte dos trabalhos tem sido conduzida de maneira paralela e de forma isolada. 

De maneira geral, os inventários que o Rio produziu não fogem às recomendações de 

boas práticas internacionais, mas anda há alguns desafios a superar. O sistema de 

monitoramento aqui proposto procura responder a estes desafios e espera-se que, se 

aplicado, traga repercussão positiva para a Cidade, funcionando como um benchmark 

para outras cidades do mundo.  
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Many cities are recognizing the elaboration of greenhouse gases emission 

inventories at the local level, as a tool to help decision makers in identifying emissions 

produced by different activities and in action planning. The objective of this work is to 

show the feasibility and opportunities of adopting local initiatives in climate change 

management and control of GHG emissions and submit an unprecedented proposal of 

program for monitoring GHG emissions and mitigation actions, taking City of Rio de 

Janeiro (CRJ) as a model. For this purpose it was undertaken a survey of the state of the 

art of international experience of cities with GHG emissions inventories, which was 

compared to the experience of CRJ in order to analyze the challenges for the City. The 

study showed that the wealth of knowledge, initiatives and ongoing work on the issue of 

GHG inventories in cities is significant, however, most studies have been conducted in 

parallel and in isolation. In general, the inventories that Rio has produced are in 

accordance with most of the international recommendations of good practices, but there 

are still a few challenges to overcome. The monitoring system proposed here seeks to 

answer these challenges and it is expected that, if applied, will bring positive impact to 

the City, working as a benchmark for other cities in the world. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Observatório de Mauna Loa, do NOAA (National Oceanic & Atmospheric 

Administration), no Havaí, que monitora mensalmente a concentração de dióxido de 

carbono (CO2) na atmosfera, verificou a concentração de 393,09 ppm (partes por 

milhão) em janeiro de 2012, um aumento de cerca de 24% em relação ao início das 

medições em 1959
1
. De acordo com o quarto relatório do Painel Intergovernamental 

sobre Mudança Climática (AR-4, IPCC), este aumento na concentração de CO2 na 

atmosfera vem ocorrendo desde a Revolução Industrial e é quase certo que esteja 

associado ao efeito estufa causado pelo homem, devido às atividades econômicas 

(IPCC, 2007b). Esta questão vem atraindo cada vez mais a atenção das sociedades em 

todo o mundo, resultando em maiores exigências legislativas em uma base global e no 

desenvolvimento de uma variedade de soluções para controlar e reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) em escala global e nacional. 

No nível global, a má qualidade do ar tem sido um dos principais problemas ambientais 

nas grandes cidades, afetando a saúde de milhares de moradores urbanos, gerando uma 

série de pesquisas sobre possíveis soluções (JAIN et al., 2008; KIMMEL et al., 2003; 

PENG et al., 2002; VENEGAS et al., 2006). Além dos impactos na saúde, outros 

impactos da poluição do ar incluem danos a edifícios e estruturas; danos a culturas 

agrícolas, vegetação e florestas; visibilidade reduzida; e até mesmo aumento das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) (KOJIMA et al., 2001). Isto porque a maior 

parte das fontes de poluição urbana local está intimamente relacionada com a produção 

e o consumo de energia, especialmente a queima de combustíveis fósseis, assim como 

                                                 
1
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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as emissões de GEE. Desta forma, medidas de mitigação das emissões em escala local 

podem contribuir para mitigar as emissões globais e vice-versa. 

Sob a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC ou 

UNFCCC, em inglês), tanto países desenvolvidos quanto emergentes têm assumido a 

responsabilidade de desenvolver e atualizar os inventários nacionais de emissões e 

remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa não controlados pelo 

Protocolo de Montreal. Os inventários são o passo inicial de maior importância para se 

diagnosticar como os setores da sociedade contribuem para as emissões de GEE com 

suas atividades. Neste sentido, a Primeira Comunicação Nacional do Brasil preparada 

de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, em 

inglês) foi lançada em 2004, na 10ª Conferência das Partes da CQNUMC, em Buenos 

Aires. O documento continha o primeiro inventário de emissão de GEE do Brasil, que 

abrangeu o período de 1990-1994 (BRASIL, 2004). A Segunda Comunicação Nacional, 

lançada em 2010, atualizou os resultados de 1990-1994 e apresentou o inventário do 

período entre 2000-2005 (BRASIL, 2010). 

Até recentemente, as cidades dos países em desenvolvimento, confrontadas com 

questões ambientais mais urgentes, como a má qualidade do ar, vinham considerando 

questões, tais como as alterações climáticas, como de interesse distante. No entanto, as 

cidades contribuem para as mudanças climáticas e são afetadas por seus impactos. 

Sendo assim, estratégias locais, aplicadas em larga escala, podem significativamente 

contribuir para formar sociedades mais resilientes e de baixo carbono. A compreensão 

das vantagens de se incluir a questão das mudanças climáticas na preocupação com a 

resolução de problemas locais tem levado muitas cidades a reconhecer o valor de se 

elaborar inventários locais de emissões de GEE. A principal vantagem deste tipo de 

abordagem é o uso do inventário como um instrumento de política pública urbana, 
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capaz de ajudar os tomadores de decisão na identificação das emissões produzidas por 

diferentes atividades municipais e no planejamento de ações.  

 

1.1. Hipótese e Objetivos 

 

1.1.1. Hipótese 

 

Os impactos das mudanças climáticas, embora um problema global, têm como fontes 

muitas das mesmas atividades antrópicas que causam impactos ambientais locais. Neste 

sentido, muitas cidades têm incluído as mudanças climáticas em suas políticas. Na 

metodologia do IPCC (IPCC, 2006), os setores são inventariados numa perspectiva 

nacional e não permite que as particularidades associadas com cidades e regiões 

metropolitanas possam ser identificadas. Entretanto, é possível e viável adaptar para o 

nível local padrões metodológicos de inventários de emissões e modelos de gestão 

climática desenvolvidos para o nível nacional. 

Uma metodologia de inventário de emissões de GEE adequada às especificidades da 

cidade foi desenvolvida pelo Centro Clima/COPPE/UFRJ e aplicada a cidades 

brasileiras importantes: primeiramente o Rio de Janeiro (ROVERE et al., 2000), depois 

São Paulo e a atualização do inventário do Rio de Janeiro (ROVERE et al., 2010b; 

ROVERE et al., 2005). A projeção de cenários futuros também foi incluída nesses dois 

últimos estudos, permitindo a simulação da quantidade de emissões de GEE evitadas 

por diferentes opções políticas. Seguindo este exemplo, outras cidades e estados 

brasileiros também adaptaram a metodologia do IPCC para realizar seus inventários 

locais (D' AVIGNON et al., 2010). 
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Entretanto, a maioria das cidades em desenvolvimento ainda não possui um quadro 

institucional e recursos adequados para a coleta sistemática de dados a fim de realizar 

diagnósticos de emissões comparáveis entre cidades e com qualidade para embasar 

iniciativas de mitigação. Nestas circunstâncias, os políticos muitas vezes têm de 

escolher entre medidas alternativas, sem ter as informações necessárias sobre elas. Com 

isso há a tentação de importar padrões, metodologias e tecnologias de países 

desenvolvidos, sem avaliar seus custos e seus benefícios, assim como a viabilidade de 

operar e mantê-los. Apesar disso, muitas cidades brasileiras estão elaborando políticas 

municipais de mudanças climáticas. É possível para essas cidades criar uma estrutura 

capaz de traduzir políticas em ações de mitigação climática, que beneficiem a população 

e a economia locais. Além disso, é possível monitorar estas ações de forma a obter 

reconhecimento internacional e ainda pleitear créditos de carbono em mercados 

internacionais. 

 

1.1.2. Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar a viabilidade e as oportunidades de se adotar em 

nível local iniciativas de gestão das mudanças climáticas e de controle de emissões de 

GEE. Para este fim é apresentada uma proposta inédita de programa de monitoramento 

de emissões de GEE, tomando a Cidade do Rio de Janeiro (CRJ) como modelo. 

 

1.1.3. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos aqui apresentados refletem como os assuntos estão estruturados 

e apresentados na tese. Sendo assim, estes objetivos são: 
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 Apresentar e discutir o tema, revisando o que há na literatura sobre o papel das 

cidades no contexto das mudanças climáticas. 

 Discutir o papel dos inventários locais de emissões de gases de efeito estufa e 

estratégias de mitigação de emissões no nível de cidades. 

o São apresentados alguns dos protocolos e padrões metodológicos, de 

maior destaque internacional, já desenvolvidos para inventários de 

emissões de cidades. 

o É apresentada a experiência internacional na realização de inventários 

municipais e monitoramento do desempenho de estratégias de mitigação 

de emissões. 

 Discutir o caso da CRJ 

o É apresentada a experiência da cidade, como exemplo nacional de estudo 

de inventário e cenários municipais e as políticas públicas que emergiram 

destes estudos. 

o É feita uma análise comparativa entre a experiência internacional e a do 

Rio de Janeiro, mostrando as lacunas da Cidade em relação aos padrões 

internacionais e à experiência de outras cidades, sugerindo 

recomendações. 

 Apresentar proposta de programa de monitoramento de emissões de GEE, 

desenvolvido para a CRJ 

 

1.2. Metodologia 

 

Este estudo foi desenvolvido em três etapas: 
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Etapa 1 

Nesta etapa foi realizado um levantamento do estado da arte da experiência 

internacional em inventários de emissões de GEE de cidades. Este levantamento incluiu 

a análise de protocolos e padrões já existentes e a avaliação da sua utilização em 11 

(onze) cidades selecionadas ao redor do mundo. Essa pesquisa utilizou basicamente 

informações obtidas através da internet e contato pessoal com especialistas de algumas 

das instituições envolvidas (Banco Mundial, World Resource Institute) na elaboração 

desses protocolos e padrões. Também foram levantadas e analisadas as estratégias de 

outras cinco cidades, que possuem políticas de mitigação de emissões com um plano 

para monitorá-las em relação ao seu desempenho. 

 

Etapa 2 

Foi analisada a experiência da CRJ na realização de inventários e cenários de emissões 

de GEE. Esta análise foi feita a partir da experiência do próprio autor, que fez parte da 

equipe que realizou o último estudo de inventário e cenário para a Cidade, e de contato 

pessoal com a equipe que elaborou o primeiro inventário. Em seguida, esta análise foi 

comparada com as experiências das outras cidades de modo a estudar os desafios para o 

Rio se enquadrar em protocolos internacionais e sugerir recomendações. 

 

Etapa 3 

Com base nas análises anteriores, esta etapa contemplou a preparação de uma estratégia 

para permitir que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) seja capaz de 

implantar um programa de monitoramento. Este programa deve permitir o 

acompanhamento das emissões de GEE da cidade e a quantificação das emissões 

reduzidas pelas ações de mitigação implementadas no âmbito local. 



 

7 

Para o desenvolvimento deste programa foram realizadas as seguintes atividades: 

 Análise da aplicação dos protocolos internacionais na realização dos inventários 

da CRJ. Estudo das adaptações necessárias para as especificidades da Cidade; 

 Avaliação das estratégias de coleta e armazenamento dos dados necessários; 

 Elaboração de um sistema de processamento e validação dos dados; 

 Criação de uma equipe para identificação e análise de ações com potencial de 

mitigação de emissões de GEE em curso no território da Cidade; 

 Identificação de uma possível estrutura institucional de responsabilidades para 

gestão do programa; 

 Sugestão de um plano de ação para implementação do programa. 

Os resultados de todo este trabalho estão estruturados e apresentados na presente tese 

em sete capítulos. O capítulo 1 engloba a hipótese e os objetivos, já mencionados, e 

apresenta a metodologia adotada no estudo. O capítulo 2 introduz o assunto, 

apresentando o que há na literatura sobre o papel das cidades no contexto das mudanças 

climáticas. O capítulo 3 discute o papel dos inventários locais de emissões de gases de 

efeito estufa e de estratégias de mitigação de emissões no nível de cidades. Neste 

capítulo também são apresentados alguns dos protocolos desenvolvidos para inventários 

de emissões de cidades e a experiência internacional na sua realização e monitoramento 

do desempenho de estratégias de mitigação. No capítulo 4 é apresentada a experiência 

da CRJ, que é comparada com a de outras cidades do mundo, mostrando as lacunas em 

relação aos padrões internacionais e sugerindo recomendações. No capítulo 5 é 

apresentada a proposta de programa de monitoramento de emissõesde GEE, 

desenvolvido para a CRJ. O capítulo 6 apresenta a discussão, o capítulo 7 apresenta as 

conclusões e recomendações e o capítulo 8 contém toda a bibliografia utilizada.  
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2. AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O PAPEL DAS CIDADES 

 

O objetivo principal da CQNUMC é estabilizar a concentração de GEE na atmosfera em 

um nível seguro, que não comprometa a segurança alimentar e permita a adaptação 

natural dos ecossistemas, dentro de um modelo de desenvolvimento sustentável. O 

Protocolo de Quioto, por sua vez, constitui-se num tratado internacional que estabelece 

compromissos de redução de emissão válidos para o período de 2008 a 2012, que visa 

contribuir com os objetivos da Convenção. A Convenção se baseia no princípio da 

responsabilidade comum, mas diferenciada, dos países signatários. Assim, desde 1990, 

ela separava o mundo entre países desenvolvidos, com obrigações de redução, e países 

em desenvolvimento, sem esta obrigação. Entretanto, com a disparada de crescimento 

econômico da China, seguida por Índia e Brasil, e principalmente com as emissões de 

GEE chinesas ultrapassando as norte-americanas em 2006, essa divisão começou a ser 

considerada inadequada. Esta discussão fez o Protocolo passar por algumas COPs
2
 sem 

que seu futuro fosse acordado, até que no final de 2011, na COP 17, a "Plataforma de 

Ação de Durban" foi adotada ao término de negociações que estiveram à beira do 

fracasso. O Pacote estende Quioto até 2015 e prevê um mapa do caminho para 

elaboração até 2017 de um novo acordo vinculativo global, para entrada em vigor em 

2020, acordo com o qual os maiores emissores de GEE do mundo, incluindo China, 

EUA, União Europeia e Índia, disseram se comprometer a aderir para reduzir as 

emissões em conjunto. 

Historica e politicamente, sugestões de medidas de mitigação de GEE em países em 

desenvolvimento são freqüentemente recebidas com cautela e podem ser percebidas 

                                                 
2
Conferência das Partes: reunião anual dos países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima. 
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como uma negação do direito desses países de ter seu o crescimento econômico e 

melhoria do bem-estar (KOJIMA e LOVEI, 2001). De acordo com os mesmos autores, 

os fatores capazes de mudar esta percepção são: 

a) A mitigação de emissões de GEE deve estar conectada a políticas ambientais, 

cujos objetivos são de muito maior relevância imediata que a preocupação com o 

clima global; e 

b) A assistência financeira de países desenvolvidos para países em 

desenvolvimento deve ser facilitada para acelerar a introdução de medidas locais 

que gerem benefícios globais. 

WILBANKS et al. (1999) afirmam que mudanças globais no clima, meio ambiente, 

economia, população, governos, instituições e culturas convergem para as localidades. 

Consideram então, que as cidades dos países em desenvolvimento podem ter papel 

crucial na questão climática, pois elas têm a habilidade única de responder a questões 

globais, como as mudanças climáticas, num nível local e mais visceral. As cidades 

normalmente oferecem comunicação mais imediata e efetiva entre o público e os 

tomadores de decisão. São laboratórios de mudança social, com escala suficiente para 

trazer alterações significativas e co-benefícios potenciais de mitigação e adaptação 

(HOORNWEG et al., 2011). Outro aspecto que torna as cidades atores importantes na 

mitigação das mudanças climática, segundo os mesmos autores, é o fato de que, ao 

contrário de governos nacionais que lidam com maiores dificuldades nas relações 

geopolíticas, as cidades frequentemente têm maior possibilidade de cooperação entre 

elas. A infraestrutura urbana e políticas públicas podem influenciar o estilo de vida dos 

habitantes e, com isso, promover a redução de emissões, por exemplo, oferecendo um 

transporte de massa mais eficiente de modo que as pessoas optem pelo transporte 

público em detrimento do automóvel. 
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Devido à concentração da população nos grandes centros urbanos de países em 

desenvolvimento, as cidades consomem a maior parte da energia produzida para atender 

os sistemas de transporte e as demandas comerciais e industriais de aquecimento e 

refrigeração. Como consequência, a poluição do ar se tornou um problema crescente 

(CARNEVALE et al., 2006; D' AVIGNON, CARLONI et al., 2010; KIMMEL e 

KAASIK, 2003; PENG, WU et al., 2002; VENEGAS e MAZZEO, 2006). De acordo 

com KOJIMA e LOVEI (2001), a maior parte das fontes desta poluição atmosférica 

local está intimamente relacionada com a produção e o consumo de energia, 

especialmente a queima de combustíveis fósseis, assim como as emissões de GEE. A 

Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA) estima que 

atualmente as áreas urbanas são responsáveis por 71% das emissões de GEE 

relacionadas a geração/consumo de energia e espera-se que este valor suba para 76% até 

2030 (IEA, 2009). Sendo assim, alguns dos mesmos processos que emitem gases que 

afetam a saúde humana, os ecossistemas e a produtividade agrícola local, tais como 

dióxido de enxofre (SO2), óxido nitroso (NOx), material particulado (MP), compostos 

orgânicos voláteis (VOC) e monóxido de carbono (CO), também causam a emissão de 

gases que têm impacto sobre o clima global, como o dióxido de carbono (CO2), óxidos 

de metano (CH4) e nitrogênio (N2O). Isto leva a crer que medidas destinadas a reduzir o 

consumo de combustíveis a fim de diminuir os níveis de poluição atmosférica local 

podem, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de GEE, ou vice-versa. Esta relação fez 

emergir o conceito de co-benefício, abordagem que aqui se refere ao desenvolvimento e 

implementação de políticas e estratégias que simultaneamente contribuem para lidar 

com as mudanças climáticas e resolver problemas ambientais e de desenvolvimento 

local. Segundo DOLL et al. (2011), tentar abordar os dois assuntos juntos pode ser visto 
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como uma forma mais coerente de tomar decisões políticas e também se revelar mais 

prudente financeiramente a longo prazo. 

Nem sempre há sinergias entre as medidas para reduzir a poluição local e atenuar as 

emissões de GEE. O diesel, por exemplo, é um combustível mais eficiente que a 

gasolina, graças ao alto conteúdo de energia por litro e a maior eficiência dos motores a 

diesel, comparado aos à gasolina. Embora a alta densidade resulte em maiores emissões 

de GEE por litro comparado à gasolina, os motores à diesel modernos, 20-40% mais 

eficientes que os à gasolina, compensam estas emissões, gerando emissões 10-20% 

menores de GEE (DIESEL TECHNOLOGY FORUM, 2007; EPA, 2005). Mas 

pesquisas sugerem que o uso do diesel é mais prejudicial à saúde humana do que o uso 

de outros combustíveis, devido às emissões dos poluentes locais (KOJIMA e LOVEI, 

2001). Entretanto, há uma variedade de medidas que preveem a associação positiva 

entre as reduções de GEE e a melhoria das condições ambientais locais. Em Seul, por 

exemplo, a substituição de combustível por gás natural em ônibus trouxeram benefícios 

para a redução de NOx e MP assim como para as emissões de GEE (CHAE, 2010). 

MCKINLEY et al. (2005) estimam que a renovação da frota de taxis na Cidade do 

México possa reduzir a emissão de aproximadamente 0,4 Mt de CO2eq por ano e, 

considerando a relação custo-benefício local e global, esta medida é mais efetiva que a 

expansão do metrô e implementação de ônibus híbridos. Na maior parte dos casos, o 

que se observa é que estratégias de mitigação desses gases podem ter efeitos positivos 

sobre as finanças públicas, através da economia com investimentos em saúde e 

prevenção dos danos causados pelos poluentes locais (GARG et al., 2002; KIMMEL e 

KAASIK, 2003; LIN et al., 2008; PENG, WU et al., 2002; RAMANATHAN, 1999; 

WANG et al., 2005; YEDLA et al., 2005). KOUSKY et al. (2003) listam uma 

variedade de projetos de eficiência energética com um alto potencial para mitigação de 
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gases de efeito estufa e uma taxa interna de retorno positiva, que podem contribuir para 

a melhoria das finanças locais. KOJIMA e LOVEI (2001) também mencionam que os 

enormes ganhos alcançados na melhoria da economia de combustível na década de 1970 

e na primeira metade da década de 1980 contribuíram para diminuir tanto no nível local 

quanto global a poluição nos países industrializados. 

O problema climático é uma questão que perpassa os interesses da sociedade, do setor 

privado e do poder público, além de ter um forte apelo tecnológico, que envolve 

também aspectos de pesquisa e desenvolvimento. Sendo assim, estratégias de 

planejamento locais, que levem em consideração os aspectos climáticos em conjunto 

com a poluição do ar, podem ser instrumentos potenciais para uma política integradora e 

participativa, valorizando vocações locais e a proximidade com os stakeholders. A 

elaboração de um planejamento de ações de mitigação climática no âmbito local 

representa uma contribuição importante para que a discussão dessas questões cruciais 

chegue até a política pública urbana, propiciando um planejamento mais aplicado nas 

suas metas, objetivos e resultados. Esta abordagem propicia levantar informações sobre 

fontes locais de emissões de GEE e ações de mitigação que podem ter peso pequeno 

para as metas de redução de emissões nacionais, mas que são de grande importância 

estratégica para as economias locais. Embora existam diferenças na organização 

institucional e política das cidades no mundo, a maioria delas pode ser considerada 

como uma unidade de análise em relação ao clima. E se, por um lado, o 

dimensionamento do potencial de mitigação de GEE nas cidades torna-se urgente 

devido à possibilidade de redução de custos em setores como a saúde e a conservação 

dos equipamentos urbanos, por outro ainda pode possibilitar a obtenção de recursos no 

mercado de carbono, através de projetos de redução de emissões que podem ser 

submetidos a certificações para geração de créditos. 
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Algumas iniciativas importantes têm sido tomadas para entender a contribuição das 

grandes cidades para o aquecimento global. As Nações Unidas criaram um sistema de 

apoio a iniciativas de cidades no combate às mudanças climáticas, unindo UN-

HABITAT, UNEP (United Nations Environment Programme), UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ITU (International 

Telecomunication Union), UNITAR (United Nations Institute for Training and 

Research), UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), UNDP (United 

Nations Development Programme), ISRD (Institute of Social Research & 

Development), UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) e o Banco 

Mundial. Para apoiar a implementação dessas ações em nível local, este sistema tem 

uma série de iniciativas, dentre as quais seguem algumas: 

1. Oferecer ferramentas para avaliar as emissões de GEE urbanas: nesta iniciativa, 

o Banco Mundial, UNEP e UN-HABITAT estão trabalhando no 

desenvolvimento de um padrão internacional para determinar emissões de GEE 

em cidades. A intenção é desenvolver um padrão comum no qual basear 

ferramentas para inventariar emissões de cidades 

(http://go.worldbank.org/DIX4QFYH30). 

2. Apoiar e conduzir avaliações de risco: o mesmo grupo acima também está 

trabalhando nesta iniciativa, com o intuito de desenvolver uma abordagem 

metodológica para esta avaliação. A UNEP está desenvolvendo um manual de 

treinamento para avaliar vulnerabilidades e impactos das mudanças climáticas 

em cidades. 

3. Apoiar a coleta de dados: para esta iniciativa, o UNFPA está desenvolvendo um 

manual para utilização de dados de censos em análises ambientais 

http://go.worldbank.org/DIX4QFYH30
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(http://www.unfpa.org/public/home/datafordevelopment/special-initiative-on-

2010-census-round). 

4. Identificar e consolidar as melhores práticas para cidades responderem 

efetivamente às mudanças climáticas: o Global Report on Human Settlements de 

2011, do UN-HABITAT, focou nas cidades e mudanças climáticas. 

5. Oferecer treinamento e capacitação para cidades na questão das mudanças 

climáticas, com foco na gestão do conhecimento e na cooperação entre cidades: 

o UNITAR está coordenando a CIFAL Network, uma rede composta de nove 

centros de treinamento regional em temas sobre desenvolvimento sustentável 

local (http://www.unitar.org/event/programme-area?area=LDP). 

6. Encorajar cidades a adotar medidas para melhorar a resiliência urbana: 150 

cidades já são parte das campanhas do ISDR de redução de risco de desastres 

(http://www.unisrd.org/english/campaigns/campaign2010-2011/). 

7. Facilitar o diálogo político sobre mudanças climáticas entre os governos locais e 

nacionais: uma iniciativa do UN-HABITAT já tem quatro cidades piloto 

implementando iniciativas de colaboração entre diferentes níveis de governo no 

desenvolvimento de planos e estratégias de mudanças climáticas 

(http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=570&cid=6003). 

Outras iniciativas são o Territorial Approach to Climate Change Policy e o 

Coastal Cities and Adaptation. 

8. Promover informação e tecnologias de comunicação para apoiar a ação das 

cidades: a ITU tem programas de desenvolvimento e implementação de 

tecnologias da informação em cidades aplicadas a gestão de assuntos ligados ao 

clima, água, resíduos, consumo de energia, etc (www.itu.int/climate). 

http://www.unfpa.org/public/home/datafordevelopment/special-initiative-on-2010-census-round
http://www.unfpa.org/public/home/datafordevelopment/special-initiative-on-2010-census-round
http://www.unitar.org/event/programme-area?area=LDP
http://www.unisrd.org/english/campaigns/campaign2010-2011/
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=570&cid=6003
http://www.itu.int/climate
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9. Abrir canais de acesso a financiamentos para ações de mitigação e adaptação no 

nível local: apoio do Banco Mundial, UNDP e UNCDF. 

10. Promover redes de integração de conhecimento entre cidades: o Climate Neutral 

Network é um projeto da UNEP para intercâmbio de estudos de caso, estratégias 

e experiências entre cidades em relação a ações para a transição para uma 

sociedade de baixo carbono. 

Outro exemplo é a Clinton Climate Initiative (CCI), lançada em agosto de 2006 para 

combater as alterações climáticas de uma forma mensurável e significativa
3
. Na sua 

primeira fase, a CCI tem servido como parceiro exclusivo para a execução do C40 

Large Cities Climate Leadership Group, uma associação de grandes cidades de todo o 

mundo, que se comprometeram a acelerar seus esforços para reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa
4
. O objetivo principal da iniciativa é ajudar as cidades parceiras a 

desenvolver e implementar projetos de grande escala que possam resultar em reduções 

substanciais no uso de energia e em emissões. 

A campanha Cities for Climate Protection (CCP), promovida pelo International Council 

for Local Environmental Initiatives (ICLEI), atua a nível regional e nacional. Seu 

objetivo principal é reunir esforços com os governos locais na adoção de políticas e 

implementação de medidas quantificáveis para a redução das emissões de GEE, como 

forma de melhorar a vida e a qualidade do ar nos centros urbanos. Mais de 800 cidades 

participam da CCP, que integra medidas de mitigação das mudanças climáticas nos seus 

processos decisórios. A campanha é baseada em uma estrutura de desempenho contendo 

cinco etapas com as quais os governos locais devem estar comprometidos. Estas etapas 

lhes permitem compreender como as decisões tomadas na esfera local podem afetar o 

consumo de energia e ser usadas para mitigar as mudanças climáticas, ao mesmo tempo 

                                                 
3http://www.clintonfoundation.org/what-we-do/clinton-climate-initiative/ 

4http://www.c40cities.org/ 

http://www.clintonfoundation.org/what-we-do/clinton-climate-initiative/
http://www.c40cities.org/
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em que melhoram a qualidade de vida da comunidade. As cinco etapas oferecem 

maneiras simples e padronizadas de cálculo das emissões, objetivos de redução das 

emissões e de monitoramento, medição e elaboração de relatórios de desempenho. 

Como a relação entre a poluição local e global está intimamente ligada à interação entre 

as cidades e seus países, medidas ou políticas locais podem gerar grandes oportunidades 

em nível nacional. No Brasil, por exemplo, um conjunto de propostas de mitigação 

adotadas no país vieram de sugestões provenientes de fóruns climáticos locais 

(ROVERE et al., 2008). Vários fóruns estaduais foram criados a exemplo do Fórum 

Brasileiro de Mudanças Climáticas, criado em 2000, através do Decreto 3.515, que tem 

como objetivo principal conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada 

de posição sobre os problemas decorrentes da mudança do clima. Estes fóruns 

funcionam como centros de referência e como entes institucionais capazes de contribuir 

com sugestões de políticas de mudanças climáticas tanto para os governos locais quanto 

para o nacional. Até 2010 existiam 12 fóruns estaduais no Brasil (Tabela 1). 

Existem dois grandes blocos de surgimento desses fóruns. O primeiro, em 2005, 

iniciado pelo Estado mais populoso e com maior atividade econômica no país, São 

Paulo. O segundo bloco, com fóruns instalados em 2007, possivelmente estimulados 

pelos relatórios do IPCC, abrange representantes de todas as Regiões do país. Vale 

observar ainda que as Regiões Sul e Sudeste têm a totalidade dos seus estados com 

fóruns instalados. Esses fóruns possuem abrangências diversificadas, alguns englobando 

não só a questão climática como outros assuntos de interesse para o Estado, como 

mostra a Figura 1. 

Esses fóruns foram um dos pontos de partida e ambiente de discussão que fomentou a 

elaboração de diversas políticas climáticas locais (Tabela 2). 
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Tabela 1 – Estados que já possuem fóruns sobre mudanças do clima e seus respectivos Decretos de 

criação. 

1.  São Paulo Decreto nº 49.369 de 11 de fevereiro de 2005 

2.  Paraná Decreto nº 4.888 de 31 de maio de 2005 

3.  Minas Gerais Decreto nº 44.042 de 9 de junho de 2005 

4.  Bahia Decreto nº 9.519 de 18 de agosto de 2005 

5.  Santa Catarina Decreto nº 3.881 de 28 de dezembro de 2005 

6.  Espírito Santo Decreto nº 1.651-R de 3 de abril de 2006 

7.  Tocantins Decreto nº 3.007 de 18 de abril de 2007 

8.  Amazonas Decreto nº 26.581 de 25 de abril de 2007 

9.  Rio de Janeiro Decreto nº 40.780 de 23 de maio de 2007 

10.  Piauí Decreto nº 12.613 de 4 de junho de 2007 

11.  Rio Grande do Sul Decreto nº 45.098 de 15 de junho de 2007 

12.  Ceará Iniciativa do poder executivo - 28 de fevereiro de 2008 

13.  Pernambuco Decreto nº 33.015, de 16 de fevereiro de 2009 

14.  MatoGrosso Lei nº 9.111 de 15 de abril de 2009 

15.  Pará Decreto nº 1.900, de 22 de setembro de 2009 

Fonte: Autor. 

 

Até 2011, onze estados e cinco cidades possuíam políticas sobre mudanças climáticas, 

outros cinco estados já apresentavam Projetos de Lei com vistas à instituição de 

políticas voltadas para mesma a problemática (Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí e 

Amapá). É interessante observar que as políticas dos estados do Amazonas (2007) e 

Tocantins (2008) são anteriores à Política Nacional de Mudança Climática (Lei nº 

12.187 de 29 de dezembro de 2009) e a política da cidade de Palmas (2003) foi 

instituída muito antes da política estadual do Tocantins (2008), mostrando que exemplos 

de ações locais e regionais podem inspirar outras iniciativas regionais e até mesmo 

nacionais (D'AVIGNON, GURGEL et al., 2012). 
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Fonte: Autor. 

Figura 1 – Grupos temáticos dos Fóruns Estaduais. 

 

Tabela 2 – Políticas Estaduais e Municipais em vigor no Brasil. 

POLÍTICAS ESTADUAIS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

AMAZONAS 
Lei Estadual nº 3.135/07 - Mudanças Climáticas, Conservação 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

BAHIA Lei Estadual nº 12.0500/11 – Política sobre Mudança do Clima 

ESPÍRITO SANTO Lei Estadual nº 9.531/10 - Política Estadual de Mudanças Climáticas 

GOIÁS 
Lei Estadual nº 16.611/09 -Política Estadual sobre Mudanças 

Climáticas. 

PERNAMBUCO 
Lei Estadual nº 14.090/10 - Política Estadual de Enfrentamento às 

Mudanças Climáticas 

PARAÍBA Lei Estadual nº 9.336/11- Política Estadual de Mudança Climática 

RIO DE JANEIRO 
Lei Estadual nº 5.690/10 - Política Estadual sobre Mudança Global do 

Clima e Desenvolvimento Sustentável 
RIO GRANDE DO 

SUL 
Lei Estadual nº 13.594/10 - Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas 

SANTA CATARINA 
Lei Estadual nº 14.829/09 – Política Estadual sobre Mudanças 

Climáticas e Desenvolvimento Sustentável 

•São Paulo 

•Bahia 

•Tocantins 

•Ceará 

•Santa Catarina  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE 

•Espírito Santo 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E USO RACIONAL DA ÁGUA 

•Amazonas 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

•Piauí 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMBATE À POBREZA 

•Paraná 

•Rio de Janeiro 

•Minas Gerais 

•Rio Grande do Sul  

•Mato Grosso 

•Pernambuco 

•Pará 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
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POLÍTICAS ESTADUAIS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

SÃO PAULO Lei Estadual nº 13.798/09 - Política Estadual de Mudanças Climáticas 

TOCANTINS 
Lei Estadual nº 1.917/08 - Política Estadual sobre Mudanças 

Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

POLÍTICAS MUNCIPAIS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

PALMAS 
Lei Municipal nº 1.182/03 – Política Municipal de Mudanças 

Climáticas 

SÃO PAULO Lei Municipal nº 14.933/09 – Política de Mudança do Clima 

RIO DE JANEIRO 
Lei Municipal nº 5.248/11 - Política Municipal sobre Mudança do 

Clima e Desenvolvimento Sustentável 
FEIRA DE 

SANTANA 
Lei Municipal nº 3.169/11 - Política sobre Mudança do Clima 

BAURU  
Lei Municipal nº 5.597/08 - Política Municipal de Mudanças 

Climáticas. 
Fonte: D'AVIGNON et al. (2012). 

 

De todas estas leis estaduais e municipais já em vigor, poucas se converteram, ou estão 

em vias de se converter, em ações efetivas em prol da mitigação dos impactos no clima. 

A identificação de opções de mitigação de emissões de GEE deve começar com um 

claro entendimento sobre as fontes de emissão e respectivos potenciais de redução, o 

que exige a elaboração de inventários e cenários de emissões como ferramentas de 

planejamento (D' AVIGNON, CARLONI et al., 2010). Mas apenas alguns dos estados e 

cidades citados anteriormente já elaboraram um estudo deste tipo. Isto não representa 

uma situação característica do Brasil ou de países em desenvolvimento, está mais ligado 

ao fato de que a identificação das oportunidades de lidar com a questão climática em 

nível local ser algo relativamente recente. Sendo assim, iniciativas de apoio às cidades, 

como as mencionadas anteriormente, ainda estão discutindo adaptações a metodologias 

e desenvolvendo novos protocolos e ferramentas, muitas vezes de maneira isolada. Não 

havendo uma padronização, algumas cidades pelo mundo estão desenvolvendo seus 

próprios métodos de conduzir seus estudos para nortear suas políticas, o que dificulta 

uma análise comparativa que permita avaliar resultados entre cidades. Esta questão será 

discutida com mais detalhes no próximo capítulo. 
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3. ESTRATÉGIAS DE CONTABILIZAÇÃO DE EMISSÕES E 

REDUÇÕES DE GEE EM CIDADES 

 

Inventários locais de GEE têm como principal vantagem permitir uma visão geral das 

emissões produzidas pelas diferentes atividades realizadas na cidade (CARNEVALE, 

GABUSI et al., 2006; JAIN e KHARE, 2008; KIMMEL e KAASIK, 2003; WANG, 

MAUZERALL et al., 2005). O nível de atividade econômica e social, assim como os 

sistemas e estruturas que possibilitam estas atividades, determina a quantidade de gases 

de efeito estufa produzida. Desta forma, as emissões de GEE são o produto de sistemas 

dinâmicos complexos, determinados por forças como a evolução demográfica, o 

desenvolvimento sócio-econômico e as mudanças tecnológicas. A construção de 

cenários é, então, uma etapa complementar que permite a projeção de uma linha de 

base. Em outras palavras, a identificação de como o futuro seria, no caso de nada ser 

feito em relação ao clima, e também a avaliação de alternativas de projetos e/ou 

políticas a serem implementados por entidades governamentais. Como último passo 

nesta linha de planejamento, que começa pelo inventário, representando um diagnóstico, 

e passa pelos cenários, como uma avaliação de alternativas de ação, tem-se a proposição 

de um Plano de Ação de implantação de medidas de mitigação. 

Os inventários nacionais de emissões de GEE previstos na Convenção devem ser 

realizados de acordo com o que recomenda o IPCC (IPCC, 2006). A metodologia varia 

de métodos e hipóteses simples (top-down) aos mais elaborados, que exigem bases de 

dados detalhadas (bottom-up). Como resultado, os países têm a opção de utilizar 

diferentes métodos e níveis de detalhe, dependendo das suas próprias necessidades, 

disponibilidade de dados e capacidades técnicas. Esta metodologia, que visa a esfera 



 

21 

nacional, pode ser adaptada a um inventário regional ou metropolitano. Os inventários 

podem, e devem, ser mais detalhados, utilizando-se de fatores locais de emissão e 

observando as especificidades das fontes de emissão. Por isso, reduzi-los ao nível local 

traz uma maior complexidade, tanto em relação ao ajuste dos fatores de emissão quanto 

da definição de responsabilidades (fronteiras). 

Várias cidades pelo mundo, incluindo o Rio de Janeiro, têm utilizado o Guia do IPCC 

para realizar seus inventários de GEE. Porém, ao utilizar uma metodologia 

originalmente concebida para países em um contexto local, a adequação da transposição 

tem de ser cuidadosamente verificada, na medida em que são necessárias adaptações. 

Como os inventários nacionais são uma ferramenta para auxiliar os países em seu 

compromisso assumido no âmbito da CQNUMC, a metodologia visa padronizar a 

informação a fim de permitir a comparação entre os inventários de diferentes países. No 

caso de estados e cidades, o objetivo da realização de inventários é subisidiar o 

planejamento, mas a possibilidade de comparação entre estados ou cidades também é 

uma ferramenta interessante de análise e validação internacional dos resultados. Sendo 

assim, cuidados devem ser tomados para que as adaptações metodológicas necessárias 

sejam muito bem abordadas e fiquem bem esclarecidas. 

Os esforços mais recentes de harmonizar os variados guias e ferramentas para 

inventários de cidades foram iniciados pelo ICLEI e pelo Banco Mundial. Em 2009, o 

ICLEI publicou o International Local Government GHG Emissions Analysis Protocol 

(IEAP) e, em 2010, o Banco Mundial, UNEP e o UN-HABITAT publicaram em 

conjunto o International Standard for Determining Greenhouse Gas Emissions for 

Cities. Em junho de 2011, ICLEI e C40 lançaram uma iniciativa conjunta para 

desenvolver um protocolo global para contabilização e divulgação de emissões de GEE 
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de cidades. O Global Protocol for Community-scale Greenhouse Gas Emissions 

(community protocol ou protocolo de comunidade) tem três componentes principais: 

 Princípios orientadores e um enquadramento político para vincular os esforços 

entre os governos locais e nacionais e do setor privado; 

 Uma norma de contabilização e relatórios de 2012, com orientações 

complementares sobre metodologias e modelos de relatórios; 

 Um roteiro para a institucionalização do processo de atualização do Padrão em 

uma base contínua. 

O texto integral do protocolo foi disponibilizado no fim de março para consulta pública 

e o prazo para retorno de comentários é de até 20 de abril de 2012. 

Enquanto há uma quantidade crescente de material disponível sobre como construir e 

implementar políticas de mitigação e adaptação, não há uma fonte que ofereça um 

“mapa do caminho” para esta informação (BADER et al., 2009). Ao contrário, a 

profusão de informações científicas, ferramentas e boas práticas acaba formando uma 

cesta complexa e desestruturada de opções, que faz surgir três principais questões gerais 

quando se trata de elaborar um inventário de emissões de GEE no nível local: 

1) De quem são as emissões? 

2) O que deve ser medido? 

3) Como deve ser medido? 

Por fim, deve haver ainda a preocupação com a forma e transparência na apresentação e 

divulgação dos resultados. 

  



 

23 

3.1. De quem são as emissões? 

 

Uma questão metodológica importante a ser considerada no nível de cidades é a 

delimitação do inventário às emissões de sua responsabilidade, isto é, as fronteiras do 

inventário. Normalmente, pode-se decidir medir as emissões de GEE sob duas 

perspectivas: 

a) Todas as emissões que acontecem dentro do território, isto é, dentro das 

fronteiras geográficas da cidade, incluindo as emissões do setor privado e 

residencial; e/ou 

b) Somente as emissões diretamente ligadas às atividades da autoridade pública. 

Estas emissões dizem respeito às operações, plantas e fontes de propriedade da 

administração pública local ou operações controladas pela cidade, onde a cidade 

pode intervir com políticas de segurança, saúde ou ambientais.
5
 

Geralmente, inventários de GEE locais são baseados na fronteira territorial, isto é, as 

emissões são alocadas ao território onde são emitidas. Entretanto, em alguns casos, 

gases emitidos fora das fronteiras territoriais podem ser incluídos no inventário devido 

ao “princípio da atividade”. Isto porque grande parte das emissões pode ocorrer fora das 

fronteiras geográficas da cidade, mas induzidas por suas atividades, como, por exemplo, 

o caso da eletricidade, que é oferecida através de um sistema interligado. Neste caso, 

quem seria mais responsável pelas emissões: o local com grande participação na 

                                                 
5
As emissões da autoridade pública local podem de certa forma serem comparadas às emissões de uma 

empresa. O Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), desenvolvido pelo World Resource Institute 

(WRI) e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), é um dos padrões de mais 

utilizados para relatar emissões de empresas e projetos. O “Local Government Operations Protocol”, 

desenvolvido pelo ICLEI e agências ambientais da Califórnia, por exemplo, é baseado no GHG Protocol 

e lida com as emissões relacionadas às operações dos governos, tendo sido desenvolvido para ser 

aplicável a qualquer governo local dos Estados Unidos. O International Organization for Standardzation 

(ISO) também desenvolveu um padrão para relatar emissões de empresas, baseado em muitos dos 

conceitos do GHG Protocol (ISO 14064), complementado com um estudo de pegada de carbono de 

produtos (ISO 14040). 
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geração, mas que consome pouco e exporta grande parte desta energia; ou quem importa 

e consome a energia gerada em outro local, já que o consumo de energia elétrica não 

causa emissões, e sim sua geração? Da mesma forma, as cidades que têm uma grande 

produção de derivados de petróleo e gás natural, mas que exportam grande parte desta 

energia, devem ser penalizadas e assumir a responsabilidade pelas emissões geradas 

pelas atividades econômicas de outros consumidores? O conflito entre estas duas 

perspectivas representa a diferença entre uma atribuição baseada na produção ou no 

consumo, isto é, quando as emissões são “responsabilidade” dos que a produzem 

diretamente ou daqueles cujo consumo leva a sua produção (HOORNWEG, SUGAR et 

al., 2011). A distinção entre estas duas abordagens é muito importante para evitar a 

dupla-contagem em inventários de emissões. 

 

3.2. O que deve ser medido? 

 

3.2.1. Gases 

 

Um inventário de emissões de GEE deve cobrir o máximo de gases e fontes que for 

possível. O IPCC define gases de efeito estufa como “os constituintes gasosos da 

atmosfera, naturais e antrópicos, que absorvem e emitem radiação em comprimentos de 

onda específicos dentro do espectro da radiação infravermelha térmica emitida pela 

superfície da Terra, a própria atmosfera e pelas nuvens. Esta propriedade causa o efeito 

estufa" (IPCC, 2007a). Um inventário de GEE deve focar nos gases de origem 

antropogênica. O vapor d’água é o gás que tem maior impacto no efeito estufa, porém, a 

concentração de vapor d’água da atmosfera não é substancialmente afetada pelas 

atividades humanas (BADER e BLEISCHWITZ, 2009). Outros gases são 
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essencialmente produzidos pelo homem, como os halocarbonos e outras substâncias que 

contém cloro e bromo, mas estes são controlados pelo Protocolo de Montreal
6
. Os seis 

principais gases relacionados ao efeito estufa antropogênico, segundo o Protocolo de 

Quioto são: CO2, N2O, CH4, SF6 (hexafluoreto de enxofre), HFCs (hidrofluorcarbono) e 

PFCs (perfluorcarbono). 

O potencial de aquecimento global (Global Warming Potential – GWP) representa o 

quanto uma certa massa de gás contribui com o aquecimento global, comparado com a 

mesma massa de CO2, durante um certo período de tempo. É baseado nos diferentes 

tempos de residência dos gases na atmosfera e sua relativa efetividade em absorver 

radiação térmica infravermelha. Para tornar o impacto climático de diferentes gases 

comparável, eles normalmente são convertidos em CO2 equivalentes (CO2eq). Sendo 

assim, o CO2 é o gás de referência contra o qual todos os outros gases são medidos e 

tem um potencial de aquecimento global de 1. O ideal é que todos os inventários 

mostrem seus resultados em CO2eq e, com respeito a isso, é de suma importância que as 

fontes e valores com base nos quais estes equivalentes foram calculados estejam claros 

no relatório. O IPCC revisa o potencial de aquecimento global toda vez que novos 

resultados científicos permitem cálculos mais precisos e os publica em seus relatórios de 

avaliação. A Tabela 3 apresenta a atualização dos valores de GWP que o IPCC realizou 

entre 1990 e 2007, considerando os quatro relatórios de avaliação já divulgados. 

 

                                                 
6
 O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio é um tratado 

internacional, vinculado à Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, destinado a 

eliminar progressivamente a produção de inúmeras substâncias responsáveis pela destruição do ozônio. 

O tratado foi aberto para assinatura em 16 de setembro de 1987 e entrou em vigor em 01 de janeiro de 

1989. 
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Tabela 3 – Valores de potencial de aquecimento global atualizados pelo IPCC ao longo dos seus quatro relatórios de avaliação já divulgados. 

Gases Tempo de vida (anos) GWP por 20 anos GWP por 100 anos GWP por 500 anos 

 4º Rel 3º Rel 2º Rel 4º Rel 3º Rel 2º Rel 4º Rel 3º Rel 2º Rel 4º Rel 3º Rel 2º Rel 

CO2 Não é dado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CH4 12 12 12 72 62 56 25 23 21 7,6 7 6,5 

N2O 114 114 120 289 275 280 298 296 310 153 156 170 

SF6 3.200 3.200 3.200 16.300 15.100 16.300 22.800 22.200 23.900 32.600 32.400 34.900 

HFC-23 270 260 264 12.000 9.400 9.100 14.800 12.000 11.700 12.200 10.000 9.800 

Fonte: BADER e BLEISCHWITZ (2009) 
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3.2.2. Escopos 

 

Da mesma forma como as fronteiras do inventário de emissões de cidades, também 

devem ser definidas as categorias das emissões de modo a delinear com clareza as 

fontes, evitando o risco de dupla-contagem e deixando claros premissas e princípios que 

nortearam o inventário. Estas categorias também podem ser chamadas de “escopo” do 

inventário. 

Em 1998, o World Resource Institute (WRI) e o World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) reuniram atores do setor empresarial, organizações 

não governamentais (ONGs) e governos para desenvolver protocolos de contabilização 

e divulgação de emissões de GEE. O primeiro a ser desenvolvido foi o Greenhouse Gas 

Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol), que 

introduziu o conceito de escopo em relação a inventários corporativos e organizacionais, 

definindo três escopos para categorização das emissões. O ICLEI baseou seu IEAP no 

GHG Protocol e adaptou a definição destes três escopos para o caso das cidades. Mais 

tarde, um padrão internacional para determinar emissões de GEE em cidades, 

apresentado pela UNEP, pela ONU-HABITAT e pelo Banco Mundial (KENNEDY et 

al., 2009), também sugeriu que, no caso das cidades, as emissões podem ser abordadas 

desta forma. A Tabela 4 resume as definições de escopos segundo os padrões e 

protocolos mencionados. 

 

Tabela 4 – Definição de escopos de emissão segundo GHG Protocol, ICLEI e UNEP/ONU-

HABITAT/Banco Mundial. 

Escopos 
Definição do GHG 

Protocol 
Definição do 

IEAP/ICLEI 
UNEP/ONU-

HABITAT/Banco Mundial 

Escopo 1 
Emissões de fontes 

que estão sob o 

controle direto da 

Emissões diretas, isto é, 

todo GEE emitido 

diretamente dentro do 

Emissões produzidas dentro 

das fronteiras geográficas da 

cidade (emissões baseadas na 
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Escopos 
Definição do GHG 

Protocol 
Definição do 

IEAP/ICLEI 
UNEP/ONU-

HABITAT/Banco Mundial 
organização. território da cidade. produção). 

Escopo 2 

Emissões da 

eletricidade consumida 

pela organização, 

mesmo que as 

emissões da sua 

geração se dêem em 

outro lugar. 

Emissões indiretas, que 

resultam como 

consequência de 

atividades realizadas 

dentro do território da 

cidade, como emissões do 

consumo de eletricidade e 

aquecimento e 

refrigeração de edifícios e 

domicílios. 

Emissões geradas fora das 

fronteiras geográficas da 

cidade, mas como 

consequência de atividades 

realizadas na cidade (emissões 

baseadas no consumo). 

Escopo 3 

Também chamadas de 

emissões a montante 

ou emissões 

incorporadas, estão 

associadas à extração, 

produção e transporte 

de produtos e aos 

serviços utilizados pela 

organização. 

Todas as outras emissões 

indiretas e incorporadas, 

como disposição de lixo 

em aterros ou 

compostagem. 

Emissões da disposição de 

resíduos, transporte marinho e 

aviação e as emissões 

incorporadas nos 

combustíveis, alimentos, 

materiais de construção e água 

consumidos na cidade 

(emissões baseadas no 

consumo) 
Fonte: Adaptado de WRI (2011). 

 

3.2.3. Setores 

 

Apresentar os resultados de um inventário com o valor absoluto para todo o território é 

de pouca ajuda como ferramenta de planejamento. Isto porque um plano de redução de 

emissões precisará priorizar ações, naturalmente em função daquelas que tenham maior 

potencial de redução pelo menor custo. Separar as emissões por setores não só permite 

um maior detalhamento dos resultados, como também permite transformar estes 

resultados em indicadores (por exemplo, emissões por metro quadrado, para o setor de 

construção civil, ou emissões por passageiro, para o setor de transporte público). Estes 

indicadores permitem a comparação com outras cidades (benchmark) ou avaliar a 

evolução das emissões em setores específicos (comparação histórica). 

O IPCC agrupa as emissões nacionais em cinco setores principais: Energia; Processos 

Industriais e Uso de Produtos; Agricultura, Florestas e Uso do Solo; Resíduos; e Outros. 

O setor de Energia é ainda subdividido em sub-setores, que podem ter sub-categorias. 
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Estas subdivisões normalmente são mais interessantes para representar as principais 

fontes de emissão e campos de atuação política de governos locais, entretanto, ir mais 

fundo neste detalhamento depende da disponibilidade de dados para a cidade. 

Segundo as recomendações internacionais, a mesma divisão por setores adotada pelo 

IPCC também pode ser adotada pelas cidades e enquadrada nos escopos de acordo com 

a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Resumo do padrão internacional para determinação de emissões de GEE em cidades, 

proposto por UNEP/ONU-HABITAT/Banco Mundial. 

Item Escopo 

ENERGIA  

Fontes estacionárias  

Eletricidade 1, 2, 3 

Geração local e geração combinada de energia e calor 1, 2 

Aquecimento e combustíveis industriais 1 

Fontes móveis  

Transporte 1 

Aviação e transporte marinho 3 

PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 

AGRICULTURA, FLORESTAS E USO DO SOLO 1 

RESÍDUOS 1 

EMISSÕES A MONTANTE
7  

Energia 3 

Resíduos e esgotos 3 

Materiais de construção 3 

Alimentos 3 

Fonte: UNEP/ONU-HABITAT/BANCO MUNDIAL (2010). 

 

Conseguir ou não retratar todas estas categorias e escopos de emissões é uma questão 

intimamente ligada à disponibilidade de dados. A acurácia de um inventário depende 

em grande parte dos dados utilizados para os cálculos. Embora em nível nacional, 

                                                 
7
 Emissões da geração, no caso da energia e resíduos sólidos e esgotos, na fabricação de materiais de 

construção e na produção de alimentos feitos fora das fronteiras da cidade, porém consumidos (ou 

depositados e tratados, no caso dos resíduos e esgotos) dentro das fronteiras. 
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alguns países já tenham uma regularidade de coleta de informações climáticas para 

cumprir com as exigências da CQNUMC de elaboração de inventários de GEE, a 

disponibilidade de dados a nível subnacional varia enormemente entre cidades e regiões 

(BADER e BLEISCHWITZ, 2009). É importante que a mesma divisão por setores seja 

adotada em todos os inventários realizados por uma cidade, em períodos diferentes, para 

torná-los comparáveis. Algumas cidades no mundo começaram a se preocupar em 

coletar seus próprios dados climáticos, porém,  não há um método padrão estabelecido 

para tal. O IEAP, desenvolvido pelo ICLEI, é a primeira, e até agora única, iniciativa de 

um protocolo para padronizar a contabilidade de emissões locais. 

 

3.3. Como deve ser medido? 

 

Dependendo dos objetivos do inventário local, diferentes métodos de contabilidade 

podem ser adotados. Para um programa voluntário, objetivando analisar o maior número 

de dados e fontes de emissões possíveis, métodos baseados em fatores de emissão são 

os mais adequados (BADER e BLEISCHWITZ, 2009). O “fator de emissão” é um 

coeficiente que quantifica as emissões por atividade, isto é, amostras de dados são 

utilizadas para representar a quantidade de GEE emitida quando certa atividade é 

realizada, sob determinadas condições de operação. Esta abordagem pode ser escrita da 

seguinte forma: 

 

       

 

Onde E representa as emissões, A, o dado de atividade (p. ex. consumo de combustível) 

e FE o fator de emissão (expresso em toneladas de CO2 por unidade de atividade). A 
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pré-condição principal para utilização deste método é que fatores de emissão já tenham 

sido calculados para as atividades a serem medidas. Como as condições operacionais 

podem variar entre países/regiões, pode ser necessário calcular fatores de emissão locais 

para melhorar a acurácia do método. Alguns protocolos e programas, a exemplo do 

Guia IPCC-2006 (IPCC, 2006), também utilizam ainda o conceito de “tier” para indicar 

níveis diferentes de acurácia, normalmente considerando três tiers (do 1, menos 

acurado, ao 3, mais acurado). Independente do método escolhido, o principal aspecto 

que deve ser levado em conta é o controle de qualidade, que deve acontecer desde a 

coleta dos dados necessários. 

Para a coleta de dados, o Corporate Value Chain (Scope3) Accounting and Reporting 

Standard
8
 oferece uma abordagem em quatro passos, que aqui são apresentados, 

considerando sua adequação ao contexto das cidades: 

 

1. Priorizar os esforços de coleta de dados: 

A cidade que está realizando o inventário deve priorizar a coleta de dados das atividades 

que geram as emissões mais significativas de GEE, que oferecem as melhores 

oportunidades de redução de emissões e que são mais relevantes para as suas metas. É 

possível utilizar uma combinação de abordagens e critérios para identificar as atividades 

prioritárias, que exigiriam dados mais acurados. 

 

2. Selecionar os dados: 

É vital coletar dados de qualidade suficiente para assegurar que o inventário reflita 

apropriadamente as emissões da cidade e, assim, sirva de apoio à tomada de decisão. 

Uma combinação, de dados primários e dados secundários, pode ser usada, desde que 

                                                 
8
Um dos padrões do GHG Protocol. Permite a empresas avaliar os impactos em termos de emissões de 

toda a cadeia de valor e identificar as maneiras mais efetivas de redução de emissões. O IEAP 

recomenda que as emissões de Escopo 3 de cidades sejam contabilizadas seguindo este padrão. 
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dados primários de alta qualidade sejam utilizados para as atividades de maior 

prioridade. Em geral, dados secundários podem ser utilizados para: 

 Atividades não prioritárias; 

 Atividades para as quais não há dados primários disponíveis; 

 Atividades para as quais os dados secundários são mais acurados que os 

primários disponíveis. 

Como as fontes de dados primários e secundários podem variar em qualidade, os 

indicadores de qualidade de dados da Tabela 6 podem ser utilizados como um guia para 

obter os dados mais acurados possíveis. Estes indicadores descrevem a 

representatividade dos dados (em termos de tecnologia, tempo e geografia) e a 

qualidade da medição (confiabilidade e robustez). 

 

Tabela 6 – Indicadores de qualidade de dados. 

Indicador Descrição Guia 

Representatividade 

tecnológica 
Grau com que a série de dados reflete a(s) 

tecnologia(s) utilizada(s) atualmente. 

Os organizadores do 

relatório devem selecionar 

dados específicos 

tecnologicamente. 

Representatividade 

temporal 

Grau com que a série de dados reflete o 

período atual (p. ex. ano) ou o período da 

atividade 

Os organizadores do 

relatório devem selecionar 

dados específicos para o 

horizonte temporal 

desejado 

Representatividade 

geográfica 
Grau com que a série de dados reflete a 

localização geográfica atual da atividade 

Os organizadores do 

relatório devem selecionar 

dados específicos 

geograficamente 

Robustez 

Grau com que os dados são 

estatisticamente representativos da 

atividade relevante. 
Robustez inclui a percentagem de locais 

para os quais há dados disponíveis e 

utilizáveis, sobre o número total que se 

relaciona com uma atividade específica. 

Robustez também aborda flutuações 

sazonais e outras flutuações normais dos 

dados. 

Os organizadores do 

relatório devem selecionar 

dados robustos. 
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Indicador Descrição Guia 

Confiabilidade 

Grau com que as fontes, métodos de 

coleta de dados e procedimentos de 

verificação utilizados para obter os dados 

são fidedignos. 

Os organizadores do 

relatório devem selecionar 

dados confiáveis. 

Fonte: BHATIA et al. (2011). 

 

3. Coletar dados secundários e preencher lacunas: 

Ao utilizar bases de dados secundários, os organizadores do relatório devem priorizar 

bases e publicações que são internacionalmente reconhecidas, fornecidas pelos governos 

nacionais ou peer-reviewed. Se não há dados de qualidade suficiente disponíveis, pode-

se usar dados de proxy (dados de uma atividade similar que podem ser utilizados como 

substitutos para uma dada atividade) para preencher as lacunas. 

 

4. Melhorar a qualidade dos dados ao longo do tempo: 

Coletar dados e avaliar e melhorar sua qualidade é um processo iterativo. Os 

organizadores do relatório devem aplicar os indicadores para avaliar a qualidade dos 

dados já ao selecionar as suas fontes, antes da coleta. Depois da coleta, utilizando a 

mesma abordagem de avaliação, devem revisá-los. No início do processo, pode ser 

necessário utilizar dados de baixa qualidade devido à disponibilidade limitada. Mas ao 

longo do tempo, os organizadores devem procurar melhorar a qualidade do inventário, 

substituindo dados de baixa qualidade por outros de melhor qualidade, conforme estes 

se tornam disponíveis. Todo este processo deve ser descrito no relatório para assegurar a 

transparência e evitar má interpretação dos resultados. 

 

O Guia do IPCC-2006 e o GHG Protocol fornecem guias detalhados sobre a gestão da 

qualidade do processo de elaboração do inventário. Segundo o IPCC (2006), de maneira 

geral, um sistema de gestão da qualidade de um inventário deve consistir no mínimo de 
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três componentes: controle de qualidade (CQ), garantia de qualidade (GQ) e 

verificação: 

 CQ é um sistema de rotina de atividades técnicas para avaliar e manter a 

qualidade de um inventário quando está sendo compilado. É realizado pelo 

próprio pessoal que está compilando o inventário. 

 GQ é um sistema planejado de procedimento de revisão realizada por pessoal 

não diretamente envolvido no processo de compilação do inventário. 

Comentários, preferencialmente por terceiros, são realizados sobre um 

inventário concluído, após a condução dos procedimentos de CQ. 

 Verificação refere-se ao conjunto de atividades e procedimentos realizados 

durante o planejamento e desenvolvimento ou após a conclusão de um 

inventário. 

RANGANATHAN et al. (2004) destaca que a gestão da qualidade precisa ser parte 

integral de um programa de inventário, de maneira a assegurar o comprometimento com 

os seguintes Princípios Norteadores: 

 Relevância: o inventário deve refletir com o máximo de acurácia possível as 

emissões previstas e servir às necessidades dos tomadores de decisão. 

 Integralidade: devem ser registradas e comunicadas todas as fontes e atividades 

de emissão de GEE e, para isso, devem ser apontadas e justificadas quaisquer 

exclusões realizadas. 

 Consistência: as metodologias utilizadas devem ser consistentes, permitindo 

comparações relevantes ao longo do tempo. Quaisquer alterações de dados, 

limites estabelecidos, métodos ou outros fatores relevantes devem ser claramente 

documentados, explicitando suas implicações nas estimativas de emissões. 
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 Transparência: os assuntos relevantes devem ser tratados de forma coerente. 

Devem ser explicitadas todas as suposições relevantes, fazendo referência 

apropriada às metodologias e memórias de cálculo e às fontes de dados 

utilizadas. 

 Precisão: deve-se assegurar que as emissões de GEE calculadas não estejam 

muito acima ou abaixo do nível de confiança aceitável e que as incertezas sejam 

reduzidas ao mínimo. 

Neste sentido, um sistema de gestão da qualidade de inventários de emissões de GEE, 

segundo o GHG Protocol, deve incluir os seguintes passos (Figura 2): 

 

 

 

 

 

Fonte: GHG PROTOCOL (2004). 

Figura 2 – Sistema de gestão da qualidade de inventários. 

1. Estabelecer 
uma Equipe de 

Qualidade 

2. Desenvolver 
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Gestão da 
Qualidade 

3. Efetuar 
verificações de 

qualidade 
genéricas 

4. Efetuar 
verificações de 
qualidade em 

fontes específicas 

5. Revisar 
estimativas do 

inventário e 
relatório final 

6. Institucionalizar 
elos de feedback 

formais 

7. Relatar, 
documentar 
e arquivar 

DADOS 

MÉTODOS 

SISTEMAS 

DOCUMENTAÇÃO 

SISTEMA DE GESTÃO DA 

QUALIDADE DO INVENTÁRIO 

FEEDBACK 
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Quanto à apresentação final dos resultados, a Tabela 7 sintetiza os principais elementos 

exigidos pelo International Standard for Determining GHG Emissions for Cities, pelo 

IEAP, pelo Guia IPCC-2006 e pelo GHG Protocol para compor um relatório final de um 

inventário de emissões de GEE. 

Segundo o IEAP, para divulgar as emissões de gases de efeito estufa locais, em geral: 

 Todos os relatórios gerados devem especificar o ano e a entidade organizacional 

ou área geopolítica que se relaciona aos dados. 

 As cidades devem separar no mínimo as emissões de escopo 1 e escopo 2 para 

cada setor analisado. 

 As emissões de escopo 3 e “itens informativos”
9
 podem ser apresentados 

separadamente, em reconhecimento à relevância política destas emissões. 

 Toda informação sobre as fontes de emissão de GEE e documentação utilizada 

para elaborar o inventário deve ser incluída no relatório. 

 Também deve ser mencionado o tier
10

 de dados utilizado para quantificar cada 

fonte de emissão. 

 Emissões de gases, excluindo o CO2, da queima de biomassa devem ser 

incluídas no escopo 1 e as emissões de CO2 incluídas como “item informativo”. 

 As emissões do escopo 1 devem ser apresentadas tanto por gás quanto agregadas 

em CO2eq. 

 As emissões de escopo 2 e 3 devem ser apresentadas como CO2eq. 

 

                                                 
9
Emissões biogênicas e outros indicadores que podem ser relevantes para um completo entendimento de 

como a comunidade utiliza energia e seus consequentes impactos climáticos, mas que não são 

convencionalmente incluídos na contabilidade dos GEEs. 
10

 Representa o nível de complexidade metodológica, caracterizando o fator de emissão e dados de 

atividade utilizados. 
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Tabela 7 – Exigências para relatórios de inventários de emissões de GEE. 

Elementos 

Exigências 

International Standard for Determining GHG 

Emissions for Cities 
IEAP Guia IPCC-2006 GHG Protocol 

Informação de base 

Descrição da organização que 

está sendo inventariada 

Sim (p. ex., população, território, autor do 

relatório, verificador, etc.) 
Não especificado Não especificado Não especificado 

Descrição das fronteiras do 

inventário 
Não especificado Sim Sim Sim 

Descrição dos escopos de emissão 

cobertos 
Não especificado Não especificado Não Sim 

Descrição do período 

inventariado 
Sim Sim Sim Sim 

Informações sobre as emissões 

Escopo 1 Sim Sim 
Sim (mas não usa 

esta terminologia) 
Sim 

Escopo2 Sim Sim Não Sim 

Escopo 3 

Sim (transporte aéreo, marítimo, resíduos 

sólidos, efluentes e emissões da geração de 

energia, abastecimento de água, materiais 

utilizados nas construções e fabricação de 

alimentos) 

Sim (apenas para as emissões da 

cidade, não para as emissões 

operacionais; apenas de resíduos 

sólidos e efluentes) 

Não Opcional 

Emissões de CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6 
Sim (separadamente e em CO2eq) Sim (separadamente e em CO2eq) 

Sim (separadamente 

e em CO2eq) 

Sim (separadamente e 

em CO2eq) 

Emissões por setor Sim (energia, IPPU
11

, AFOLU
12

 e resíduos) Não especificado 
Sim (energia, IPPU, 

AFOLU e resíduos) 
Não especificado 

Emissões no ano-base e perfil de 

emissões ao longo do tempo 
Não especificado Não especificado Sim Sim 

Recálculo das emissões do ano-

base 
Não especificado Não especificado Opcional 

Sim (se houver qualquer 

mudança significativa 

                                                 
11

 Industrial Processes and Products Use – Processos Industriais e Uso de Produtos. 
12

 Agriculture, Forestry and Other Land Use – Agricultura, Florestas e Outros Usos da Terra. 
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Elementos 

Exigências 

International Standard for Determining GHG 

Emissions for Cities 
IEAP Guia IPCC-2006 GHG Protocol 

nas emissões) 

Emissões diretas de CO2 do 

carbono sequestrado 

biologicamente 

Não especificado 

Sim (apresentado como item 

informativo, separado dos 

escopos) 

Sim 

Sim (apresentado como 

item informativo, 

separado dos escopos) 

Metodologias de cálculo Não especificado Opcional Não especificado Sim 

Indicação dos “tiers” Sim Sim Sim Não especificado 

Descrição das exclusões Não especificado Não especificado Não especificado Sim 

Emissões da geração própria de 

eletricidade, calor ou vapor 

vendido a outras entidades 

externas 

Não especificado Não especificado Sim Opcional 

GEE não cobertos pelo Protocolo 

de Quioto 
Opcional Não especificado Sim Opcional 

Tabelas padronizadas Fornecidas Não especificadas Fornecidas Não fornecidas 

Indicadores de desempenho (p. 

ex., emissões por unidade de 

produção) 

Não especificado Opcional Não especificado Opcional 

Outras informações 

Análises de incerteza Opcional Não especificado Sim Opcional 

Verificação externa Sim Opcional Não especificado Opcional 

Estratégias ou programas de 

redução/gestão de GEE 
Não especificado Não especificado Não especificado Opcional 

Acompanhamento de 

desempenho em relação a 

metas/benchmarks 

Não especificado Não especificado Não especificado Opcional 

Fonte: Adaptado de WRI (2011). 
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O GHG Protocol exige os seguintes elementos nos relatórios de GEE: 

 Informação de base: 

o Descrição da entidade que está produzindo o estudo 

o Descrição das fronteiras do inventário 

o Esquema dos escopos de emissão cobertos 

o Descrição do período coberto pelo relatório 

 Informações sobre emissões 

o Emissões de escopo 1 

o Emissões de escopo 2 

o Emissões de escopo 3 

o Dados de emissão para CO2, CH4, N2O HFCs, PFCs, SF6 

o Dados de emissões por setor 

o Ano base de emissões e perfil de emissões ao longo do tempo 

o Ano base do recálculo das emissões 

o Emissão de CO2 diretas a partir do carbono sequestrado biologicamente 

o Metodologias de cálculo 

o Descrição de exclusões 

 Outras informações 

o Avaliação de incertezas 

o Declaração de verificação externa, se for o caso 

o Descrição de qualquer programa ou estratégia de gestão/redução de GEE, 

se for o caso 

o Acompanhamento de desempenho em relação a metas ou outros 

parâmetros (por ex., comparação com outras cidades) 
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3.4. Experiências já realizadas ou em andamento 

 

Como já mencionado, está cada vez mais claro para as sociedades o papel das cidades 

no combate às mudanças climáticas e as oportunidades que ações neste sentido podem 

gerar em escala local. Tanto que alguns protocolos e ferramentas já foram 

desenvolvidos, especificamente, para a realização de inventários de GEE por cidades e 

algumas cidades no mundo já experimentaram alguma destas ferramentas ou 

desenvolveram seu próprio método de contabilização de emissões. Por mais que já 

existam fóruns de discussão com o objetivo de reunir estas experiências na tentativa de 

caminhar para um protocolo comum de realização de inventários por cidades, a exemplo 

do que acontece no nível dos países, em sua maioria, as cidades têm trabalhado de 

maneira paralela e isolada. Sendo assim, as filosofias, abordagens, metodologias, 

ferramentas e linhas de ação, consequentemente, são variadas, mesmo que todas, de 

uma maneira ou de outra, tenham um objetivo geral comum. 

O objetivo deste item é apresentar alguns dos protocolos e ferramentas existentes e a 

experiência de algumas cidades do mundo na realização de inventários. Sobre a 

experiência das cidades, muito do conteúdo aqui apresentado é parte de um estudo, 

ainda não publicado, realizado pelo World Resource Institute (WRI, 2011), como parte 

do projeto que originou esta tese. 
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3.4.1. Alguns protocolos e ferramentas internacionais para realização de 

inventários de emissões em cidades 

 

CO2 Grobbilanz e EMSIG 

A EMSIG – Emission Simulation in Gemeinden (Simulação de Emissões em 

Comunidades) foi desenvolvida em 2002 pela agência de energia da Áustria. Em 2006, 

uma versão simplificada foi desenvolvida junto com o Klimabündnis Osterreich 

(Aliança pelo Clima da Áustria), a CO2 Grobillanz. No total, ambas as ferramentas já 

foram utilizadas por 120 comunidades daquele país. As ferramentas foram 

desenvolvidas especificamente para comunidades da Áustria, logo já são pré-carregadas 

com fatores de emissão e bancos de dados específicos do país e ambas utilizam as 

fronteiras geográficas como critério. A CO2 Grobillanz calcula apenas as emissões de 

CO2, CH4 e N2O e cobre praticamente todos os setores do Guia IPCC-2006. A EMSIG 

considera os seis gases do Protocolo de Quioto e, além de cobrir todos os setores do 

Guia IPCC-2006, também inclui emissões do ciclo de vida da cesta média de bens 

comprados pelos habitantes da comunidade e ligados às atividades econômicas do 

território. O ponto positivo da CO2 Grobillanz é que serve tanto a grandes comunidades, 

produzindo inventários detalhados, quanto a comunidades menores, que necessitam de 

um inventário relativamente mais básico. Já a EMSIG é interessante por permitir o 

cálculo das emissões do ciclo de vida de produtos comprados. Entretanto, um problema 

de ambas é que não são totalmente consistentes com os protocolos internacionais. Além 

disso, as duas ferramentas são pagas e se houver a necessidade da ajuda de um consultor 

especialista, o que normalmente é necessário no caso de inventários mais detalhados, o 

custo fica maior. 
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ECO2Region 

Inicialmente esta ferramenta foi desenvolvida na Suíça em 2002. Posteriormente foi 

adaptada para cidades da Alemanha e, baseada na versão alemã, foi desenvolvida uma 

versão italiana. Até o início de 2009, a ferramenta já tinha sido utilizada por 113 cidades 

alemãs, 83 cidades suíças e 10 cidades italianas. Permite o cálculo das emissões 

somente da autoridade pública e também de todo o território, sendo, em grande parte, 

consistente com o Guia IPCC-2006. Também é possível incluir outros poluentes nos 

cálculos, como material particulado. Na versão mais simplificada da ferramenta é 

possível entrar apenas com o número de habitantes e o número de pessoas empregadas 

que trabalham no território para se ter uma estimativa das emissões. Fatores de emissão 

médios de cada país que a utiliza já estão carregados na ferramenta, que tem uma 

interface amigável e pode ser acessada via web. Sua grande vantagem é estar disponível 

em várias línguas e adaptada para três países diferentes. Além disso, é consistente com 

as ferramentas internacionais. Entretanto, os resultados são reportados de acordo com o 

padrão da Aliança pelo Clima, não muito adequado para comparação com outras 

cidades do resto do mundo. A ferramenta é paga, com preços diferenciados dependendo 

do número de habitantes da cidade e se a mesma pertence à Aliança pelo Clima ou não. 

 

GRIP – The Greenhouse Gas Regional Inventory Protocol 

Este protocolo foi desenvolvido em 2001 pela Universidade de Manchester e pela 

agência ambiental do Reino Unido para contabilizar as emissões de áreas 

metropolitanas, porém também tem sido aplicado em cidades menores. Desde 2006/07 

tem sido utilizado por diferentes cidades na Europa, tanto que, no início de 2009, 18 

áreas metropolitanas já o tinham aplicado, como Londres, província de Bologna e 

Estocolmo. Também já foi utilizado nos EUA, em Sacramento, Califórnia, e estuda-se 
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aplicá-lo em Washington D.C. China e América do Sul também estão negociando a 

possibilidade de utilizá-lo. O GRIP segue as metodologias do Guia IPCC-2006, 

inclusive na classificação dos setores, porém também permite a divisão em vários 

subsetores. Também oferece diferentes modos de entrada de dados de acordo com a 

acurácia dos dados disponíveis. Além do inventário, o protocolo também vem 

acompanhado de uma ferramenta para a realização de cenários de emissões. O grande 

ponto positivo do GRIP é que, por ser baseado no Guia IPCC-2006, permite que os 

resultados tenham maior chance de comparação entre cidades e, principalmente, permite 

a comparação com os inventários nacionais submetidos à CQNUMC. Um ponto 

negativo é que a ferramenta não vem carregada com fatores de emissão, o que leva o 

usuário a ter a necessidade de ter estas informações e introduzi-las no sistema. 

Atualmente é de uso livre, porém, o treinamento para utilizá-la precisa ser pago. A 

ferramenta para a construção de cenários também tem custo. 

 

Bilan Carbone® Collectivités - Territoires 

Esta ferramenta foi baseada em outra, desenvolvida pela agência ambiental francesa 

para a contabilidade de emissões de empresas. Sua primeira versão foi testada em 15 

autoridades municipais e territoriais em 2005 e, atualmente, já está sendo utilizada tanto 

para o cálculo das emissões da autoridade local quanto das atividades realizadas no 

território. Todos os gases do Protocolo de Quioto são calculados, além de 

clorofluorcarbonos (CFC) e vapor d’água emitido por aviões. Não contabiliza as 

emissões de biomassa, pois assume que esta será consumida pelo setor industrial, onde 

o desmatamento é equilibrado pelo reflorestamento. A ferramenta já vem pré-carregada 

com fatores de emissão de cidades francesas e os resultados podem ser reportados de 

acordo com padrões existentes, como o exigido pelo Comércio Europeu de Licenças de 
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Emissões e o da ISO 14064
13

. O ponto forte do Bilan Carbone® é sua transparência. 

Relatórios detalhados descrevem como os fatores de emissão são calculados e 

apresentam a metodologia e como usar a ferramenta. Entretanto, embora a ferramenta, a 

princípio, seja gratuita, é exigido que se faça um treinamento pago e só depois a 

ferramenta é liberada. 

 

CO2-Beregner 

Esta calculadora de emissões de GEE municipais foi desenvolvida em 2008 por um 

instituto de pesquisa ambiental dinamarquês, em cooperação com uma consultoria 

privada. Em 2009, dos 98 cidades da Dinamarca, entre 30 e 40 já tinham utilizado a 

ferramenta ou estavam em vias de aplicá-la. A ferramenta foi desenhada para ser 

aplicada à cidade como uma entidade geográfica, porém isso não impede que também 

possa ser utilizada considerando a autoridade local como uma empresa. Esta primeira 

versão calcula apenas CO2, CH4 e N2O (embora a emissão destes dois últimos pela 

queima de combustível não seja incluída), porém segue o Guia IPCC-2006 quanto aos 

padrões de divulgação dos resultados. Uma variedade de dados de atividade é exigida 

pela ferramenta, entretanto ela disponibiliza vários níveis de cálculo, o que possibilita à 

cidade escolher o nível de complexidade do seu inventário em função da sua 

disponibilidade de dados. Uma funcionalidade adicional é a possibilidade de calcular a 

redução de emissões de 37 ações de mitigação diferentes, que são descritas em detalhes 

num guia. A transparência, aliás, é o ponto forte desta ferramenta, que disponibiliza 

documentos detalhados que explicam a metodologia e seu uso. Além disso, ela é 

                                                 
13

 Protocolo para contabilização voluntária de gases de efeito estufa, constituído de três partes: Parte 1 - 

especificação e orientação a organizações para a quantificação e elaboração de relatórios de emissões e 

remoções de gases de efeito estufa; Parte 2 -especificação e orientação a projetos para quantificação, 

monitoramento e elaboração de relatórios das reduções de emissões ou da melhoria das remoções de 

gases de efeito estufa; Parte 3 -especificação e orientação para validação e verificação de declarações 

relativas a gases de efeito estufa. 
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gratuita. O ponto negativo é a grande quantidade de dados que a cidade precisa levantar 

para carregar a ferramenta, entretanto este é o pré-requisito para qualquer inventário 

bem detalhado. 

 

Projeto 2º 

O Projeto 2º é uma colaboração entre a Clinton Climate Initiative, o ICLEI e a 

Microsoft Corporation, que juntos desenvolveram uma ferramenta para medir, comparar 

e reduzir a emissão de GEE de cidades ao redor do mundo. Esta ferramenta é baseada 

no HEAT
14

, do ICLEI, que no início de 2009 foi testado nas cidades do C40, grupo das 

maiores cidades do mundo comprometidas com a redução das emissões de GEE. Dado 

que o ICLEI é um parceiro na cooperação, os inventários desenvolvidos segundo esta 

ferramenta são consistentes com o IEAP. Os seis gases do Protocolo de Quioto são 

cobertos e a metodologia, definição das fontes de emissão e fatores de emissão padrão 

seguem o Guia IPCC-2006, sendo que os fatores de emissão podem ser alterados caso a 

cidade tenha os seus próprios. A contabilização pode ser feita das emissões do território 

e da autoridade governamental. Além disso, considera a categorização das fontes de 

emissão por escopos (1, 2 e 3). A ferramenta é gratuita, porém as cidades precisam ser 

convidadas a utilizá-la ou entrar em contato com os administradores do projeto para 

solicitar a participação. Sua vantagem é que foi desenhada de maneira a permitir a saída 

dos resultados de acordo com diferentes padrões e protocolos, além de ser baseada 

numa interface via web, fácil de acessar. Seu ponto negativo é que o processo de 

elaboração do inventário através dela oferece dificuldades, pois é muito técnico. 

 

                                                 
14

HEAT é um software projetado para ajudar os governos locais a colher os benefícios da redução das 

emissões de gases de efeito estufa e poluentes do ar, tais como CO2, NOx, SOx, CH4, CO e VOC. Os 

benefícios são significativos: poupar dinheiro, melhorar a qualidade do ar, mitigar o aquecimento global 

e proteger a saúde pública. (retirado de: http://heat.iclei.org/heatplus/index.aspx) 

http://heat.iclei.org/heatplus/index.aspx
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É possível observar que a maioria dos guias/padrões e ferramentas mencionados acima 

foi desenvolvida com base no GHG Protocol. Isto porque este protocolo é hoje 

reconhecido internacionalmente como a melhor prática em termos de contabilização e 

divulgação de emissões de GEE corporativas. Por isso as cidades tendem sempre a 

aproveitá-lo e adaptá-lo para o caso urbano. 

 

3.4.2. Experiências de algumas cidades na elaboração de inventários de emissões 

 

A Tabela 8 apresenta as ferramentas utilizadas pelas cidades estudadas. A maior parte 

das cidades utiliza o Clean Air and Climate Protection Software (CACPS)
15

, 

desenvolvido pelo ICLEI especificamente para cidades dos EUA, com base no IEAP. 

Apenas Hong Kong e São Paulo utilizaram o Guia do IPCC – 2006. As outras cidades 

estão utilizando suas próprias metodologias e softwares. 

 

Tabela 8 – Ferramentas/guias para contabilização de emissões de GEE utilizados pelas cidades 

selecionadas para estudo. 

Cidades Ferramentas/guias utilizados 

Boston Clean Air and Climate Protection Software (CACPS) - ICLEI 

Denver Clean Air and Climate Protection Software (CACPS) - ICLEI 

Dublin Clean Air and Climate Protection Software (CACPS) - ICLEI 

Minneapolis Clean Air and Climate Protection Software (CACPS) - ICLEI 

Hong Kong Guia IPCC - 2006 

São Paulo Guia IPCC - 2006 

Londres GHG Regional Inventory Protocol (GRIP) 

Nova York Metodologia própria 

Portland Metodologia própria 

                                                 
15

“... é um software de interface amigável, baseado no Windows que irá expandir significativamente a 

capacidade de estados e cidades para analisar os benefícios de vários cenários de controle de poluição 

do ar e selecionar e implementar aqueles que não só abordam poluentes atmosféricos tradicionais, tais 

como precursores de ozônio, como os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, monóxido de 

carbono, óxidos de enxofre e material particulado, mas também gases de efeito estufa (GEE), que 

causam o aquecimento global.” http://www.4cleanair.org/InnovationDetails.asp?innoid=1 

http://www.4cleanair.org/InnovationDetails.asp?innoid=1
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Cidades Ferramentas/guias utilizados 

Sidney Metodologia própria 

Toronto Metodologia própria 

Fonte: Autor. 

 

Nova York é a única cidade dentre as estudadas que faz clara distinção entre os escopos 

1, 2 e 3 na contabilização de suas emissões (Tabela 9). As cidades que usam o CACPS e 

o Guia IPCC-2006 não categorizam as emissões em escopos, já que isto não é exigido 

nestas ferramentas. O Guia IPCC-2006 só considera as emissões diretas (Escopo 1), 

porém, é importante destacar que várias cidades, como Denver, Minneapolis e Portland, 

perceberam a importância de incluir algumas emissões indiretas importantes em seus 

inventários. Denver, por exemplo, contabiliza as emissões do transporte aéreo, da 

disposição de resíduos fora da cidade, as emissões incorporadas no concreto utilizado 

nas construções, da produção de alimentos e da obtenção de água de consumo humano. 

Entretanto, estas emissões não são categorizadas por escopos, logo, não são separadas 

em diretas e indiretas, o que pode levar a problemas de dupla contagem. 

 

Tabela 9 – Fronteiras dos inventários das cidades estudadas. 

Cidades 

Inventários Escopos 

Observações 
Emissões 

da cidade 

Emissões 

operacionais 
1 2 3 

Não 

categorizado 

Boston X X    X  

Denver X X    X 

Algumas emissões indiretas 

são incluídas, como transporte 

aéreo, disposição de resíduos 

fora da cidade e emissões 

incorporadas no concreto, 

alimentos e água de consumo 

humano no inventário das 

emissões da cidade. 

Dublin X X    X  

Minneapolis X X    X 

Algumas emissões indiretas 

são incluídas, como do 

transporte aéreo. 
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Cidades 

Inventários Escopos 

Observações 
Emissões 

da cidade 

Emissões 

operacionais 
1 2 3 

Não 

categorizado 

Hong Kong X     X 
Somente emissões diretas são 

contabilizadas. 

São Paulo X     X 

Algumas emissões indiretas 

foram contabilizadas, como 

da eletricidade importada, 

mas não houve classificação 

por escopos. 

Não foram separadas as 

emissões operacionais, mas 

estimou-se as emissões 

referentes ao consumo de 

energia elétrica de escolas da 

rede municipal e iluminação 

pública e ao consumo de 

combustíveis fósseis pela 

Prefeitura. 

Londres X     X  

Nova York X X X X X   

Portland X     X 

O inventário inclui emissões 

diretas e indiretas, mas sem 

separá-las em escopos. 

Sidney X X    X  

Toronto X X    X 

Algumas emissões indiretas 

são incluídas, como da 

disposição de resíduos fora da 

cidade. 

Fonte: Autor. 

 

Quanto às fontes de emissão, os setores do Guia IPCC-2006 são bem abrangentes, mas 

podem não ser tão adequados na identificação de fontes e oportunidades de redução de 

emissões no nível de cidades. O IEAP procurou fazer uma releitura destes setores de 

maneira a abordar os GEE com base na estrutura administrativa dos governos 

municipais, de modo a ter mais consistência com setores típicos utilizados na 

administração e planejamento urbano. Sendo assim, os setores do IPCC são 

subdivididos pelo IEAP em residencial, comercial, industrial, transportes, agricultura, 

resíduos e outros. Das cidades estudadas, a maioria categoriza suas emissões 

similarmente às recomendações do IEAP. Algumas cidades combinaram os setores 
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comercial e industrial. Hong Kong é a única cidade que segue mais estritamente o 

IPCC. São Paulo também segue os setores do IPCC, mas subdividiu o setor de energia 

em transportes, comercial, residencial, industrial e público, além de ter subdividido 

outros setores de acordo com os setores urbanos da cidade (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Setores de emissões de algumas das cidades estudadas. 

Cidades Setores 

Boston Residencial, comercial/industrial, transportes, resíduos/efluentes 

Denver Construções e instalações, transportes, uso e disposição de materiais 

Dublin Residencial, comercial/industrial, transportes, resíduos 

Minneapolis Residencial, comercial/industrial, transportes, resíduos sólidos 

Hong Kong 
Geração de eletricidade, transportes, outros usos finais de combustíveis, resíduos, 

IPPU, AFOLU 

São Paulo 
Energia (subdividido em transportes, residencial, comercial, industrial e público), 

IPPU, AFOLU, resíduos sólidos e efluentes 

Nova York 
Edificações, transportes, iluminação urbana e sinais de trânsito, emissões 

fugitivas e de processos 

Portland Energia, transportes, materiais (bens e serviços) 

Toronto Residencial, comercial/industrial, transportes, resíduos 

Fonte: Autor. 

 

Dentre as cidades estudadas, Hong Kong é a que tem o plano de gestão da qualidade de 

todo o processo de elaboração do inventário mais completo (ERM, 2010). A cidade tem 

três equipes envolvidas na gestão da qualidade do inventário: 

 Equipe de compilação (CQ): especialistas com experiência na compilação de 

inventários e com bom entendimento do Guia IPCC-2006, que estão envolvidos 

em todos os estágios da contabilização das emissões. Nos estágios iniciais, a 

equipe revisa os dados em relação ao Guia IPCC e requisita dados adicionais ou 
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atualizados. Depois de examinar os dados, compila as informações e produz um 

inventário inicial. 

 Equipe de revisão (GQ): é responsável por assegurar que os dados e/ou 

parâmetros coletados sejam usados e coletados de acordo com a decisão final 

acordada por todas as partes envolvidas. A equipe de revisão trabalha junto com 

a equipe de compilação, revisando os cálculos e dando feedback à equipe de 

compilação ao longo da elaboração do inventário. 

 Equipe independente de verificação (GQ): é uma equipe contratada no estágio 

final do processo de CQ/GQ para verificar os cálculos, identificar erros e, então, 

reportar suas conclusões à equipe de compilação. Esta equipe tem de ser 

independente da de compilação e não pode ter se envolvido no processo de 

compilação e desenvolvimento do inventário. 

O processo de CQ/GQ em Hong Kong é parte integrante da contabilização do 

inventário. A Figura 3 ilustra as atividades conduzidas em cada estágio do processo de 

gestão da qualidade do inventário e o envolvimento das equipes. 

Além deste processo, a cidade também conduz uma abrangente análise de incerteza, que 

identificou sete causas comuns de incerteza na contabilização de inventários: 

 Informações incompletas 

 Incertezas de modelagens 

 Indisponibilidade de dados 

 Erros de amostragem e estatística 

 Erros de medição 

 Classificação e apresentação errônea dos resultados 

 Falta de dados 
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Fonte: ERM (2010). 

Figura 3 – Processo de CQ/GQ adotado em Hong Kong. 

 

A abordagem adotada por Hong Kong para estimar a incerteza do inventário inclui: 

 Determinar incertezas em variáveis individuais aplicadas no inventário 

 Combinar a incerteza de um componente com o total do inventário 

 Determinar a tendência da incerteza (isto é, no inventário total ao longo do 

tempo) 

Deptº de Proteção ambiental fornece 
dados e inventário anterior 

Requisição e coleta de dados adicionais ou 
mais atualizados 

Compilação 

Rascunho do inventário atualizado 

Inventário atualizado final 

Estágio 1: Equipe de compilação revisa em 

busca de lacunas e para checar a 

adequabilidade em relação ao Guia IPCC-

2006. 

Estágio 3: Checagem de erros de transcrição 

pela equipe de compilação e de revisão, 

comparando com o inventário anterior. 

Estágio 4: Uma amostra representativa de 

pelo menos 10% dos dados é checada pela 

equipe independente de verificação. 

erros de transcrição pela equipe de 

compulação e de revisão, comparando com 

o inventário anterior  

checagem antes da utilização 

compilação revisa em busca de lacunas e 

para checar a adequabilidade em relação ao 

Guia IPCC-2006 

 

Estágio 2: Revisão e checagem antes da 

utilização. 

A
tiv

id
a
d

es d
e C

Q
 co

n
tín

u
a
s e co

m
u

n
ica

çã
o
 co

n
tín

u
a
 en

tre a
s eq

u
ip

es d
e 

C
Q

/G
Q

 e o
 D

ep
tº d

e P
r
o
teçã

o
 A

m
b

ien
ta

l 



 

52 

 Identificar fontes significativas de incerteza com foco na priorização da coleta 

de dados e nos esforços de melhorar o nível de acurácia do inventário 

A análise quantitativa da incerteza é feita estimando-se um intervalo de confiança de 

95% das estimativas de emissões e remoções de GEE, por categorias individuais e para 

o inventário total. O Guia IPCC-2006 recomenda duas abordagens para determinar o 

percentual de incerteza do inventário total e a tendência de incerteza: propagação de 

erro e simulação de Monte Carlo. Hong Kong escolheu utilizar a abordagem de 

propagação de erro, principalmente pela insuficiência de dados para realizar a simulação 

de Monte Carlo. A abordagem de propagação do erro estima a incerteza de categorias 

individuais no inventário total e de tendências entre o ano base e o ano do inventário. 

Assume que a distribuição é normal e que, em geral, não há qualquer correlação entre a 

série de dados de atividade e a série de fatores de emissões. 

A partir do CQ/GQ, Hong Kong identificou dois tipos de erros comuns que 

frequentemente ocorrem ao longo da elaboração dos inventários: 

 Utilização de dados/parâmetros incorretos nos cálculos 

 Resultados incorretos por utilização de fórmulas ou valores incorretos 

Entretanto, com a implementação e utilização contínua do sistema, o número de erros 

cometidos foi significativamente reduzido. 

Outra cidade que vale a pena mencionar quanto ao sistema de gestão da qualidade é 

Sidney, pois, ao contrário de Hong Kong, todo o processo de controle de qualidade e 

verificação de Sidney é realizado por uma equipe externa contratada. Os relatórios de 

verificação estão todos disponíveis publicamente, o que aumenta significativamente a 

credibilidade dos inventários. Da revisão de alguns dos relatórios, verificou-se que são 
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elaborados com base tanto no AA1000 Assurance Standard
16

 como na ISO 14064. 

Geralmente, o objetivo do processo de verificação é oferecer uma opinião independente 

sobre a materialidade, robustez e acurácia da informação apresentada nos relatórios de 

inventários. Além disso, um dos objetivos complementares é assegurar o melhoramento 

contínuo do sistema de gestão dos dados e processo de divulgação dos resultados. A 

verificação inclui: 

 Revisão das fronteiras organizacionais e operacionais e do processo de captura, 

agregação e divulgação das emissões de GEE, através de entrevistas e revisão de 

documentos (embora tenha dois inventários da cidade, de 2006/07 e 2011, 

Sidney tem focado mais nos inventários das emissões operacionais). 

 Checagem dos cálculos através de recálculo dos dados brutos. 

 Teste da integridade e exatidão dos dados brutos por recálculo de dados de 

origem, incluindo faturas, numa base amostral. 

 Checagem da acurácia dos dados transcritos para o software de cálculo das 

emissões, dos cálculos embutidos no software e dos fatores de emissão 

utilizados. 

 Identificação e entendimento das premissas que sustentam os dados e os 

controles de qualidade dos dados aplicados nas entrevistas e revisão dos 

documentos. 

 Uma revisão da metodologia e premissas adotadas nos cálculos de terceiros, 

através de entrevistas e análise de documentos. 

                                                 
16

Fornece uma metodologia para os profissionais de seguros avaliarem a natureza e a extensão em que 

uma organização adere aos Princípios da AccountAbility (organização que desenvolve a série de normas 

AA 1000): Inclusão - as pessoas devem ter a palavra em decisões que têm impacto sobre elas; 

Materialidade - os tomadores de decisão devem identificar e ser claros sobre as questões que importam; 

Receptividade - as organizações devem ser transparentes sobre suas ações. 
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O relatório de verificação normalmente apresenta um background dos inventários de 

GEE, objetivos e escopo da verificação, metodologias empregadas na verificação, 

resultados e recomendações. 

Quanto à divulgação dos resultados dos inventários das cidades estudadas, nove 

publicam seus relatórios completos online (São Paulo, Boston, Denver, Dubling, Hong 

Kong, Minneapolis, Nova York, Portland e Toronto). No caso de São Paulo, a cidade 

tem apenas um inventário elaborado até hoje, publicado em 2005, com as emissões de 

2003. Embora Londres, Portland e Sidney realizem inventários de emissões com 

regularidade, estas cidades não publicam seus relatórios completos online. Portland, por 

exemplo, divulga apenas os resultados gerais. Além das três cidades citadas, Boston, 

Denver, Dublin, Toronto e Minneapolis realizam inventários periódicos, mas nenhuma 

destas oito cidades tem uma regularidade fixa. Apenas Nova York elabora inventários 

anuais. Hong Kong e Boston divulgam anualmente informações sobre suas emissões de 

GEE, mas não elaboram um inventário anualmente. Hong Kong publicou em 2010 suas 

emissões de 1990 a 2006 e Boston publicou dados de 2005 a 2009, em 2011. Embora 

estas cidades tenham um perfil de suas emissões ao longo do tempo, estes dados não 

permitem avaliar a efetividade de planos de ação e fazer ajustes nestes planos de acordo 

com o desempenho das emissões a cada ano, como Nova York é capaz de fazer. A 

Tabela 11 apresenta uma visão geral do conteúdo dos relatórios de oito das cidades 

estudadas. Londres e Sidney não foram incluídas porque há pouca informação 

publicada. São Paulo também não, porque seu inventário foi realizado pela mesma 

equipe que fez o inventário do Rio, logo, a apresentação dos resultados e conteúdo do 

relatório foi muito semelhante. Das cidades analisadas na tabela, pode-se perceber que a 

maior parte dos relatórios não contempla os critérios de consistência e transparência 

mencionados nos guias internacionais estudados e nem informa todos os elementos 
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requisitados pelos mesmos guias. A maior parte das cidades não descreve as fronteiras e 

escopos abordados. Somente Hong Kong, Nova York e Toronto apresentam os 

resultados de todos os gases. Hong Kong separa as emissões de acordo com os setores 

do IPCC, enquanto as outras cidades usam outra divisão. Embora algumas cidades 

tenham um perfil de emissões ao longo do tempo, nenhuma tem uma política de 

recálculo das emissões do ano-base. 

 

Tabela 11 – Cobertura dos relatórios de emissão de GEE das cidades estudadas. 

Elementos Boston Denver Dublin 
Hong 

Kong 
Minneapolis 

Nova 

York 
Portland Toronto 

Informação de base 

Descrição da 

organização que está 

sendo inventariada 
 X    X   

Descrição das 

fronteiras do 

inventário 
      X  

Descrição dos escopos 

de emissão cobertos 
        

Descrição do período 

inventariado 
 X X X X X X X 

Informações sobre as emissões 

Separa os dados de 

emissão por escopo 
     X   

Emissões de CO2, 

CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, SF6 
   X  X  X 

Emissões em CO2eq X X X X X X X X 

Emissões por setores 

do IPCC 
   X     

Emissões no ano-base 

e perfil de emissões ao 

longo do tempo 
X  X X X X   

Recálculo das 

emissões do ano-base 
        

Emissões diretas de 

CO2 do carbono 

sequestrado 

biologicamente 
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Elementos Boston Denver Dublin 
Hong 

Kong 
Minneapolis 

Nova 

York 
Portland Toronto 

Metodologias de 

cálculo 
 X X X X X X X 

Indicação dos “tiers”         

Descrição das 

exclusões 
 X       

Emissões da geração 

própria de 

eletricidade, calor ou 

vapor vendido a 

outras entidades 

externas 

        

GEE não cobertos 

pelo Protocolo de 

Quioto 
       X 

Indicadores de 

desempenho (p. ex., 

emissões por unidade 

de produção) 

X X       

Outras informações 

Análises de incerteza  X  X     

Verificação externa    X     

Estratégias ou 

programas de 

redução/gestão de 

GEE 

  X X  X   

Acompanhamento de 

desempenho em 

relação a 

metas/benchmarks 

 X X   X   

Fonte: Adaptado de WRI (2011). 

 

Outro aspecto interessante de analisar sobre a condução de inventários de emissões de 

cidades é o modelo de arranjo institucional para a realização do inventário. Não existe 

um padrão ou protocolo internacional para isto, mas as cidades estudadas mostram que 

há dois modelos sendo adotados: elaborado por equipe do governo local ou por 

consultores contratados (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Modelos de arranjo institucional para condução dos inventários de GEE. 

Cidades Equipe interna Consultores externos 

Chicago  X 

Denver  X 

Dublin X  

Hong Kong  X 

Minneapolis X  

Nova York X  

Portland  X 

São Paulo  X 

Sidney  X 

Toronto  X 

Fonte: Adaptado de WRI (2011). 

 

Nova York é um bom exemplo de inventário realizado por uma equipe de técnicos do 

próprio governo, coordenados pelo escritório do Prefeito, que tem esta função 

determinada por lei. A equipe é formada por dois técnicos dedicados exclusivamente ao 

trabalho de compilação e elaboração do inventário anual de emissões da cidade. 

Entretanto o mais comum é que as cidades contratem consultores externos para a 

realização dos inventários por razões variadas, como falta de pessoal e capacidade 

técnica insuficiente. Normalmente os inventários são calculados por outras 

organizações, enquanto a prefeitura fica responsável pela coordenação e articulação 

com outras agências governamentais para coleta de dados, dando orientação aos 

consultores e tomando as decisões finais sobre a apresentação dos resultados e 

relatórios. 
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3.4.3. Experiências de algumas cidades no monitoramento de ações de mitigação 

de emissões 

 

Muitas cidades ao redor do mundo implementaram sistemas de monitoramento de GEE 

para acompanhar o desempenho de ações e políticas de mitigação de emissões. Os 

objetivos de monitorar e quantificar os efeitos de ações de mitigação variam de cidade 

para cidade, incluindo desde apenas informar resultados de políticas para a população 

até verificar o desempenho em relação ao alcance de metas de redução estabelecidas ou 

ainda gerar créditos de carbono. O tipo de monitoramento aplicado, por sua vez, vai 

depender dos objetivos e metas de redução adotados pela cidade. Chicago, por exemplo, 

tem metas individuais para uma série de ações de mitigação, logo, cada ação foi 

planejada para alcançar uma quantidade de redução de emissões específica. Sendo 

assim, acompanhar os efeitos destas ações individualmente é crítico para que a cidade 

alcance seus objetivos. Já São Francisco possui uma meta global de redução de 

emissões, que depende principalmente do inventário de emissões totais da cidade para 

monitorar o progresso. No caso desta cidade, o acompanhamento de ações individuais 

de mitigação não é tão essencial para avaliar o alcance de suas metas, mas apenas para 

divulgar suas ações. Nova York também tem uma meta de redução de emissão absoluta, 

como São Francisco, mas avalia suas ações individuais de mitigação em relatórios 

anuais para demonstrar o progresso e avaliar a efetividade das políticas de redução de 

emissões da cidade. A Cidade do México tanto monitora o progresso em relação a sua 

meta de redução de emissão global quanto gera créditos de carbono a partir de projetos 

de mitigação submetidos ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
17

. 

                                                 
17

Um dos mecanismos de flexibilização criados pelo Protocolo de Quioto. Presta assistência às partes 

Não Anexo I da CQNUMC na implementação de projetos que contribuam para a redução de emissões ou 

sequestro de GEE e, por outro lado, auxilia às partes Anexo I a cumprir seus compromissos 
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Diferentemente de todas as outras cidades, Amman não tem metas de redução de 

emissões para a cidade, mas está implementando uma abordagem para o financiamento 

de carbono baseado num Programa de Atividades (PoA) de MDL para toda a cidade. 

Amman está, então, utilizando uma abordagem baseada em projeto para monitorar suas 

emissões. 

A grande diferença entre monitorar ações de mitigação e as emissões globais de uma 

cidade é que o primeiro tipo de monitoramento compara a evolução das emissões em 

relação a um cenário de linha de base e o segundo compara as emissões absolutas de um 

ano em relação a um ano-base (Figura 4). 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 4 – Quantificação de redução de emissões com base na análise de um inventário (a) e com 

base na análise de uma ação de mitigação (b). 

 

Em função disso, a quantificação de ações de mitigação apresenta vários desafios 

metodológicos e de coleta de dados, dentre os quais: 

 Se e como contabilizar emissões indiretas (vazamentos); 

 Se e como assegurar adicionalidade; 

                                                                                                                                               
quantificados de limitação e redução de emissões de GEE ao permitir-lhes investir neste projetos ou 

comprar os créditos gerados. 

a) b) a) Linha de base 

Emissões do 

projeto 

Redução de 

GEE atual 

em relação a 

um ano 

anterior. 

Redução de GEE 

reivindicadas em 

relação a uma 

linha de base 
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 Como atribuir reduções de emissões a uma única ação (não ao efeito combinado 

de várias ações ou a fatores externos, como mudanças na população, 

crescimento econômico, preços de combustíveis, etc.); e 

 Se e como demonstrar relações de causa e efeito entre uma dada ação e uma 

determinada redução de emissões. 

As cidades enfrentam estes desafios de maneiras diferentes, dependendo de seus 

objetivos. Por exemplo, cidades que pretendem vender suas reduções como reduções 

certificadas de emissões (RCEs) sob o MDL (Amman e Cidade do México – apenas 

BRTs
18

) utilizaram uma abordagem mais rigorosa, que, por exemplo, requer fazer em 

detalhes todas as análises acima. Cidades que contabilizam as reduções de emissões, 

mas sem vender os créditos (Cidade do México, Chicago e Nova York), podem utilizar 

uma abordagem intermediária, que normalmente não requer fazer as análises acima tão 

aprofundadamente. 

A Tabela 13 abaixo compara os sistemas de monitoramento de ações de mitigação 

destas cidades. 

 

                                                 
18

Bus Rapid Transit – modelo de transporte coletivo de média capacidade, constituído de veículos 

articulados ou biarticulados que trafegam em vias específicas e exclusivas. 



61 

Tabela 13 – Comparação das abordagens adotadas pelas cidades. 

 Chicago
19 Nova York

20 Cidade do México
21 São Francisco

22 Amman
23 

Ações e políticas de 

mitigação principais 

A cidade está 

implementando 33 

estratégias de 

mitigação que, 

somadas, podem 

reduzir as emissões 

em 25% em relação 

aos níveis de 1990 até 

2020. 

A cidade está 

implementando 133 

estratégias de 

mitigação. Em 2009, a 

cidade divulgou que 

havia chegado a 13% 

de redução nas 

emissões em relação a 

2005, o que o leva a 

crer que mantendo as 

reduções nesta taxa, 

alcançam a sua meta 

global de redução para 

2030. 

A cidade propôs 26 

ações de mitigação 

que, se 

implementadas, 

podem resultar em 

reduções de emissões 

de 4,4 milhões de 

toneladas de 

CO2eq/ano. Em 2009, 

o primeiro relatório de 

progresso foi 

divulgado com a 

avaliação de sete das 

ações. 

A cidade está 

implementando diversas 

ações, dentre as quais as 

mais ambiciosas são: 

programa de eficiência 

energética, aumento de 

eficiência de veículos, 

incentivos à compra de 

“energia verde” e 

promoção de reciclagem 

e compostagem. 

Dentro de um programa de 

atividades de MDL (PoA), 

a cidade desenvolveu o 

Amman Green Growth 

Program. Dentro do 

programa, 10 projetos 

iniciais foram 

identificados, incluindo 

BRTs, sistemas de 

tratamento de esgotos, 

aquecedores de água de 

energia solar, iluminação 

de ruas e pequenas 

florestas urbanas. 

Objetivos do 

monitoramento 

Rastrear e divulgar o 

progresso de cada 

medida em relação a 

sua meta específica. 

Rastrear e divulgar o 

progresso de cada 

medida em relação a 

sua meta específica. 

Informar os tomadores 

de decisão, 

interessados e público 

em geral. 
Além disso, monitorar 

Algumas ações são 

monitoradas apenas 

para avaliar o 

progresso de políticas 

e divulgar os 

resultados ao público. 
Alguns BRTs são 

registrados como 

projetos de MDL, 

Documentar e divulgar o 

progresso em relação às 

metas da cidade para os 

tomadores de decisão e o 

público. Grupos de 

trabalho estabelecidos 

pelo Deptº de Meio 

Ambiente devem guiar a 

implementação do 

O objetivo é gerar 

reduções certificadas de 

emissões. 

                                                 
19

BERNSTEIN et al. (2008) 
20

http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/home/home.shtml 
21

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (2008) - http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=26&id=531 
22

SAN FRANCISCO PLANNING DEPARTMENT (2010) - http://www.sf-planning.org/index.aspx?page=2627 
23

Comunicação pessoal com equipe do Banco Mundial e WRI 

http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/home/home.shtml
http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=26&id=531
http://www.sf-planning.org/index.aspx?page=2627
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 Chicago
19 Nova York

20 Cidade do México
21 São Francisco

22 Amman
23 

e divulgar o progresso 

das ações é uma 

exigência do PlaNYC, 

prevista em lei. 

logo, o objetivo é 

gerar reduções 

certificadas de 

emissões. 

processo e em função dos 

resultados reavaliar as 

ações prioritárias, níveis 

das metas e os programas 

de redução de emissões. 

Que instituições estão 

envolvidas? 

Prefeitura, Deptº de 

Meio Ambiente e 

outras 20 agências 

governamentais 

diferentes. 

Prefeitura coordena. 

Várias agências e 

instituições privadas 

fornecem dados à 

Prefeitura. 

A Secretaria de Meio 

Ambiente coordena o 

monitoramento das 

reduções globais da 

cidade. 
A empresa Metrobus 

está implementando os 

BRTs e monitora as 

reduções de emissões. 

Deptº de Meio Ambiente 

e todas as agências/deptº 

relevantes para as metas 

climáticas da cidade 

Várias agências 

governamentais e 

companhias privadas 

envolvidas no programa 

Quem é responsável 

pela coleta de dados? 

Agências públicas e 

companhias privadas 

devem fornecer dados 

ao Deptº de Meio 

Ambiente 

Agências públicas e 

companhias privadas 

devem fornecer dados 

à Prefeitura 

A Secretaria de Meio 

Ambiente é 

responsável pela 

coleta de dados para o 

monitoramento das 

reduções globais da 

cidade. 
A empresa Metrobus é 

responsável pela 

coleta de dados para 

monitorar os BRTs 

Várias agências coletam 

os dados e os fornecem 

ao Deptº de Meio 

Ambiente 

Cada projeto é monitorado 

pela agência responsável 

pelo projeto. Alguns são 

parcerias público/privadas. 

Qual a agência 

principal que coordena 

os trabalhos? Quantas 

pessoas compõem a 

equipe? 

Deptº de Meio 

Ambiente coordena 

uma equipe de dois 

técnicos. 

A Prefeitura coordena 

uma equipe de um 

técnico. 

A Secretaria de Meio 

Ambiente é a agência 

principal no 

monitoramento das 

reduções globais da 

cidade. 

Deptº de Meio Ambiente 

coordena uma equipe de 

2 técnicos e 3 estagiários. 

O PoA é gerido por um 

escritório de coordenação 

de programas, pertencente 

a um deptº ligado 

diretamente à Prefeitura. 
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 Chicago
19 Nova York

20 Cidade do México
21 São Francisco

22 Amman
23 

A empresa Metrobus 

coordena os BRTs. 

Há uma plataforma de 

inserção de dados onde 

as instituições inserem 

seus dados? O sistema é 

voluntário ou 

mandatório? 

As agências têm que 

inserir seus dados 

numa base de dados, 

chamada ENXSuite 

Green City Suite 

Duas plataformas de 

base de dados são 

utilizadas para o setor 

de construções. As 

agências tem que 

inserir seus dados no 

banco SEPTS
24 

Nenhuma base de 

dados 
Sem informação 

Ainda não foi 

implementada nenhuma 

base de dados. 

Com que frequência a 

cidade coleta dados? 

Dependendo da 

agência: 

mensalmente, 

anualmente ou 

bianualmente. 

Anualmente Anualmente 

No setor de transportes a 

atualização tem que ser 

constante. 
Para outros setores, não 

se tem informações 

De acordo com 

metodologia específica do 

MDL. 

Que setores são 

monitorados? 

Energia (demanda e 

oferta), transportes, 

resíduos e floresta 

urbana. 

Energia (demanda e 

oferta), transportes, 

resíduos e floresta 

urbana. 

Energia (demanda), 

transportes, resíduos e 

consumo de água. 

Energia (demanda e 

oferta), transportes, 

resíduos e ações de 

conservação. 

Energia, transportes, 

resíduos, consumo de água 

e floresta urbana. 

Que metodologias são 

utilizadas? 

Para cada ação de 

mitigação, as 

reduções de emissões 

da cidade são 

calculadas, 

comparadas a um 

cenário “business as 

usual” (BAU) e 

aplicando taxas de 

economia específicas 

Para cada ação de 

mitigação, as reduções 

de emissões da cidade 

são calculadas, 

comparadas a um 

cenário BAU, 

utilizando 

metodologias 

desenvolvidas. 

Para o BRT é utilizada 

a metodologia do 

MDL. Outras ações no 

setor de transportes 

são monitoradas com 

metodologias 

simplificadas da 

cidade. 

Políticas em cada setor 

são monitoradas 

utilizando uma 

abordagem setorial para 

inventários. 

Metodologias MDL 

aprovadas são utilizadas 

de acordo com cada tipo 

de projeto. 
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 Chicago
19 Nova York

20 Cidade do México
21 São Francisco

22 Amman
23 

da cidade, 

desenvolvidas por um 

terceiro. 

Quais e como são as 

diferentes abordagens 

para atualizar os 

inventários e monitorar 

as medidas de 

mitigação? 

Diferentes 

metodologias e 

equipes diferentes. 
Métodos específicos 

são criados para cada 

política. 
Os inventários são 

conduzidos por 

consultores. 

Mesma equipe, mas 

metodologias 

diferentes Para as 

políticas são criadas 

metodologias 

específicas. 

Diferentes 

metodologias e 

abordagens e equipes 

diferentes. 

Diferentes metodologias 

e abordagens, mas a 

mesma equipe. 
Muitas políticas são 

agrupadas e monitoradas 

através de uma 

abordagem setorial 

Metodologias e equipes 

diferentes. 

Como a qualidade dos 

dados é 

avaliada/certificada? 

Equipe do Deptº de 

Meio Ambiente avalia 

os dados submetidos 

pelas agências e 

companhias. 

Não há nenhum 

processo de avaliação 

da qualidade 

Os projetos do BRT 

são revisados pelo 

Banco Mundial e o 

Fundo de Carbono 

Espanhol e verificados 

pela First Environment 

Inc. 

Sem informação 
Procedimentos de 

avaliação da qualidade do 

MDL. 

Fonte: Adaptado de WRI (2011). 
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4. A EXPERIÊNCIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

4.1. Inventário de 2000 (com base nos anos de 1990, 1996 e 1998) 

 

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Cidade do Rio de Janeiro 

(ROVERE, DUBEUX et al., 2000) foi uma iniciativa inédita no Brasil e na América 

Latina. Foi destinado a cumprir os compromissos firmados pelo governo local, em 

1998, de aderir à campanha CCP, levada a cabo pelo ICLEI e foi realizado pelo Centro 

Clima, que faz parte do Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente do Programa de 

Planejamento Energético, do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação de Engenharia 

Alberto Luiz Coimbra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

LIMA/PPE/COPPE/UFRJ. Além disso, o seu caráter pioneiro na época permitiu que 

fossem desenvolvidas adaptações à metodologia proposta pelo IPCC para a dimensão e 

as características da cidade. A principal questão metodológica deste trabalho, tendo em 

conta o seu caráter pioneiro em inventariar as emissões de GEE municipais, foi 

delimitar sua abrangência de modo a se restringir às emissões resultantes 

exclusivamente da atividade socioeconômica da cidade (D' AVIGNON, CARLONI et 

al., 2010; DUBEUX, 2007). Este inventário cobriu apenas os dois principais GEEs: 

dióxido de carbono e metano. As emissões desses gases foram apresentadas por gás e 

em CO2 equivalente (CO2eq). 

A Figura 5 mostra os fluxos de emissões de dióxido de carbono e metano identificados 

para a cidade do Rio de Janeiro através da metodologia adaptada. 
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Fonte: ROVERE, DUBEUX et al. (2000). 

Figura 5 – Fluxograma de emissões de CO2 e CH4 abordado no inventário de emissões da cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

O Guia IPCC de 1996 para elaboração de inventários nacionais (IPCC, 1996) foi 

utilizado como metodologia, com adaptações às especificidades locais, e aplicado aos 

setores municipais inventariados. A abordagem proposta foi considerada adequada do 

ponto de vista da dinâmica urbana brasileira e da disponibilidade de dados. 

A setor da energia foi abordado de maneira top-down, a partir do consumo de 

combustível pelos setores. Este método foi escolhido em função da disponibilidade de 

dados sobre o setor, já que seu uso permite que as emissões de CO2 sejam 

contabilizadas apenas como uma função dos dados sobre a quantidade de energia 

fornecida para a cidade. O método pressupõe que em um determinado ano, uma vez 

introduzido na economia da cidade, o carbono contido no combustível será liberado na 

atmosfera ou removido de alguma forma (como, por exemplo, através da queima do 

combustível, da incorporação de produtos não energéticos ou da sua retenção parcial 
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não oxidada). A grande vantagem do método top-down, portanto, é que ele não exige 

informações detalhadas sobre as transformações pelas quais o combustível passa antes 

de ser consumido, ou se foi utilizado por um usuário final ou intermediário. Envolve 

também a obtenção de um equilíbrio entre o consumo de combustível primário e 

secundário. Energia primária é entendida como aquela obtida através de fontes extraídas 

diretamente da natureza. Como exemplos de fontes primárias de energia fóssil podemos 

citar o petróleo, gás natural e carvão; como fontes primárias de energias renováveis, a 

lenha, produtos da cana e energia hidrelétrica. A maior parte da energia primária é 

transformada em refinarias de petróleo, plantas de gás natural, hidrelétricas, usinas de 

coque, etc., onde é convertida em fontes de energia secundária. Outra parte da energia 

primária é consumida diretamente nos diversos setores econômicos, como é o caso de 

lenha para uso residencial e carvão em fornos e caldeiras, entre outros. A energia 

secundária normalmente vai diretamente para consumo final nos diferentes setores da 

economia, no entanto, também é parcialmente utilizada na transformação em outras 

fontes, onde é convertida em outras formas de energia secundária, como a 

transformação do óleo em eletricidade e de nafta em gás canalizado. 

Os processos industriais foram considerados de significância muito baixa pela 

administração da CRJ e, portanto, essas emissões não foram levadas em conta. O setor 

agrícola foi estimado em termos de CH4 produzido pela fermentação entérica e manejo 

de dejetos, únicos aspectos relevantes para o caso do cidade. Como estas emissões eram 

muito baixas, também não foram levadas em consideração, exceto em situações 

específicas, nas quais a administração local via oportunidades para estabelecer parcerias 

ou para estimar se os custos de tais emissões eram marginais em relação à avaliação 

geral. Mudanças no uso da terra e florestas foram estimadas com base nas emissões de 

CO2 causadas pela remoção das florestas apenas devido à expansão das áreas urbanas, já 
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que as emissões dos incêndios são marginais. A remoção de CO2 devido aos aumentos 

anuais de biomassa (reflorestamento) também foi considerada. As emissões do setor de 

resíduos foram estimadas em termos de CH4 produzido por aterros sanitários. 

A Figura 6 mostra as emissões por fonte de energia e por demanda do setor no Rio de 

Janeiro em 1998. Emissões de energia elétrica são atribuídas exclusivamente ao Setor 

de Geração de Energia e não aos setores de utilização final, para evitar dupla contagem. 

Somando todos os setores ligados ao consumo de energia vê-se que este foi o maior 

responsável pelas emissões do cidade, representando quase 60% do total das emissões. 

O setor de transportes foi o mais importante deste grupo. O setor de gestão de resíduos 

sólidos foi a segunda maior fonte de emissões para o cidade, com uma parcela 

significativa de cerca de 37%. A Figura 7 mostra a evolução das emissões no período 

analisado pelo inventário. É interessante observar que o crescimento das emissões de 

CH4 coincidiu com a implementação de sistemas de controle no maior aterro sanitário 

do cidade, em 1996. 

 

 

Fonte: ROVERE, DUBEUX et al. (2000). 

Figura 6 – Emissões totais (Gg CO2eq) por setor da cidade do Rio de Janeiro. 
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Fonte: ROVERE, DUBEUX et al. (2000). 

Figura 7 – Histórico de emissões totais (Gg CO2eq) da cidade do Rio de Janeiro. 

 

A principal questão metodológica que se colocou como desafio neste trabalho foi a 

definição das responsabilidades pelas emissões na CRJ. O primeiro critério para definir 

estas responsabilidades foi a utilização dos limites políticos e administrativos, em outras 

palavras, as emissões produzidas no interior das fronteiras geográficas da Cidade (D' 

AVIGNON, CARLONI et al., 2010; DUBEUX, 2007). Já à época em que o primeiro 

inventário foi realizado, a equipe técnica que o elaborou percebeu que esta opção por si 

só era insuficiente, pois não levava em conta importantes fontes de emissões induzidas 

pelo Rio de Janeiro ou a compensação em outros cidades. Por exemplo, uma grande 

parte dos resíduos sólidos urbanos da Cidade foram depositadas durante anos no aterro 

de Gramacho, na cidade vizinha de Duque de Caxias, onde as emanações de metano 

correspondentes à fermentação anaeróbica dos resíduos fisicamente ocorreu, Porém, não 

seria correto excluir estas emissões do inventário. Por outro lado, as emissões de 

dióxido de carbono de veículos movidos a álcool no Rio de Janeiro são compensadas 

pelo cultivo de cana de açúcar em outras cidades brasileiras. No caso do transporte 

intermunicipal de passageiros, são as atividades socioeconômicas realizadas no Rio de 
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Janeiro que causam a maior parte do movimento de pessoas de cidades vizinhas, da 

região metropolitana. Assim, em vez de levar em consideração a localização das placas 

de veículos, optou-se por considerar as emissões pelo consumo de combustível vendido 

no interior da Cidade. Analogamente, as emissões da disposição de resíduos sólidos 

foram calculadas em função da geração per capita de lixo pela população, e não pelo 

volume de lixo disposto apenas no território do cidade (D' AVIGNON, CARLONI et 

al., 2010; DUBEUX, 2007; DUBEUX et al., 2007). Por isso o relatório foi intitulado 

“Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Rio de Janeiro” (e não no Rio de 

Janeiro) para indicar que foram levadas em conta emissões induzidas ou compensadas 

em outras cidades. 

 

4.2. Inventário de 2010 (com base no ano de 2005) 

 

Com o início da atual gestão, a prefeitura da CRJ estabeleceu como uma das prioridades 

a elaboração de um plano de mudanças climáticas. Este plano objetiva introduzir a 

questão do aquecimento global no âmbito do planejamento, de forma a apresentar e 

coordenar as diversas ações e medidas, já em projeto, que têm potencial de reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa. Foi, então, promulgada a Lei 5.248 de 27 de Janeiro de 

2011, que estabelece a Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento 

Sustentável (PMMCDS) e em seu Art. 6º define metas de redução de GEE de 8%, 16% e 

20% para os anos de 2012, 2016 e 2020, respectivamente, em relação ao nível de emissões 

do cidade no ano de 2005. Para saber o quanto estas metas se traduziriam em volumes de 

gases de efeito estufa e como os setores econômicos e ações da prefeitura poderiam 

contribuir para esta redução, foi elaborado o inventário de emissões da cidade para o ano de 

2005 (ROVERE, COSTA et al., 2010b) e um estudo de cenários de emissões (ROVERE et 
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al., 2010a). Os resultados obtidos trouxeram como meta de redução os valores aproximados 

de 908 GgCO2eq em 2012, 1.816 Gg CO2eq em 2016, e 2.270 Gg CO2eq em 2020. No 

estudo de cenários, projetando as ações já planejadas pela prefeitura e considerando que 

estas estariam sendo implementadas na Cidade no horizonte do estudo, obteve-se um 

potencial de redução compatível com as metas em 2012 e 2016. Para o ano de 2020, a 

redução alcançaria um percentual de 18,3% (Tabela 14). Considerando que cenários são 

baseados em dados com relativo grau de incerteza, como crescimento do PIB e crescimento 

da população, dependendo da faixa de erro a se considerar, o valor em 2020, embora não 

alcance a meta, está bem próximo. 

 

Tabela 14 – Redução de emissões de GEE previstas no Cenário B em relação às emissões do ano de 

2005 

GgCO2eq 2012 % 2016 % 2020 % 

Metas de redução – relativas às 

emissões de GEE em 2005 
908,1 8,0% 1.816,3 16,0% 2.270,3 20% 

Redução de Emissões no 

Cenário B em relação às 

emissões do ano de 2005 
1.102,4 9,7% 1.972,0 17,4% 2.080,8 18,3% 

Fonte: Adaptado de ROVERE, COSTA et al. (2010a). 

 

A metodologia utilizada para o cálculo das emissões no inventário foi o Guia IPCC-

2006 (IPCC, 2006), versão atualizada do Guia de 1996 utilizado no inventário anterior. 

Sendo assim, para permitir comparabilidade entre os resultados, o inventário de 2000 foi 

recalculado segundo a metodologia atualizada e os resultados atualizados foram 

reapresentados no relatório do inventário de 2010. Da mesma forma que para o 

inventário anterior, algumas adaptações foram realizadas à metodologia de forma a 

refletir as emissões relacionadas à decisão de consumo da população e às atividades 

socioeconômicas de responsabilidade da Cidade. O tier 1 foi utilizado para todos os 

setores, exceto no uso de etanol e eletricidade, para os quais foi utilizado o tier 2. O 
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inventário cobriu os três gases considerados mais importantes para a CRJ: além dos dois 

gases estudados no primeiro inventário (CO2 e CH4), foi acrescentado o óxido nitroso 

(N2O). As emissões desses gases foram apresentadas individualmente e totalizadas em 

CO2 equivalente. Vislumbrando buscar uma maior adequação às experiências 

internacionais, algumas adaptações metodológicas realizadas no primeiro inventário 

foram mantidas e outras aprimoradas. Alguns exemplos: 

 Transporte: em ambos os inventários foi considerado o combustível vendido 

dentro do território da cidade. 

 Eletricidade: no primeiro inventário, considerou-se apenas as emissões do 

consumo de combustíveis da usina termelétrica. No segundo, foi utilizado um 

fator de emissão que considerou a média ponderada entre a eletricidade 

produzida dentro do território da cidade e importada do sistema nacional. 

 Etanol: no primeiro as emissões foram consideradas nulas pelo fato do 

combustível ser obtido de biomassa renovável. No segundo inventário foram 

consideradas as emissões de CH4 e N2O relacionadas à cadeia produtiva. 

 Resíduos: em ambos os inventários foi considerado o total de resíduos gerados 

pela população da Cidade, onde quer que fossem depositados. 

Além do inventário foram feitas projeções de cenários de emissões de GEE para a 

cidade, considerando o ano do inventário como o ano base (2005). Um cenário de linha 

de base foi elaborado a partir da hipótese de continuidade da tendência atual – é o 

cenário “business as usual”, e reflete as emissões de GEE que ocorreriam na ausência 

de políticas públicas e projetos de mitigação realizadas dentro das fronteiras da CRJ. A 

metodologia para os cenários utilizou hipóteses de desenvolvimento socioeconômico, 

como projeções de crescimento populacional, para os cenários do Setor de Resíduos, e 
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PIB per capita ou PIB industrial, para o caso do setor de Energia e IPPU, 

respectivamente. Para AFOLU foram utilizados dados históricos de uso do solo 

existentes no âmbito da prefeitura para a projeção do futuro. 

Os resultados mostraram que em 2005, as emissões de GEE da CRJ totalizaram cerca de 

11,4 milhões tCO2eq, sendo assim, entre 1996 e 2005 houve um aumento de 11% 

(Figura 8). 

 

 

Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2010b). 

Figura 8 – Emissões de GEE da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

As emissões de GEE per capita evoluíram de 1,77 tCO2/hab em 1996, para 1,91 

tCO2/hab em 1998 e 1,93 tCO2/hab em 2005. Em termos comparativos, as emissões per 

capita de 2005 da Cidade do Rio de Janeiro são aproximadamente seis vezes menores 

que as emissões per capita nacionais (12,1 tCO2eq/hab)
25

. Isso se explica pelo fato da 

cidade ter suas atividades socioeconômicas baseadas fortemente na área de serviços e 

turismo, com poucas indústrias intensivas em energia atuando no território em 2005, e 

também pela ausência de emissões do setor de uso do solo e florestas. No que diz 

                                                 
25

 BRASIL (2004). 
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respeito às emissões por unidade do PIB, observou-se a emissão de 0,10 tCO2eq por 

R$1.000,00 de PIB da cidade (Figura 9). A Figura 10 apresenta as emissões da cidade 

por setores.  

O comportamento das emissões de GEE da cidade em 2005 permaneceu o mesmo do 

primeiro inventário. O setor de energia, que inclui os setores de transportes, residencial, 

comercial, industrial e público, foi responsável por 73% das emissões municipais, sendo 

o transporte rodoviário o subsetor que mais emite, com 39% de participação nas 

emissões. Em seguida, o setor de resíduos, que compreende tanto os resíduos sólidos 

urbanos e industriais quanto os esgotos domésticos e efluentes industriais, participou 

com 21% das emissões municipais. 

 

 

Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2010b). 

Figura 9 – Emissões de GEE per capita e por unidade do PIB na Cidade do Rio de Janeiro. 
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Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2010b). 

Figura 10 – Participação dos setores nas emissões de GEE da Cidade do Rio de Janeiro, em 2005. 

 

O perfil da CRJ é caracterizado por uma baixa participação dos setores de uso do solo 

(AFOLU) e de processos industriais (IPPU) nas emissões totais de GEE (2% e 4%, 

respectivamente). Entretanto, os subsetores de transporte rodoviário e resíduos sólidos, 

juntos, representam mais de 50% das emissões de GEE da CRJ (39% e 14%, 

respectivamente). Esse dois subsetores são fundamentais para a adoção de ações de 

redução de emissões, pois além de terem uma participação significativa no total das 

emissões, permitem a intervenção do poder público local diretamente, através da adoção 

de práticas e políticas no nível do planejamento urbano. Como exemplo, podemos citar: 

otimização do fluxo de tráfego; criação de instrumentos legais ou parcerias com as 

empresas para promover investimentos em transporte público coletivo de qualidade, 

substituição dos combustíveis, etc.; promoção do aproveitamento energético do gás 

gerado em aterros sanitários; entre outras. 
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A Figura 11 ilustra os resultados do cenário de linha de base (Cenário A) por setor. As 

emissões de GEE municipais atingiriam 18.260,6 mil toneladas CO2 em 2025, um 

crescimento de 60% em relação ao ano de 2005. Transporte rodoviário continuaria 

como o principal emissor. A indústria ficaria com o segundo lugar, devido às projeções 

relacionadas ao consumo de gás natural, e, em seguida, o setor de resíduos sólidos. 

Enquanto o crescimento das emissões em alguns setores apresentam fortes desafios, 

também existem oportunidades de mitigação em áreas onde o poder público local pode 

intervir mais diretamente como uso do solo, transportes e resíduos, que contabilizariam 

57% das emissões municipais em 2025. 

Um segundo cenário (Cenário B) foi projetado de modo a representar o potencial de 

redução de emissões de GEE da implantação das políticas públicas e projetos que já 

fazem parte do planejamento e das iniciativas da Prefeitura do Rio, isoladamente ou em 

conjunto com as outras esferas de governo. 

Na falta de dados que permitissem estimativas específicas para o caso da CRJ, foram 

observados dados da literatura e de projetos de MDL semelhantes às ações consideradas 

no Cenário B para o cálculo das estimativas de redução de emissões. Portanto, os 

valores apresentados são apenas estimativas. As ações e medidas consideradas neste 

cenário englobam todos os setores, exceto IPPU, setor no qual a redução de emissões 

depende de projetos e de ações da própria indústria, embora o poder público possa 

influenciá-las. 

A Figura 12 apresenta o comportamento do cenário B em relação ao Cenário A. As 

reduções estimadas são de 8,3% em 2012, 13,5% em 2016, 13,0% em 2020 e 11,8% em 

2025, comparativamente à linha de base. 
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Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2010a). 

Figura 11 – Emissões de GEE da CRJ – Cenário A, linha de base. 

 

Vale mencionar que tanto o inventário quanto o estudo de cenários não considerou no 

cenário de linha de base e nem nos cenários alternativos as indústrias constantes do 

complexo siderúrgico ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico
26

 porque suas 

operações ainda não haviam começado. O governo do Estado, ao licenciar o 

empreendimento, determinou que a própria empresa deve monitorar as emissões de 

GEE das atividades do complexo e apresentar anualmente um inventário de emissões. A 

Lei que estabelece os objetivos de redução de emissões de GEE da CRJ menciona a 

CSA, determinando explicitamente que suas emissões não sejam computadas para efeito 

de atendimento desses objetivos 
27

. 

 

                                                 
26

 Maior empreendimento siderúrgico dos últimos anos do Brasil, que será capaz de produzir cinco 

milhões de toneladas por ano de placas de aço. 
27

 A Lei 5.248/11 prevê que “as empresas integrantes do Complexo Siderúrgico da Zona Oeste devem 

adotar medidas de redução de emissões de GEE, de compensação ambiental e de transparência de suas 

atividades, conforme previsto na Lei 5.133/09.” 
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Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2010a). 

Figura 12 – Comparação das Emissões de GEE entre os Cenários A e B. 

 

4.3. Principais dificuldades enfrentadas na elaboração dos 

inventários 

 

O detalhamento proposto pelo Guia IPCC-2006 pressupõe a existência de uma base de 

dados estatísticos, bibliográficos e cartográficos complexa e muito bem organizada. Por 

estar fundamentada num “cenário ideal” de pesquisa científica bastante recente e de 

levantamento de dados estatísticos e cartográficos, o seu emprego esbarra na 

necessidade de aprimoramento na organização da informação de forma a atender os 

critérios e as metodologias definidos pelo IPCC. Quando se pensa no nível de cidades, é 

ainda maior o desafio de se formar um arranjo institucional que possibilite o 

desenvolvimento de um banco de dados robusto, a fim de satisfazer esta metodologia 

internacional. 

A análise aqui apresentada visa expor algumas das dificuldades enfrentadas pela 

prefeitura da CRJ e pela equipe que elaborou o inventário na adaptação da metodologia 

para o nível de cidade, principalmente na obtenção dos dados, fase considerada a mais 
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delicada de todo processo. Para se ter uma ideia, o projeto previa que a realização do 

inventário se desse em 5 meses, período em que as fases e responsabilidades seriam: 

 Definição dos dados necessários e possíveis fontes para estes dados pela equipe 

de pesquisadores; 

 Envio de ofícios pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC 

solicitando os dados necessários para às instituições pertinentes; 

 Recebimento das informações pela equipe de especialistas para proceder com a 

elaboração do inventário; 

 Finalização e divulgação do relatório final com os resultados. 

A Figura 13 apresenta esquematicamente o tempo real de elaboração do inventário da 

CRJ. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 13 – Estimativa de tempo necessário para realização do inventário da CRJ. 

 

Ainda há necessidade de dados mais concretos para a Cidade, tanto em termos 

quantitativos como qualitativos. Algumas informações estavam disponíveis, mas 

encontravam-se dispersas em diversas instituições, de várias esferas de governo (local, 

estadual, federal). Esse fato implicou num demorado processo de descobrir o setor 

específico responsável e fazer o contato, que muitas das vezes precisava ser formal, 

Especialista
s definiram 
os dados 

necessários 

SMAC enviou ofícios 
às instituições, 
solicitando os 
dados. Poucas 
responderam 

Equipes da SMAC e 
pesquisadores 
entraram em 

contato com as 
instituições de 

diversas formas e 
diversas vezes para 

obter os dados 

Elaboração e 
divulgação do 

relatório 

6 meses 3 meses 
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através de um ofício enviado via Correio, por exemplo. Além disso, dependendo da 

fonte consultada, para uma mesma informação se obteve números diferentes. Sendo 

assim, os especialistas precisaram checar alguns dos dados, adotar certas suposições e 

elaborar estimativas, por vezes tendo que escolher, dentre as fontes, os valores que 

melhor representavam a realidade do cidade de acordo com a própria experiência. 

Outras informações não estavam disponíveis, por questões de sigilo. No caso dos 

cenários, a principal dificuldade foi obter informações sobre as ações da prefeitura com 

potencial de mitigação de emissões de GEE, que pudessem ser quantificadas para serem 

incluídas nas projeções. 

A seguir, para melhor compreensão, uma análise mais detalhada foi feita para cada setor 

inventariado. A análise é feita com base na experiência da CRJ, mas tentou-se 

apresentá-la de maneira que qualquer cidade, principalmente no Brasil, possa identificar 

os possíveis desafios a serem enfrentados na realização de seu inventário. 

 

Energia 

O levantamento de informações no âmbito local não é tarefa fácil. Não existem 

normalmente “Balanços Energéticos Municipais” e bases estatísticas podem ser 

deficientes para subsidiar todas as informações necessárias à realização de um 

inventário de cidade. Os dados utilizados para o primeiro inventário da CRJ foram 

provenientes da ANP – Agência Nacional de Petróleo. Em virtude da mudança da base 

estatística deste órgão, não foi possível obter dados para os anos mais recentes. Em 

função disso, foi feita uma exaustiva pesquisa, com consulta a vários órgãos e empresas, 

de forma a consolidar uma base de dados consistente. Não obstante, as respostas 

enviadas não representavam o universo de dados solicitado e, dessa forma, 

complementou-se as informações com o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 
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Passos – IPP, através do seu Armazém de Dados (disponível em 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/), com o Balanço Energético Estadual 

(BEERJ) e com o Inventário de Emissões do Estado do Rio de Janeiro. 

O inventário de 2005 procurou, dentro do possível, compatibilizar e alocar onde 

possível as diversas fontes existentes. Por exemplo, a SMAC, via ofício, solicitou dados 

de consumo de gás da Cidade, separado por gás natural e manufaturado, para os setores 

residencial, comercial, industrial, público e de transporte. A CEG enviou-os, sem 

diferenciar por tipo de gás e sem o consumo do setor industrial. Em função do prazo 

para a finalização do inventário, recorreu-se à base do IPP e, ao utilizar os dados de 

consumo apresentados para a Cidade, este energético passou a ser a fonte mais 

consumida, o que é uma incongruência: os dados de consumo de gás no IPP eram muito 

maiores que os informados no Balanço Energético Estadual para a região metropolitana 

e comparados com os valores que a CEG informou para o setor de transporte. 

Na abordagem bottom-up as emissões da queima de combustíveis são apresentadas para 

os diferentes setores socioeconômicos. A maior ou menor disponibilidade de dados 

determina as subdivisões seguintes possíveis de serem inventariadas. A metodologia 

bottom-up também pode ser utilizada em distintos níveis de detalhamento, de acordo 

com os dados disponíveis, conforme explicitado abaixo, por exemplo: 

 Tier 1: Utiliza dados do consumo de combustíveis fósseis a partir de dados 

estatísticos nacionais (no caso, em nível de cidade) e fatores de emissão default 

(de acordo com o IPCC). Pode ser utilizada para fontes fixas e móveis e serve 

para calcular outros gases que não CO2, como CH4 e N2O, embora o nível de 

acurácia não seja o ideal para esses outros dois gases, já que seus fatores de 

emissão (para CH4 e N2O) dependem da tecnologia, tipo de combustível e 

características de operação dos equipamentos. Assim, o IPCC recomenda 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
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fortemente o uso de tiers mais altos (2 ou 3) para calcular esses outros dois 

gases, caso haja disponibilidade de dados. 

 Tier 2: Utiliza dados de consumo de combustíveis fósseis a partir de estatísticas 

nacionais (no caso, em nível de cidade), juntamente com fatores de emissão 

específicos do país, obtidos a partir das características dos combustíveis 

nacionais. O método de cálculo para fontes fixas, portanto, é semelhante ao tier 

1, exigindo somente dados específicos do país, como conteúdo de carbono dos 

combustíveis nacionais, fração de carbono oxidado e qualidade do combustível, 

para calcular CO2 e fatores de emissão específicos para gases não-CO2. Para 

fontes móveis (Transporte – categoria 1.A.3 do Guia IPCC-2006), o tier 2 é um 

pouco diferente: as emissões de CO2 podem ser estimadas da mesma forma que 

o tier 2 para fontes fixas, ou seja, dependem de fatores de emissão próprios do 

país para cada tipo de combustível consumido no setor de transporte. Entretanto, 

para as emissões de CH4 e N2O, que dependem mais fortemente das 

características de operação dos motores, o tier 2 exige o conhecimento de 

informações como o tipo de veículo e a tecnologia de controle de emissão (que 

pode ser obtida com a idade da frota). Para o cidade do Rio de Janeiro, não foi 

utilizado o tier 2 para CH4 e N2O para fontes móveis, porquanto, apesar de haver 

fatores de emissão específicos no país, não foi possível obter os dados de frota 

necessários para esse cálculo
28

. 

 Tier 3: Utiliza as estatísticas de combustíveis e dados da tecnologia de queima, 

aplicados juntamente com os fatores de emissão específicos da tecnologia. Esse 

método de cálculo é mais acurado no que diz respeito às emissões de CH4 e N2O 

                                                 
28

O DETRAN não apresenta a frota circulante por idade dos veículos. Para suprir esta carência, tentou-

se aplicar uma curva de sucateamento aos dados históricos de vendas de veículos no Estado. Entretanto, 

o resultado do modelo levou a uma frota circulante em 2005 que difere em 55% dos registros do 

DETRAN em número de veículos. Sendo assim optou-se por fazer o cálculo no setor de transportes pelo 

tier 1. 
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e para isso exige conhecimento: do tipo de combustível, da tecnologia de 

queima, das condições de operação, da tecnologia de controle das emissões, da 

qualidade da manutenção e idade do equipamento, e a distância percorrida, para 

fontes móveis. Estimar as emissões de CO2 por esse método é normalmente 

desnecessário, já que as emissões desse gás não dependem da tecnologia de 

queima. No inventário da CRJ, este nível de detalhamento metodológico não foi 

utilizado pela ausência de dados detalhados. 

Para facilitar o entendimento dos métodos de cálculo utilizados no Inventário do Rio de 

Janeiro pela abordagem bottom-up, a Tabela 15 abaixo apresenta as metodologias 

utilizadas em cada setor: 

 

Tabela 15 – Nível Metodológico em Cada Setor - Atividade 

Abordagem bottom-up Nível Adotado 

1.A.1) Indústria de energia   Tier2 para CO2 e tier 1 para CH4 e N2O  

1.A.2) Indústria de manufatura e construção Tier2 para CO2 e tier 1 para CH4 e N2O 

1.A.3) Transportes Tier2 para CO2 e tier 1 para CH4 e N2O 

1.A.4) Outros setores Tier2 para CO2 e tier 1 para CH4 e N2O 

Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2010b). 

 

Para as fontes móveis, para aplicar as metodologias de cálculo de emissões de GEE de 

acordo com o Guia IPCC-2006, há que se considerar a dificuldade em se distinguir 

quais combustíveis são utilizados por determinadas frotas. É o caso do transporte 

rodoviário de passageiros e de carga, que, em função da disponibilidade de informações, 

poderão ser agrupados em veículos leves (carros, motocicletas e caminhonetes) e 

veículos pesados (caminhões e ônibus). O cômputo das emissões por estas categorias 

depende do nível de desagregação dos registros de frotas no cidade, no que se refere aos 

combustíveis utilizados, porquanto, apesar dos veículos leves rodarem em sua maioria 
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com gasolina, álcool ou gás e os veículos pesados com diesel, há inúmeros casos de 

caminhonetes particulares a diesel ou gás e pequenos ônibus a gasolina. Se o Rio, ou 

qualquer outra cidade, buscar o aprofundamento dos tiers, precisará de fontes de dados 

detalhados sobre suas frotas de veículos. 

 

IPPU 

Até 2005, a CRJ apresentava poucas indústrias emissoras que pudessem ser 

contabilizadas. Para identificá-las, foram analisadas as categorias do IPCC, cruzando-as 

com as atividades produtivas da Cidade, chegando-se às categorias identificadas na 

Tabela 16. As principais fontes de informação para o cálculo das emissões de IPPU para 

a CRJ foram o INEA – Instituto Estadual do Ambiente e a ABIQUIM – Associação 

Brasileira da Indústria Química, tendo havido dificuldades na obtenção de alguns dados, 

conforme indicado na mesma tabela. 

 

Tabela 16 – Categorias de processos industriais e uso de produtos identificados na Cidade do Rio de 

Janeiro 

Processos Industriais e Produtos Gases Emitidos 
Disponibilidade 

de Informações 

Indústria de 

Minerais não 

Metálicos 

Vidro CO2 INEA 

Cerâmica CO2 S/I 

Carbonatos diversos CO2 S/I 

Utilização de Barrilha CO2 S/I 

Indústria 

Química 
Petroquímica 

Produção de 

metanol 
CO2 ABIQUIM 

Indústria de 

Minerais 

Metálicos 

Produção de ferro e aço CO2, CH4 e N2O INEA/IBS 

Produção de alumínio CO2 INEA/ABAL 

Utilização de 

produtos não 

energéticos de 

combustíveis 

fósseis 

Lubrificantes CO2 ANP 

Parafinas CO2 ANP 

Utilização de 

Anestésicos 
 N2O S/I 

S/I – Sem informação 

Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2010b). 
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Futuramente, a CRJ precisará buscar um meio de obter dados para as categorias sem 

informação, pois são atividades importantes para as emissões de GEE que acontecem na 

Cidade. Além disso, a partir dos próximos inventários, o Rio terá a CSA em pleno 

funcionamento. O licenciamento do empreendimento condicionou que a empresa 

calcule suas emissões e reporte-as anualmente, portanto, a Cidade terá o total das 

emissões da companhia em mãos para informá-lo no seu inventário, caso queira. Caberá 

à prefeitura apenas decidir sobre a forma como expressar os números da companhia em 

seu relatório, dependendo da aplicação deste (se para divulgação interna ou seguindo as 

recomendações internacionais). Em qualquer caso, será preciso ter bastante atenção ao 

relatar as emissões da categoria Indústria de Minerais Metálicos, para deixar claro 

quando as emissões da CSA estiverem incluídas ou não. Isto porque a regulação das 

atividades da siderúrgica é de responsabilidade do Estado, que provavelmente fará uso 

tanto dos dados relatados pela empresa quanto dos resultados do inventário da Cidade 

em eventuais estudos ou ações de planejamento em nível estadual e, assim, deverá ter o 

cuidado de não haver dupla contagem de emissões. Outro ponto importante em relação à 

CSA é que, segundo informações divulgadas na imprensa
29

, a siderúrgica já lançou 5,7 

milhões de toneladas de CO2 na atmosfera em seu primeiro ano de produção, o que 

representa 50,22% a mais que o total de emissões de GEE da cidade do Rio em 2005. 

Quando a siderúrgica estiver operando em capacidade plena, o índice pode chegar a 

72%, inviabilizando o cumprimento das metas de redução de emissões da Cidade. Já 

vislumbrando este problema, a Prefeitura estabelece na Lei que as metas desconsideram 

as emissões da siderúrgica. Entretanto, a companhia se localiza dentro das fronteiras 

                                                 
29

 http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,siderurgica-eleva-50-emissoes-do-rio,795770,0.htm 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/rio-busca-parcerias-para-evitar-emissoes.html 

http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/siderurgica-atrapalha-meta-de-

reducao-de-emissoes-de-co2-no-rio-de-janeiro 

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,siderurgica-eleva-50-emissoes-do-rio,795770,0.htm
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/rio-busca-parcerias-para-evitar-emissoes.html
http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/siderurgica-atrapalha-meta-de-reducao-de-emissoes-de-co2-no-rio-de-janeiro
http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/siderurgica-atrapalha-meta-de-reducao-de-emissoes-de-co2-no-rio-de-janeiro
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geográficas da CRJ e, consequentemente, suas emissões devem ser incluídas no seu 

Escopo 1, principalmente se no futuro decidir mudar seu ano-base para um ano mais 

recente, em que o Complexo já esteja operando. 

Futuramente, seguindo os padrões internacionais e incluindo os outros gases cobertos 

pelo Protocolo de Quioto, a Cidade também precisará considerar as possíveis emissões 

de PFC da sua indústria de alumínio. Isto porque as emissões destes gases, mesmo 

sendo pequenas, podem ter um peso significativo nas emissões globais da Cidade 

devido ao seu alto GWP: CF4 e C2F6 equivalem, respectivamente, a 6.500 e 9.200 vezes 

as emissões de CO2. 

 

AFOLU 

O cálculo das estimativas de emissão de GEE para o setor Agricultura, Floresta e Uso 

do Solo - AFOLU é bastante complexo. Diferentes procedimentos metodológicos 

antecedem as estimativas em si, indo desde o levantamento de dados estatísticos, 

passando pela elaboração de planilhas, até finalmente, chegar às equações. Alguns 

entraves tiveram de ser superados para se alcançar o objetivo final. As causas destes 

entraves são diversas, desde a qualidade e a natureza das informações já existentes até a 

ausência de dados necessários para calcular as emissões como proposto nas diretrizes 

metodológicas do IPCC. 

Para este setor, foram utilizados dados fornecidos pela SMAC, do Armazém de Dados 

do IPP e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Pesquisa Pecuária 

Municipal e Produção Agrícola Municipal), além de visualizações de mapas da Cidade, 

contendo informações sobre sua cobertura vegetal e usos do solo. 

Os levantamentos da cobertura vegetal e o uso do solo na CRJ estão disponíveis até o 

ano 2001, segundo informações da Gerência de Informações Ambientais da própria 
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SMAC e do IPP. Diante da escassez de informações padronizadas e atuais, realizou-se 

um esforço para sistematizar as legendas. Assim sendo, foram selecionadas as classes 

mais representativas da Cidade e consideradas importantes no contexto dos estudos 

sobre emissões de gases do efeito estufa, quer como contribuintes para absorção de 

carbono da atmosfera, quer como potenciais ameaças em relação às emissões. Neste 

caso, enquadraram-se a floresta densa, os reflorestamentos de recuperação, além da 

inclusão das estimativas da arborização e das áreas verdes das praças e parques, 

vinculadas, diretamente, à superfície ocupada pelos centros urbanos, a supressão da 

vegetação nativa por ocupações diversas e as áreas agrícolas e de pecuária da CRJ. O 

passo seguinte foi utilizar a variação média anual das superfícies dos principais usos do 

solo, do período disponível, de 1996 a 2001, e considerar que a mesma taxa se manteve 

de 2001 a 2005. Com isto foi possível determinar uma estimativa da mudança destes 

usos para o ano de 2005, ano base do inventário. De modo geral, as classes de vegetação 

e uso do solo não sofreram abruptas modificações. Mesmo assim, para todas as 

situações onde ocorreram maiores dúvidas, foram feitas simulações numéricas, 

envolvendo duas ou mais categorias. A finalidade era confirmar a tendência de 

normalidade que norteou a projeção e que deu condições para a realização do balanço 

das emissões com cálculos de uma época recente. As pesquisas bibliográficas e 

cartográficas forneceram, como era esperado, os delineamentos dos procedimentos 

metodológicos que foram seguidos. Desta forma, foi possível fazer compatibilizações 

das legendas, os ajustes relativos à distribuição da cobertura vegetal e a determinação da 

quantidade de carbono presente na matéria seca de cada tipologia. Tais inferências 

permitiram, em comparação com outros estudos, avaliar a qualidade dos resultados 

obtidos, em termos de emissão e sequestro de carbono. 
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A variação da cobertura vegetal forneceu uma aproximação mais razoável das emissões 

de GEE de AFOLU, porém, a precisão destas estimativas de emissões depende direta e 

exclusivamente da qualidade e periodicidade de levantamento destes dados. Sendo 

assim, a Cidade precisa atualizar periodicamente as informações sobre mudanças da 

cobertura vegetal e usos do solo no cidade, que permitam estimativas mais apuradas das 

emissões decorrentes destas mudanças. 

 

Setor de Resíduos 

As quantidades de lixo produzidas na CRJ foram fornecidas pela Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro – COMLURB, distribuídas em 

resíduos domiciliares e públicos e associados à sua composição gravimétrica. Não 

foram consideradas usinas de incineração. Também não foi considerada a recuperação 

de metano, pois, em 2005, os locais de disposição de resíduos sólidos da Cidade 

possuíam apenas flares para queima do gás por questão de segurança, sem nenhuma 

estrutura de captura. Em relação às estimativas das emissões de esgotos/efluentes, 

informações sobre o esgoto tratado foram obtidos através do site da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE-RJ, que é a empresa responsável pela coleta e 

tratamento do esgoto doméstico e comercial do cidade do Rio de Janeiro. Informações 

sobre os efluentes não enviados às ETEs e destinados de outras formas foram obtidas 

através dos dados populacionais contidos na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – PNAD 2005, do IBGE. 

Para os próximos inventários, há necessidade de dados mais concretos para o cidade, 

tanto em termos quantitativos como qualitativos, principalmente com relação aos 

percentuais de resíduos recicláveis que realmente são reciclados, coleta seletiva e 

compostagem, produção industrial, dentre outros. Além disso, novos aterros sanitários 
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estarão funcionando e passará a ser necessário considerar a recuperação de metano. 

Outro problema é que não há informações precisas em relação aos diferentes tipos de 

sistemas de tratamento a que são submetidos os esgotos produzidos na Cidade, portanto, 

pode ser que as emissões sejam menores do que as estimadas. O mesmo se aplica às 

emissões referentes ao lodo, pois não há informações sobre o volume de lodo gerado 

nas estações de tratamento e sobre como ele é tratado. Também é necessário que as 

indústrias viabilizem um inventário mais apurado, a exemplo do Programa de 

Autocontrole de Efluentes Líquidos, do Estado do Rio de Janeiro (PROCON 

ÁGUA/INEA), que obtém regularmente dados sobre os efluentes industriais do Estado.  

 

4.4. Recomendações para o próximo inventário da Cidade do Rio de 

Janeiro 

 

Na elaboração de inventários, sejam nacionais ou de cidades, é preciso considerar a 

complexidade típica dos fenômenos socioambientais, para que as estimativas de 

emissões e a definição das premissas adotadas possam ser efetuadas com mais rapidez e, 

principalmente, com mais confiabilidade. Mas principalmente em nível local, o uso dos 

valores default (tier 1) propostos pelo IPCC não é suficiente para certos cálculos, pois 

se necessita de dados locais. Assim, a dispersão e a desorganização de informações 

consistem em desafios que necessitam superação para a elaboração do próximo 

inventário de emissões de GEE da CRJ. Outro desafio a ser superado futuramente é a 

falta de pesquisas nacionais, regionais ou locais avaliando a contribuição das atividades 

antrópicas nas emissões e/ou remoções de carbono e outros GEE, que prejudicam as 

estimativas e dificultam a abordagem das peculiaridades da Cidade. 
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Como o Rio pretende atualizar seu inventário de emissões de maneira regular, conforme 

previsto na Lei 5.248/2011, a sistematização de um processo para disponibilizar as 

informações necessárias à realização dos inventários será um dos pontos cruciais. Além 

disso, nesta mesma lei a Cidade estabelece metas de redução de emissões. A realização 

periódica de um inventário permite um diagnóstico do quanto as atividades econômicas 

conduzidas no território estão emitindo de GEE ano a ano. A partir deste diagnóstico, é 

possível identificar os setores mais críticos e traçar políticas de redução de emissões. 

Entretanto, para se avaliar a efetividade destas políticas, é necessário medir o quanto as 

ações de mitigação estão realmente contribuindo para a redução de emissões de GEE, o 

que implica no monitoramento do desempenho destas ações, outro processo que implica 

na coleta de outros tipos de informação. Ambos os processos deverão contemplar desde 

formas de comprometimento das instituições que deverão ser envolvidas, até a 

frequência e o formato de apresentação dos dados. Paralelo a isso, a prefeitura deverá se 

municiar de uma equipe capacitada a administrar o recebimento destas informações para 

alimentação de um banco de dados, que será a principal ferramenta para todo este 

acompanhamento. 

Resumindo toda a análise feita até aqui, os inventários que o Rio já realizou 

basicamente cumpriram a maioria dos padrões do Banco Mundial, exceto: 

 Alguns dados de atividade e fatores de emissão não estão claros nos relatórios; 

 As emissões a montante incorporadas na água, materiais de construção (cimento, 

aço, tijolos) e alimentos importados para consumo da cidade não foram 

contabilizadas. 

Da mesma forma, para o ICLEI, o Rio cumpriu com a maioria dos padrões, exceto: 

 Faltou categorização por "escopos" 
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 Algumas questões de fronteira – eletricidade, biocombustíveis, resíduos, 

transporte – não foram contempladas 

 Apenas 3 dos 6 gases do Protocolo de Quioto estão incluídos 

 Falta contabilizar separada e detalhadamente as emissões operacionais do 

governo 

Para o GHG Protocol Standards: 

 Falta categorização por "escopos" 

 Algumas questões de fronteira – eletricidade, biocombustíveis, resíduos, 

transporte – não foram contempladas 

 Apenas 3 dos 6 gases do Protocolo de Quioto estão incluídos 

 Falta emissões do escopo 3 

Sendo assim, pode-se resumir as recomendações para o Rio em seis pontos principais: 

1. Estabelecer objetivos claros 

2. Quantificar e divulgar as emissões por escopo 

3. Quantificar as emissões considerando os escopos 1 e 2 em sua totalidade e a 

maior parte possível das fontes de escopo 3 

4. Quantificar os 6 gases do Protocolo de Quioto 

5. Realizar a verificação 

6. Realizar a quantificação das emissões de GEE de toda a cadeia de valor (escopos 

1, 2 e 3) 

A Tabela 17 detalha as lacunas do Rio em relação às recomendações internacionais. 
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Tabela 17 – Análise geral sobre lacunas a serem enfrentadas pela CRJ para padronizar seus inventários conforme recomendações internacionais. 

Aspectos 
O que dizem os guias 

internacionais 
Práticas internacionais Lacunas para o Rio Recomendações 

Objetivos   Objetivos diversos  

 Rastrear o desempenho 

em alcançar metas  

 Divulgação pública  

 Apoiar tomadores de 

decisão  

 Objetivos não tão claros  
 Estabelecer objetivos 

específicos  

Fronteiras  
 Fronteira geopolítica  

 Escopos 1, 2 e 3  

 Fronteira geopolítica  

 Clara distinção das 

emissões por escopos 

em Nova York  

 Não categorizado por 

escopos 

 Combina algumas emissões 

diretas e indiretas (resíduos, 

combustíveis, transportes) 

 Separar as emissões por 

escopos  

Fontes de emissões  

 Todas as fontes de emissões  

 Energia, IPPU, AFOLU e 

resíduos 

 Residencial, comercial, 

industrial, transportes e 

agricultura 

 Seguem de alguma 

forma as 

recomendações do 

ICLEI  

 Seguiu as recomendações do 

ICLEI, embora não tenha 

feito distinção dos escopos 

 Categorias importantes do 

escopo 3 precisam ser 

incluídas  

Coleta de dados  

GHG Protocol: 

 Priorização  

 Seleção de dados  

 Coleta de dados secundários  

 Preencher lacunas de dados 

 Melhoria da qualidade de dados  

-  Obtenção de dados de 

instituições externas  

 Criar meio de 

comprometimento de 

instituições para fornecimento 

dos dados 

 Equipe para obtenção dos 

dados  

Monitoramento das 

emissões ao longo do 

tempo  
 Recálculo no ano base  - -  Estabelecer uma política de 

recálculo do ano base  
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Aspectos 
O que dizem os guias 

internacionais 
Práticas internacionais Lacunas para o Rio Recomendações 

Gestão da qualidade  
 Plano de GQ/CQ  

 Verificação  

Hong Kong  

 Equipe de compilação  

 Equipe de revisão  

 Equipe de verificação  
Sydney 

 Verificação externa  

 Sem plano de gestão da 

qualidade  

 Sem verificação  

 Estabelecer um plano de gestão 

da qualidade  

 Realizar verificação externa, se 

necessário 

Divulgação  

 Separar as emissões entre 

escopos 1, 2 e 3 

 Separar dados em CO2, CH4, 

N2O HFCs, PFCs, SF6 e 

CO2eq 

 Emissões do ano base e perfil 

de emissões  

 Recálculo do ano base  

 Metodologias  

 Exclusões  

 NY é o mais completo  
 Sem categorização por 

escopos  

 Somente CO2, CH4, e N2O  

 Emissões por escopo  

 6 gases  

Estabelecimento de 

meta  

 Tipo de meta  

 Fronteira  

 Ano base  

 Data da meta  

 Período de compromisso  

 Crédito/compensação com 

GEE  

 Metas absolutas  

 Considera os 6 gases 

de Quioto  

 Escopos 1 e 2 

considerados 

 Período de 

compromisso de 1 

ano  

- 
 Estabelecimento de metas 

segundo padrões 

internacionais  

Fonte: Autor e WRI (2011). 
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Baseado nas experiências internacionais e na experiência do Rio, pretende-se, nos 

próximos itens, traçar um paralelo entre estas informações de modo a recomendar os 

passos ideais para que a Cidade aprimore o processo de elaboração dos inventários 

futuros e desenvolva um sistema de monitoramento do desempenho de suas ações de 

mitigação. 

 

4.4.1. Para atualização dos inventários 

 

Definição de objetivos 

A Lei 5.248/2011 estabelece que 2005 é o ano base do inventário de emissões da CRJ, 

que deverá ser atualizado a cada quatro anos (2012, 2016, 2020). No entanto, a lei não 

especifica claramente o objetivo dos inventários. Então, a primeira recomendação 

importante para a cidade é que objetivos claros sejam estabelecidos. A definição dos 

objetivos ajuda na elaboração da estratégia de realização do inventário, tais como o 

nível de precisão dos dados, frequência de divulgação dos resultados, periodicidade de 

atualização, necessidade de verificação, etc. Entre os objetivos mais relevantes para o 

Rio pode-se destacar: 

 Cumprimento da exigência de notificação exigida pela Lei 5.248/2011 

 Informar os interessados sobre o status das emissões de GEE 

 Gerenciamento de riscos climáticos e identificação de oportunidades de redução 

de GEE  

 Garantir o reconhecimento de ações voluntárias pioneiras 

 Preparação para uma futura participação em programas voluntários de 

divulgação de dados de emissões (como, por exemplo, Carbon Disclosure 

Project, Cities Climate Registry) e/ou mercados de carbono 
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 Acompanhamento do desempenho em relação aos dados de referência (por 

exemplo, as emissões de 2005) 

O Quadro 1 abaixo sintetiza o que dizem os protocolos/diretrizes internacionais 

existentes sobre a definição dos objetivos do inventário e as práticas de outras cidades. 

 

Quadro 1 – Definição de objetivos: comparação com protocolos/diretrizes existentes e práticas de 

outras cidades. 

GHG Protocol IEAP do ICLEI Banco Mundial/UNEP 

Recomenda o 

estabelecimento de metas 

específicas 

Nenhuma recomendação 

específica 

Nenhuma recomendação 

específica 

Práticas de outras cidades 

Objetivos comuns incluem: 

 Cumprir exigência de notificação obrigatória 

 Acompanhar o desempenho em relação a metas 

 Projeção de cenários de emissões futuros e estabelecimento de metas 

 Estabelecer as emissões do ano base 

 Monitorar o efeito de ações de mitigação (avaliar se a redução em algumas áreas irá 

resultar em aumento em outras áreas) 

 Identificar oportunidades de redução de emissões 

 Como parte do inventário nacional (Hong Kong) 

Fonte: Autor e WRI (2011). 

 

Contabilização e apresentação dos resultados por “escopo” 

O último inventário foi elaborado com base no Guia IPCC-2006 e as fronteiras do 

inventário foram definidas com base no limite geográfico da cidade do Rio de Janeiro. 

As orientações do IPCC não requerem categorização das emissões em “escopos” e só 

exigem a contabilização das emissões diretas. Porém, as emissões de atividades de 
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responsabilidade da Cidade abrangem não só as emissões diretas (Escopo 1), mas 

também algumas emissões indiretas, como as emissões provenientes da eletricidade 

importada (Escopo 2), as emissões de resíduos dispostos em outras cidades e o 

transporte aéreo (Escopo 3). Isso pode criar confusão para os tomadores de decisão, 

bem como o público externo, ao interpretar os resultados do inventário. A fim de 

assegurar a clareza dos inventários e a compatibilidade com os padrões internacionais, o 

Rio deve categorizar suas emissões em escopos, como se segue (Figura 14): 

 

 

Fonte: Adaptado de WRI (2011). 

Figura 14 – Classificação das emissões de GEE por escopos. 

 

 Escopo 1: todas as emissões diretas oriundas de fontes dentro do limite 

geopolítico da cidade. 

 Escopo 2: emissões indiretas da geração de eletricidade importada e queima de 

combustível para aquecimento, geração de vapor e resfriamento. 
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 Escopo 3: todas as outras emissões indiretas que forem consequência das 

atividades dentro da cidade, mas que ocorrem a partir de fontes fora do limite 

geopolítico da cidade. 

O último inventário da CRJ, embora não informe as emissões por escopo, cobre todas as 

possibilidades de fontes de emissão dos Escopos 1 e 2, portanto, recategorizar o 

inventário de 2005 em escopos, a princípio, não exigiria dados adicionais ou recálculos 

complexos. O total das emissões provenientes do consumo de eletricidade foi 

apresentado de forma agregada. As emissões das usinas de energia, dentro do limite da 

cidade, deverão ser categorizadas no Escopo 1, enquanto as emissões indiretas, 

provenientes do consumo de eletricidade importada, devem ser relatadas como Escopo 

2. Da mesma forma, as emissões de biocombustíveis e resíduos (resíduos sólidos e 

esgotos) foram calculadas com base na abordagem de ciclo de vida. Para os próximos 

inventários, a Cidade deverá considerar as emissões de CH4 e N2O como Escopo 1, 

enquanto o CO2 do carbono sequestrado biologicamente deve ser categorizado 

separadamente como um item de informação (fora dos escopos 1, 2 e 3). As emissões 

do Escopo 3 também já foram incluídas no inventário atual, sendo necessário apenas 

categorizá-las de acordo com o escopo. As emissões de resíduos foram calculadas 

independentemente se estavam sendo dispostos dentro ou fora da cidade. Emissões de 

locais de eliminação de resíduos dentro das fronteiras da Cidade devem ser apresentados 

como Escopo 1 e as emissões da disposição fora da Cidade devem ser categorizadas 

como Escopo 3. As emissões de transportes aéreo e marítimo foram apresentadas como 

item de informação, mas devem ser categorizadas como Escopo 3. A Tabela 18 abaixo 

sintetiza as recomendações para a CRJ em relação aos escopos. 
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Tabela 18 – Como categorizar as emissões de GEE da CRJ por escopos. 

Fonte Recomendação 

Eletricidade 
Emissões de plantas de geração dentro das fronteiras da cidade devem ser 

consideradas no escopo 1 e as emissões indiretas do consumo de energia 

importada tem que ser consideradas no Escopo 2 

Biocombustíveis 
Emissões de CH4 e N2O devem ser consideradas no escopo 1, enquanto CO2 

do sequestro biológico de carbono deve ser considerado separadamente, com 

item informativo (fora dos 3 escopos) 

Resíduos 
Emissões da disposição dos resíduos sólidos dentro das fronteiras da cidade 

devem ser consideradas no escopo 1 e fora da cidade no Escopo 3. 

Transportes 
Vai exigir modelagem para diferenciar a circulação de veículos apenas dentro 

da cidade (Escopo 1) e intermunicipal (Escopo 3) 

Fonte: Autor e WRI (2011). 

 

Outro aspecto que merece atenção são as emissões do Complexo Siderúrgico do 

Atlântico. Como já mencionado, o inventário de 2005 não contemplou estas emissões, 

entretanto, nos próximos inventários, estas deverão ser consideradas. Embora localizado 

dentro das fronteiras da CRJ, o controle das atividades do empreendimento e de seus 

possíveis impactos é de responsabilidade do Estado, mas a Cidade deverá alocá-las no 

seu Escopo 1. 

O Quadro 2 abaixo sintetiza o que dizem os protocolos/diretrizes internacionais 

existentes sobre a apresentação dos resultados do inventário por escopos e as práticas de 

outras cidades. 

 

Quadro 2 – Escopos: comparação com protocolos/diretrizes existentes e práticas de outras cidades. 

GHG Protocol IEAP do ICLEI Banco Mundial/UNEP 

As emissões devem ser 

classificadas por escopos 1, 2 e 

3: 

 Contabilização total 

dos escopos 1 e 2, no 

mínimo. 

 Escopo 3 é opcional 

(no entanto, a Norma 

GHG Protocol para 

As emissões devem ser 

classificadas por escopos 1, 2 e 

3: 

 Contabilização total 

dos escopos 1 e 2, no 

mínimo. 

 Escopo 3 é opcional 

As emissões devem ser 

classificadas por escopos 1, 2 e 

3, mas para determinadas 

fontes de emissão (por 

exemplo, eletricidade, energia 

distrital, produção combinada 

de calor e energia e resíduos) 

não há necessidade de 

classificar separadamente. 
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GHG Protocol IEAP do ICLEI Banco Mundial/UNEP 

Cadeia de Valor 

[Escopo 3] exige 

contabilidade 

completa do Escopo 3) 

Os três escopos devem ser 

comunicados. O Escopo 3 

inclui energia, transporte aéreo 

e marítimo, água importada, 

emissões incorporadas nos 

materiais de construção e 

alimentos 

Práticas de outras cidades 

 A Cidade de Nova York é a única dentre as estudadas que reporta suas emissões nesta 

categorização. São apresentadas todas as emissões dos escopos 1 e 2 e as emissões de 

resíduos e aviação do Escopo 3. 

 Outras cidades não fazem exatamente a categorização por escopos, mas separam algumas 

emissões, como por exemplo: 

o Denver separa as emissões indiretas de resíduos e da aviação 

o Minneapolis também cobre as emissões indiretas da aviação 

o Toronto separa as emissões indiretas de resíduos 

Fonte: Autor e WRI (2011). 

 

Contabilização e apresentação dos resultados para os seis gases do Protocolo de 

Quioto 

O inventário de 2005 calculou apenas as emissões de CO2, CH4 e N2O. Recomenda-se 

que todos os seis gases do Protocolo de Quioto (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs e SF6) 

sejam apresentados. Para isso, a Cidade precisa aprimorar a coleta de informações do 

setor de IPPU para verificar as emissões de HFCs, PFCs e SF6, onde são aplicáveis e se 

são relevantes. 

O Quadro 3 abaixo sintetiza o que dizem os protocolos/diretrizes internacionais 

existentes sobre a apresentação dos resultados de todos os gases do Protocolo de Quioto 

nos inventários e as práticas de outras cidades. 
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Quadro 3 – Gases: comparação com protocolos/diretrizes existentes e práticas de outras cidades. 

GHG Protocol IEAP do ICLEI Banco Mundial/UNEP 

Todos os seis gases do Protocolo de Quioto devem ser relatados. 

Práticas de outras cidades 

A maioria das cidades incluem os seis gases do Protocolo de Quioto em seus inventários. 

Fonte: Autor e WRI (2011). 

 

Verificação 

Para todos os inventários já realizados, a CRJ não teve uma estratégia formal de gestão 

da qualidade durante sua realização. Recomenda-se que a Cidade desenvolva um plano 

de gestão da qualidade para a realização dos próximos inventários e realize ao final a 

verificação dos resultados. Isto irá aumentar a credibilidade dos resultados e a 

confiabilidade nos dados de emissão. O Quadro 4 abaixo sintetiza o que dizem os 

protocolos/diretrizes internacionais existentes sobre a apresentação dos resultados de 

todos os gases do Protocolo de Quioto nos inventários e as práticas de outras cidades. 

 

Quadro 4 – Verificação: comparação com protocolos/diretrizes existentes e práticas de outras 

cidades. 

GHG Protocol IEAP do ICLEI Banco Mundial/UNEP 

Recomenda implementar um 

sistema de gestão da 

qualidade, incluindo a 

verificação. 

Nenhum requisito específico 

ou recomendação sobre a 

gestão da qualidade do 

inventário. 

Nenhum requisito específico 

ou recomendação sobre a 

gestão da qualidade do 

inventário. 

Práticas de outras cidades 

 Hong Kong tem um completo sistema de gestão da qualidade do inventário, com CQ, 

GQ, e verificação. 

 Sidney tem verificação de terceiros para todos seus inventários. 

Fonte: Autor e WRI (2011). 
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Contabilização completa das emissões de GEE da cadeia de valor (Escopos 1, 2 e 3) 

O último inventário da CRJ abrangeu todas as emissões diretas e algumas emissões 

indiretas (por exemplo, eletricidade importada, transporte e resíduos). A Cidade 

inclusive já fez um primeiro exercício de categorizar suas emissões de 2005 em 

escopos. Embora as recomendações feitas até aqui, se seguidas, já permitiriam que o 

Rio estivesse de acordo com os principais aspectos relevantes dos protocolos 

internacionais e com as boas práticas já conduzidas por algumas cidades no mundo, em 

longo prazo recomenda-se que o Rio empreenda uma contabilização das emissões de 

GEE da cadeia de valor (Escopos 1, 2 e 3). Isso ajudará a identificar, inventariar e 

gerenciar tanto as emissões diretas, quanto as emissões indiretas e a evitar que algumas 

emissões acabem sendo desconsideradas. Relatar as emissões diretas e indiretas de 

maneira mais abrangente também permitirá ao Rio aumentar a credibilidade e 

transparência de suas ações climáticas e metas de redução de emissões. O GHG 

Protocol Scope 3 Standard estabelece 15 categorias de emissões, que a Cidade precisa 

analisar para verificar quais as mais relevantes para o seu contexto (Figura 15). 

O Quadro 5 abaixo sintetiza o que dizem os protocolos/diretrizes internacionais 

existentes sobre a contabilização das emissões da cadeia de valor e as práticas de outras 

cidades. 

Arranjo institucional e custos 

 Uma agência central, como a própria Prefeitura ou a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, deve conduzir a realização do inventário. 

 Deve-se desenvolver a capacidade técnica necessária dentro do governo da 

Cidade, com a designação de 2-3 funcionários em tempo integral, para 

implementar a contabilização das emissões e relatórios. 
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 Um consultor deve ser contratado, por pelo menos um ano, para elaborar o 

primeiro inventário junto com a equipe da Prefeitura e fornecer treinamento e 

capacitação para o pessoal. 

 Em vez de estabelecer um mecanismo de coleta de informações totalmente 

independente, o Rio deve fazer pleno uso dos sistemas de coleta de dados 

existentes de outras agências, tais como instituições de dados e estatísticas. 

 Estudos detalhados e/ou modelagens podem ser necessárias para o setor de 

transportes e outras categorias do Escopo 3. 

 

 

Fonte: Adaptado de WRI (2011). 

Figura 15 – Exemplo de inventário completo, considerando a cadeia de valor. 
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Quadro 5 – Cadeia de valor: comparação com protocolos/diretrizes existentes e práticas de outras 

cidades. 

GHG Protocol IEAP do ICLEI Banco Mundial/UNEP 

O Padrão para Escopo 3 do 

GHG Protocol exige a 

contabilização e divulgação 

das emissões a montante e a 

jusante de 15 categorias de 

emissões de Escopo 3. 

Exige a apresentação dos 

Escopos 1 e 2 e o Escopo 3 é 

opcional. 

Fornece orientações sobre 

emissões indiretas dos setores 

de resíduos e transporte. 

Todos os três escopos devem 

ser comunicados  

As emissões do Escopo 3 

incluem a energia, transporte 

aéreo e marítimo, água 

importada, as emissões 

incorporadas em materiais de 

construção e alimentos. 

Práticas de outras cidades 

Londres é a única cidade no momento que está em processo de contratação de consultores para 

realizar um inventário de emissões de GEE completo de cadeia de valor. 

Fonte: Autor e WRI (2011). 

 

O Quadro 6 abaixo sintetiza as práticas de outras cidades quanto aos arranjos 

institucionais para a realização dos seus inventários. 

 

Quadro 6 – Arranjo institucional: práticas de outras cidades. 

Práticas de outras cidades 

 Agência líder: um escritório de coordenação e desenvolvimento ou o departamento de 

meio ambiente do governo local 

 Implementação: Chicago, Denver, Hong Kong, Portland, Londres e Sidney contratam 

organizações externas para realizar os inventários de GEE. Dublin, Minneapolis e 

Nova York realizam os inventários com uma equipe interna. 

 Em casa: em Nova York, o inventário é realizado por duas equipes de funcionários, 

dedicados em tempo integral ao trabalho. Eles gastam cerca de 6 a 8 meses por 

inventário. 

 Custo para terceirizar: cerca de US $ 120.000 a $ 150.000 (Chicago e China) para 

elaborar um novo inventário e cerca de US $ 50.000 para uma atualização (Chicago). 

 Duração: cerca de 6 a 9 meses para completar um inventário, tanto com equipe interna 

quanto terceirizada. 

Fonte: Autor e WRI (2011). 
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4.4.2. Para o monitoramento de medidas de mitigação 

 

Além do inventário de emissões de GEE, a CRJ elaborou um estudo de cenários de 

mitigação de emissões, onde foram avaliadas algumas ações em curso ou que faziam 

parte de planejamentos futuros da Cidade (ROVERE, COSTA et al., 2010a). Este 

estudo de cenários teve por objetivo analisar o efeito total de múltiplas estratégias de 

mitigação, em curso ou não, porém, o Rio não possui uma política de monitoramento 

dos efeitos de ações individuais a partir de sua implementação. Além de atualizar o 

inventário regularmente, diversas são as vantagens de também monitorar ações de 

mitigação, desde permitir compreender a efetividade das estratégias e os progressos em 

direção a metas, até possibilitar o financiamento de determinadas ações por fundos 

climáticos. O monitoramento de ações individuais também ajuda as cidades a entender a 

relação custo-benefício das suas estratégias de mitigação, permitindo direcionar os 

recursos financeiros e humanos de modo a priorizar estratégias mais eficazes. 

A escolha da metodologia de abordagem para contabilização de reduções de emissões 

depende dos objetivos da cidade. No caso da CRJ, seus objetivos gerais quanto ao 

monitoramento de ações devem ser: 

 Monitorar a efetividade das ações de mitigação e informar o desempenho das 

políticas; 

 Rastrear o progresso em relação às metas da Cidade (Lei nº 5.248/2011); 

e/ou 

 Gerar créditos de carbono. 

Além destes objetivos gerais, cada ação terá seu objetivo específico em função da 

acurácia com que se conseguirá contabilizá-la e dos custos para tal. Consequentemente, 
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a escolha da metodologia a ser aplicada para monitorar o desempenho de uma ação na 

redução de emissões dependerá da utilização que a Cidade irá fazer destes resultados 

(Tabela 19). 

Um ponto importante que merece atenção é que quaisquer reduções de emissões dentro 

do limite da CRJ, vendidas como créditos de carbono, podem aparecer como reduções 

no inventário de emissões, devidamente especificadas, mas não devem ser consideradas 

para o atendimento de suas metas, de modo a evitar dupla contagem. Outro ponto 

importante é que fatores externos que afetem as emissões de GEE (por exemplo, 

políticas, mudanças econômicas, população, preço dos combustíveis, variações 

climáticas locais, etc.) devem ser considerados quantitativamente por métodos rigorosos 

(geração de créditos de carbono) e qualitativamente por métodos mais simples (informar 

o desempenho de políticas). 

 

Tabela 19 – Objetivos para o monitoramento de ações de mitigação e nível de detalhamento exigido. 

Objetivos do 

monitoramento 
Rigor do 

monitoramento 
Abordagem de 

monitoramento 
Fontes de dados 

Uso dos 

resultados 

Informar os 

tomadores de 

decisão e avaliar 

o desempenho de 

políticas 

Baixo 

Abordagens 

simplificadas: 
Monitoramento no 

nível de setores ou 

por medidas de 

desempenho (por ex., 

taxas de substituição 

tecnológica, 

mudanças de padrão 

de comportamento) 

Possível utilizar 

fatores padrão de 

emissões evitadas 

utilizados em 

outras cidades 

e/ou países para 

avaliação de 

políticas 

Não é 

possível 

determinar 

as reduções 

de ações 

específicas 

Rastrear e 

divulgar o 

progresso em 

relação ao 

alcance de metas 

Intermediário Intermediário Intermediário 
Depende do 

método 

usado 

Gerar créditos 

de carbono 
Alto 

Metodologias MDL 

que mostrem: 

emissões indiretas 

(fugitivas); 

adicionalidade; 

reduções de GEE 

atribuídas a uma 

Deve usar 

essencialmente 

dados específicos 

da cidade 

É possível 

divulgar que 

ações 

específicas 

resultam em 

reduções de 

GEE 
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Objetivos do 

monitoramento 
Rigor do 

monitoramento 
Abordagem de 

monitoramento 
Fontes de dados 

Uso dos 

resultados 
única ação (versus 

outras políticas ou 

fatores externos); 

evitar dupla 

contagem 

específicas 

Fonte: WRI (2011). 

 

Quantificar as reduções de emissões de uma gama de ações de mitigação pode ser muito 

complexo e caro. Abordagens mais simplificadas podem ser utilizadas em casos onde 

abordagens mais sofisticadas têm custo proibitivo, especialmente no curto prazo. Um 

ponto de partida de baixo custo é a compilação de uma base de dados de impactos de 

programas ou fatores padrão de “emissões evitadas” (ou seja, resultados de avaliações 

de políticas anteriores) de outras cidades e regiões. Replicar outras experiências pode 

ajudar a fornecer estimativas de reduções de GEE resultantes das novas políticas 

implementadas no Rio, sem implicar numa nova análise. Exemplos de tais bancos de 

dados incluem o California Database for Energy Efficient Resources (CA DEER)
30

 e o 

projeto Evaluation and Monitoring for Energy End-Use Efficiency Savings 

(EMEEES)
31

. 

Assim como para o inventário de emissões, também no caso do monitoramento de ações 

de mitigação o setor de transportes é o que exige maior complexidade metodológica. 

Duas abordagens de monitoramento podem ser utilizadas neste setor: uma modelagem 

abrangente e uma pesquisa simplificada (Quadro 7). 

  

                                                 
30

http://www.energy.ca.gov/deer/ 
31

http://www.evaluate-energy-savings.eu/emeees/en/home/index.php 

http://www.energy.ca.gov/deer/
http://www.evaluate-energy-savings.eu/emeees/en/home/index.php
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Quadro 7 – Tipos de abordagem para monitoramento de ações de redução de emissões no setor de 

transportes. 

 

Fonte: Adaptado de WRI (2011). 

 

Em relação aos transportes públicos, o Rio tem a oportunidade de obter dados sobre o 

número de passageiros junto aos operadores de transportes públicos. Entretanto, sobre o 

transporte motorizado individual, principal fonte de emissão do setor, não há dados 

atualizados. Para monitorar as emissões desta fonte, a Cidade precisa realizar pesquisas 

para determinar o número de viagens realizadas e as distâncias viajadas por modal em 

uma base anual, no mínimo. Ainda assim, este tipo de abordagem não seria aplicável 

para se medir os efeitos de projetos e ações individuais sobre as emissões de GEE, 

como, por exemplo, os BRT (Bus Rapid Transit). A melhor prática internacional neste 

caso é combinar ambas as abordagens, modelagem ampla e pesquisa simplificada 

(abordagem híbrida), utilizando a modelagem para fazer análise de cenários, de modo a 

Modelagem abrangente 

•Melhor suporte à tomada de decisão e 
definição de políticas 

• Permite monitoramento das reduções de 
GEE de ações individuais e projetos 

•Necessária para gerar créditos de 
carbono (para determinar o efeito de 
ações específicas, tais como BRT, linhas 
de metro, etc) 

•Oferece muitos benefícios não 
relacionados com as emissões de GEE - 
por exemplo, redução de 
congestionamentos, melhora na 
qualidade do ar, redução do tempo de 
viagem 

•Inclui pesquisas de origem-destino (OD), 
que fornecem dados sobre a oferta e a 
demanda de serviços de transporte 

•Custo: US $ 500.000 - 600.000 por 
projeto de modelagem, conduzido por 
um consultor (por exemplo, uma vez a 
cada 5-6 anos) 

•Tem sido usado em Santiago, Bogotá, 
Belo Horizonte, Cidade do México 

Pesquisa simplificada 

•Fornece uma visão geral das tendências 
de emissões para o setor inteiro de 
transporte 

•Permite à cidade perceber o efeito 
combinado de todas as políticas e ações 
de mitigação no setor de transportes 

•Não permite o rastreamento dos efeitos 
de ações individuais nas emissões de 
GEE 

•Não pode ser usado para a geração de 
créditos 

•Requer um levantamento anual das 
famílias (feito por um consultor) para 
determinar: 

•Percentagem de viagens realizadas a 
cada ano por cada modo de transporte 

•Duração de cada viagem por modo 

•Número de viagens realizadas por modo 
por ano 

•Custo: US $50.000 - $100.000 por 
pesquisa (por exemplo, anualmente) 
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isolar o efeito de ações individuais. Recomenda-se que a CRJ realize a modelagem 

abrangente uma vez a cada 5 a 6 anos e faça pesquisas simplificadas anualmente no 

ínterim, para acompanhar o progresso em uma base anual. O custo total para aplicar a 

melhor prática seria de US $ 150.000 - $ 200.000 anualmente (em média): US $ 

500.000- $ 600.000 para a modelagem, a cada 5-6 anos, e US $ 50.000- $ 100.000 

anualmente. 
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5. ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE 

DO ANO DE 2005 DA CRJ 

 

Para comprovar a viabilidade das recomendações apresentadas, o inventário de 2005 foi 

revisado de modo a aplicar o conceito de categorização das emissões por escopos, 

seguindo a primeira versão divulgada do Global Protocol for Community-scale 

Greenhouse Gas Emissions
32

. Foi feita apenas uma revisão na apresentação dos 

resultados, mas sem a pretensão de fazer nenhum recálculo, desta forma, a desagregação 

das emissões do Rio de Janeiro se deu da seguinte forma: 

 Escopo 1 incluiu todas as emissões diretas de GEE, geradas dentro dos limites 

geográficos da cidade. 

 Escopo 2 incluiu as emissões indiretas de GEE associadas ao consumo de 

eletricidade comprada. Estas emissões são causadas pela parcela de eletricidade 

consumida na Cidade do Rio de Janeiro que é gerada fora da cidade. 

 Escopo 3 incluiu algumas emissões indiretas de GEE não contabilizadas nos 

escopos 1 e 2. 

Os resultados das emissões de GEE foram apresentados de acordo com os setores, da 

seguinte forma: 

 

Energia 

Quase todas as emissões resultantes das fontes estacionárias foram classificadas como 

escopo 1, que inclui as emissões provenientes da eletricidade gerada e consumida dentro 

                                                 
32

 http://www.ghgprotocol.org/city-accounting 

http://www.ghgprotocol.org/city-accounting
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da cidade. No escopo 2 foram contabilizadas todas as emissões relacionadas à 

eletricidade consumida dentro da cidade, mas gerada fora dos seus limites geográficos. 

As emissões resultantes das fontes móveis foram classificadas como escopos 1, 2 e 3. O 

escopo 1 incluiu as emissões da energia consumida dentro da cidade, com duas 

exceções: a eletricidade consumida pelo sistema ferroviário foi dividida entre os 

escopos 1 e 2, de acordo com a porção da eletricidade gerada dentro e fora das 

fronteiras da Cidade, respectivamente. A outra exceção corresponde ao consumo de 

etanol. No escopo 1 foram contabilizadas apenas as emissões de CH4 e N2O 

provenientes do consumo de etanol em veículos. No escopo 3 foram contabilizadas 

todas as emissões relacionadas com a fase de produção do etanol (que ocorrem fora da 

CRJ). As emissões biogênicas de CO2 provenientes do consumo de etanol não foram 

contabilizadas porque a maior parte destas emissões são compensadas pelo sequestro de 

carbono durante o crescimento da cana fora da cidade. 

As emissões fugitivas foram incluídas no escopo 1. 

 

Resíduos 

No caso de resíduos sólidos urbanos, em 2005 deposição em aterro era feita em dois 

aterros controlados, o aterro de Gericinó, localizado dentro da cidade, e o aterro de 

Gramacho, localizado em uma cidade vizinha, da região metropolitana (Duque de 

Caxias). A CRJ não importa resíduos de outras cidades. Não houve captura de biogás 

nos dois aterros sanitários. No caso de tratamento de esgotos, consideraram-se todas as 

estações de tratamento dentro da cidade do Rio de Janeiro e, tal como para resíduos 

sólidos, não foi considerado o tratamento de esgotos de outras cidades. As emissões de 

N2O não foram contabilizadas, uma vez que estas estações de tratamento não possuem 

tratamento terciário. 
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IPPU 

Todas as emissões deste setor foram incluídas no escopo 1. 

 

AFOLU 

Todas as emissões deste setor foram incluídas no escopo 1. 

 

5.1. Resultados 

 

Desta forma, as emissões de escopo 1, isto é, as emissões diretas da CRJ, totalizaram 

9.563,7 GgCO2eq em 2005, conforme mostra a Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Emissões de GEE de escopo 1 na CRJ em 2005. 

Escopo 1 Gg CO2eq 

Energia 7.742,8 

Fontes fixas 2.269,5 

Residencial 620,2 

Comercial 172,0 

Público e outros 136,9 

Industria 1.340,4 

Fontes móveis (exceto 

bunker
33

) 
5.344,6 

Rodoviário 4.267,8 

Aviação 1.062,9 

Ferroviário 3,3 

Marítimo 10,6 

Emissões fugitivas 53,6 

                                                 
33

 Emissões do consumo de combustíveis nos transportes aéreos e marítimos internacionais. O IPCC 

recomenda que se contabilize estas emissões, em separado, apenas para fins informativos, pois esse valor 

não faz parte estritamente das emissões nacionais. O GHG Protocol recomenda que sejam contabilizadas 

no escopo 3 ou não contabilizadas, caso já estejam incluídas em outro programa. No caso da CRJ, 

obteve-se o consumo de querosene de aviação para vôos internacionais do Balanço Energético do Estado 

do Rio de Janeiro (BEERJ) e optou-se por informar estes dados separadamente dos escopos. 
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Escopo 1 Gg CO2eq 

Refino 75,0 

IPPU 409,8 

Resíduos 1.190,6 

Resíduos sólidos
34

 422,7 

Esgotos e efluentes 767,9 

AFOLU 220,6 

Total 9.563,8 

Fonte: Modificado de ROVERE, CARLONI et al. (2011a). 

 

As emissões de escopo 2, no caso do Rio de Janeiro, se aplicam apenas à eletricidade, 

logo, correspondem às emissões da eletricidade consumida na cidade que é produzida 

fora de suas fronteiras, isto é, provenientes do sistema interligado nacional. Estas 

emissões totalizaram 482,6 GgCO2eq em 2005 (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Emissões de GEE de escopo 2 na CRJ em 2005. 

Escopo 2 Gg CO2eq 

Energia 482,6 

Fontes fixas 472,5 

Residencial 175,3 

Comercial 147,1 

Público e outros 74,1 

Industria 76,0 

Fontes móveis (exceto 

bunker) 
10,1 

Ferroviário 10,1 

Total 482,6 

Fonte: Modificado de ROVERE, CARLONI et al. (2011a). 

 

As emissões de escopo 3 da CRJ correspondem às emissões do uso do etanol, 

consumido na Cidade, mas cuja cadeia de produção se dá fora das fronteiras da mesma, 

                                                 
34

 Estas emissões correspondem à fração de resíduos sólidos depositada no aterro de Gericinó, 

localizado dentro da Cidade do Rio de Janeiro. 
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e dos resíduos sólidos gerados pela população do Rio, mas depositados em aterros fora 

da Cidade. Estas emissões totalizaram 1.305,4 GgCO2eq em 2005 (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Emissões de GEE de escopo 3 na CRJ em 2005. 

Escopo 3 Gg CO2eq 

Energia 123,5 

Fontes móveis 123,5 

Rodoviário - etanol 

anidro 
91,9 

Rodoviário - etanol 

hidratado 
31,6 

Resíduos 1.181,9 

Resíduos sólidos 1.181,9 

Total 1.305,4 

Fonte: Modificado de ROVERE, CARLONI et al. (2011a). 

 

O total das emissões da Cidade do Rio de Janeiro, dividido por escopos, considerando 

cada setor inventariado, incluindo as emissões das viagens internacionais realizadas nos 

aeroportos da Cidade, é apresentado na Tabela 23 abaixo. A Figura 10, em seguida, 

mostra a participação de cada escopo no total das emissões. 

 

Tabela 23 – Emissões totais da CRJ por escopo em 2005. 

Gg CO2eq Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Total 

Energia 7.742,7 482,6 123,5 8.348,8 

Fontes fixas 2.269,5 472,5 - 2.742,0 

Residencial 620,2 175,3 - 795,5 

Comercial 172,0 147,1 - 319,1 

Público e outros 136,9 74,1 - 211,0 

Industria 1.340,4 76,0 - 1.416,4 

Fontes móveis 5.344,6 10,1 123,5 5.478,2 

Rodoviário 4.267,8 - 123,5 4.391,3 

Aviação 1.062,9 - - 1.062,9 

Ferroviário 3,3 10,1 - 13,4 

Marítimo 10,6 - - 10,6 

Emissões fugitivas 53,6 - - 53,6 
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Gg CO2eq Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Total 

Refino 75,0 - - 75,0 

IPPU 409,8 - - 409,8 

Resíduos 1.190,6 - 1.181,9 2.372,5 

Resíduos sólidos 422,7 - 1.181,9 1.604,6 

Esgotos e 

efluentes 
767,9 - 

 
767,9 

AFOLU 220,6 - - 220,6 

Total 9.563,7 482,6 1.305,4 11.351,7 

Bunker - - - 531,1 

Total com Bunker - - - 11.882,8 

Fonte: Modificado de ROVERE, CARLONI et al. (2011a). 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 16 – Participação das emissões por escopos no total das emissões da CRJ em 2005. 

 

Percebe-se que do total de aproximadamente 11,9 milhões de toneladas de CO2eq 

emitidos pela Cidade em 2005, 81% foram emissões diretas, isto é, de escopo 1, 

enquanto 15% foram emissões indiretas e 4% emissões das viagens aéreas 

internacionais. Destas emissões indiretas, 4% foram essencialmente provenientes da 

eletricidade importada (escopo 2) e 11% (escopo 3) corresponderam às emissões de CH4 

e N2O (totalizadas em CO2eq) da queima de etanol em veículos e da disposição dos 

resíduos da Cidade em outros aterros fora de suas fronteiras. 
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5.2. Considerações 

 

O exercício de recategorizar as emissões da CRJ em escopos mostrou-se perfeitamente 

viável, tanto que no fim de 2011, a CRJ apresentou estes resultados em Durban, na 

COP17
35

 (ROVERE, CARLONI et al., 2011a). Tendo se baseado na divisão por setores 

do IPCC e ainda subdividido o setor de energia em transportes, residencial/comercial, 

público e industrial, a CRJ já acompanhou os padrões internacionais. Em relação às 

fronteiras, os dois inventários elaborados para o Rio também seguiram o que 

recomendam padrões e guias internacionais ao utilizar a fronteira geopolítica da cidade. 

Quanto aos escopos, o último inventário da CRJ, embora não informasse as emissões 

desta forma, cobriu todas as possibilidades de fontes de emissão dos Escopos 1 e 2, 

como já mencionado, e algumas do Escopo 3, portanto, recategorizar o inventário de 

2005 não exigiu dados adicionais ou recálculos complexos. O total das emissões 

provenientes do consumo de eletricidade, inicialmente apresentado de forma agregada, 

foi separado conforme as recomendado, em Escopo 1 e 2, de acordo com a localização 

da fonte. Da mesma forma, as emissões de biocombustíveis, que foram calculadas com 

base na abordagem de ciclo de vida e apresentadas a parte, tiveram as emissões de CH4 

e N2O enquadradas como Escopo 1. O setor de resíduos, que foi calculado 

independentemente se os resíduos estavam sendo dispostos dentro ou fora da cidade, 

passaram a ter os aterros localizados dentro das fronteiras da Cidade incluídos no 

Escopo 1 e as emissões da disposição fora da Cidade categorizadas como Escopo 3. As 

emissões de transportes aéreo e marítimo, que foram apresentadas como item de 

informação, passaram a integrar o Escopo 3. 

                                                 
35

COP – Conferência das Partes: encontro periódico que reúne os países membros da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 
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Como já mencionado, a Cidade de Nova York é a única dentre as estudadas que 

categoriza suas emissões em escopos e reporta todas as emissões dos Escopos 1 e 2 e 

apenas as emissões de resíduos e aviação do Escopo 3. Sendo assim, a Cidade do Rio de 

Janeiro não está distante da melhor prática internacional neste aspecto, podendo manter 

a abordagem utilizada na atualização do inventário de 2005, aqui apresentada, para 

elaborar os inventários futuros. Esta experiência inicial de categorizar as emissões não 

implicou em dificuldades para as fontes estacionárias, entretanto, outras questões ainda 

necessitam de aprimoramento. Para transportes terrestres, a grande circulação de 

veículos entre a Cidade e outras cidades próximas (Região Metropolitana) exige que 

parte do setor seja categorizado no escopo 3, além do escopo 1, o que vai exigir estudos 

de modelagem para diferenciar a circulação de veículos dentro dos seus limites 

geográficos e intermunicipal. Outras cidades, que não utilizam a abordagem de escopos, 

mas dão foco maior no setor de transportes na contabilização de suas emissões, realizam 

modelagens deste tipo, feitas por instituições especializadas. Haja vista a importância do 

setor de transportes para as emissões da Cidade, é importante pensar na contratação de 

um estudo específico, como mencionado acima, principalmente para subsidiar estudos 

sobre o potencial de redução de emissões. 

Calcular as emissões da cadeia de valor também é uma importante recomendação dos 

protocolos internacionais, porém vai exigir uma complexidade de informações que a 

CRJ provavelmente ainda não está preparada para obter. Das cidades analisadas, apenas 

Londres está por começar um grande estudo para realizar este tipo de inventário. Ainda 

assim, se pretende se enquadrar nas melhores práticas, a Cidade precisa começar a 

analisar o GHG Protocol Scope 3 Standard verificar as categorias mais relevantes para 

o seu contexto. Por exemplo, as seguintes categorias de cadeia de valor poderiam 

começar a ser consideradas: 
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 Serviços e bens adquiridos 

 Atividades relacionadas com uso de combustíveis e energia 

 Transportes 

 Resíduos 

 Processamento e uso de produtos vendidos 

 Destinação final de produtos vendidos 

Outra das recomendações internacionais que a CRJ precisa levar em consideração é a 

divisão das emissões em operacionais e da cidade. O IEAP estabelece que um inventário 

local deve compreender duas partes: 

Emissões operacionais – emissões resultantes das funções do governo local, análogas 

àquelas de uma organização privada relativamente complexa. Desta forma, para calcular 

estas emissões, a Prefeitura deverá seguir o que estabelece o GHG Protocol Initiative 

Corporate Accounting and Reporting Standard
36

. 

Emissões da cidade – emissões medidas na escala do território da cidade, análogas às 

emissões em nível nacional, entretanto considerando uma metodologia que reflita as 

oportunidades disponíveis para os governos locais e os desafios de quantificar 

localmente as atividades que levam a emissões de GEE. 

Os inventários já realizados consideraram apenas o que o IEAP chama de emissões da 

cidade. Sendo assim, embora a CRJ tenha contabilizado as emissões do setor público, as 

emissões operacionais nunca foram calculadas para a Cidade conforme recomendam os 

padrões internacionais e a maior parte das cidades aqui analisadas faz. O Rio pode optar 

por realizar este inventário juntamente com os inventários da cidade e utilizando 

                                                 
36

O controle operacional é constatado quando a empresa ou uma de suas subsidiárias tiver autoridade 

total para introduzir e implementar suas políticas na operação. Nessa abordagem, a empresa responde 

por 100% das emissões das operações sobre as quais tem o controle direto ou por meio de subsidiárias. 

O fato de deter o controle operacional não significa, entretanto, que a empresa tem autoridade para 

tomar todas as decisões referentes à operação, como no caso de grandes investimentos de capital que 

irão demandar a aprovação de todos os sócios que detêm o controle financeiro conjunto. 
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também o ano de 2005 como base. Neste caso, antes da realização do próximo 

inventário, que, seguindo a Lei, deverá ser feito sobre o ano de 2012, será preciso 

realizar também o inventário das emissões operacionais do ano de 2005, para utilizá-lo 

como ano-base. A Cidade também pode optar por fazer os inventários das emissões 

operacionais de modo desvinculado das emissões da cidade, já que aquelas emissões 

não estão previstas na Lei, e assim, estabelecer um outro ano base e uma outra 

frequência de realização desses inventários. 

Quanto aos gases a serem considerados, os protocolos e guias internacionais 

recomendam que sejam contabilizados os 6 gases citados pelo Protocolo de Quioto, mas 

o inventário do Rio tratou apenas de CO2, CH4 e N2O. A maioria das cidades estudadas 

inclui os 6 gases em seus inventários, como já citado anteriormente. A CRJ precisa 

verificar as emissões do setor industrial para avaliar se os valores de HFCs, PFCs e SF6 

são relevantes. E se estas emissões forem incluídas nos inventários futuros, o ideal é que 

sejam calculadas também para o ano de 2005, que será a base de comparação. 

Finalmente, além dos pontos abordados acima, o inventário de 2005 não passou por 

nenhum processo formal de análise de qualidade. Para seguir os padrões internacionais, 

a cidade precisará desenvolver um plano de gestão da qualidade e realizar a verificação 

dos inventários futuros, como cidades como Hong Kong e Sidney fazem. Para o 

inventário de 2005, o Rio pode submeter a versão atualizada para uma verificação, 

conforme recomendam as melhores práticas, e aguardar que novas recomendações ou 

atualizações metodológicas surjam para recalcular seu inventário do ano-base. Ou ainda, 

conforme os inventários futuros forem sendo elaborados de maneira mais robusta, 

implicando em modificações que interfiram na comparação com os resultados do 

inventário de 2005, este certamente precisará ser revisto. 
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6. PROPOSTA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 

EMISSÕES E REDUÇÕES DE GEE PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 

 

Uma das diretrizes da PMMCDS da CRJ é promover a atualização do inventário de 

emissões a cada quatro anos, de forma a acompanhar a evolução das emissões de GEE da 

Cidade e estimular ações que contribuam para a redução das emissões. A mesma Lei 

também estabelece metas de redução de emissões, porém só a atualização dos inventários 

não permite avaliar apropriadamente como as políticas da Prefeitura estão caminhando para 

o atendimento destas metas. Para isso é preciso monitorar o desempenho das ações de 

mitigação. Atualizar os inventários de GEE da Cidade e monitorar as reduções de 

emissões de ações estratégicas da Prefeitura implicam em abordagens diferentes. Cada 

tipo de monitoramento serve a um propósito e, consequentemente, vai exigir tipos 

diferentes de dados e metodologias (dependendo do setor e atividades) (Tabela 24). Da 

mesma forma, cada um pode exigir arranjos institucionais, equipe e base de dados 

diferentes. 

 

Tabela 24 – Tipos de monitoramento de emissões de GEE para cidades, suas vantagens e 

desvantagens. 

Tipo de 

monitoramento 
Vantagens Desvantagens 

Inventário de 

GEE 

 Quantificação abrangente das 

emissões de uma cidade 

 Em última análise, as cidades só 

podem acompanhar o progresso 

na redução das emissões pela 

redução das emissões totais 

 Rastrear o progresso em relação 

às metas totais de redução de 

 Mudanças nas emissões 

pode ser resultado de 

uma variedade de 

causas, desde medidas 

tomadas pela cidade até 

fatores externos 

(crescimento 

populacional, 
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Tipo de 

monitoramento 
Vantagens Desvantagens 

emissões da cidade crescimento 

econômico, clima, etc.) 

Medidas de 

mitigação 

 Projetado para acompanhar 

reduções específicas de emissões 

por ações específicas para 

informar melhor o 

desenvolvimento de políticas e 

permitir que a cidade 

compreenda e comunique os 

efeitos de ações isoladas para 

reduzir emissões 

 Rastrear o progresso em direção 

a metas de emissão de GEE para 

as políticas individuais, ações ou 

projetos 

 Não é abrangente 

 As emissões totais da 

cidade podem 

aumentar, mesmo se 

ações de mitigação 

estiverem gerando 

reduções, em 

comparação com um 

cenário de linha de base 

Fonte: WRI (2011). 

 

Segundo recomenda o IEAP, a CRJ precisará desenvolver um rigoroso ciclo de gestão 

de projeto que progrida a partir de uma análise inicial das emissões de GEE, através de 

uma estratégia de desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação, 

monitoramento, divulgação e reavaliação. Este ciclo deve conter os seguintes 

elementos: 

 

Elaboração do inventário de emissões de GEE 

Este inventário deve compreender duas análises paralelas para um dado ano 

selecionado, uma para as operações governamentais e outra para as emissões de todos 

os setores econômicos da cidade, determinados pelas fronteiras geopolíticas e 

jurisdição. 

A CRJ já possui dois inventários realizados, utilizando a metodologia do Guia 

IPCC-2006, o último tendo como base o ano de 2005. 

 

Estabelecimento de metas de redução de emissões 
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Quantidade de emissões de responsabilidade da cidade que se pretende reduzir até um 

determinado ano-alvo, tipicamente expressa como uma porcentagem em relação a um 

ano-base. 

A Lei 5.248 de 27 de Janeiro de 2011,em seu Art. 6º estabelece metas de 

redução de GEE de 8%, 16% e 20% para os anos de 2012, 2016 e 2020, 

respectivamente, em relação ao nível de emissões da cidade no ano de 

2005, ano de referência do último inventário realizado pela cidade. 

 

Desenvolvimento de uma estratégia de redução de emissões 

Esta estratégia deve demonstrar quais medidas, em andamento ou futuras, contribuirão 

para reduzir as emissões da Cidade de modo a atingir suas metas. Estas medidas 

precisam ser quantificadas e, como no inventário, devem ser divididas em duas análises 

paralelas: uma para as operações governamentais e outra para as emissões de todos os 

setores econômicos da cidade, determinados pelas fronteiras geopolíticas e jurisdição. 

A PMMCDS prevê em seu Capítulo IV as estratégias de mitigação que 

devem ser conduzidas pela cidade. Estas e outras ações que a Prefeitura 

venha a desenvolver deverão ser contempladas no sistema de 

monitoramento das medidas de mitigação de emissões de GEE da CRJ. 

 

Monitoramento do progresso e divulgação dos resultados 

O monitoramento é a oportunidade de medir a efetividade do trabalho de gestão das 

emissões de GEE, destacando as realizações, avaliando as lições aprendidas e 

oferecendo diretrizes para ações futuras. É importante que a análise conduzida em cada 

ano seja comparável e, além disso, qualquer planta que tenha sido fechada ou 

inaugurada, ou serviço que tenha sido cessado ou iniciado, deve ser considerado em 
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qualquer relatório de progresso produzido, de modo a permitir identificar qualquer 

aumento ou redução de emissão. 

É para esta função que serão apresentadas aqui duas estratégias de 

monitoramento para as emissões de GEE da CRJ: uma para atualização 

periódica do inventário de emissões da Cidade e outra para 

acompanhamento do desempenho das medidas de mitigação. As estratégias 

são apresentadas aqui na forma de propostas, porém seguindo todas as 

recomendações de padrões internacionais. Sendo assim, inclusive objetivos 

a serem estabelecidos como motivadores para a criação dos sistemas são 

sugeridos. Ao fim, é sugerido um plano de ação para implementação das 

estratégias. 

 

6.1. Atualização periódica do inventário de emissões da Cidade 

 

6.1.1. Objetivos 

 

Obedecendo ao que determina a Lei nº 5.248/2011 quanto aos seus objetivos e diretrizes 

e visando corresponder a padrões internacionais de quantificação e apresentação de 

contabilização de emissões de GEE, a atualização sistemática do inventário de GEE da 

CRJ deve ter por objetivos: 

 Acompanhar a evolução das emissões em relação ao ano de referência da 

PMMCDS: 2005; 

 Acompanhar o desempenho da cidade no cumprimento das metas estabelecidas 

na PMMCDS; 
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 Identificar oportunidades de redução de emissões para embasar políticas futuras 

da Prefeitura; 

 Informar a população e demais atores sobre as emissões de GEE da cidade; 

 Preparar-se para participação futura em programas voluntários internacionais de 

divulgação de emissões de GEE e/ou mercados de carbono. 

 

6.1.2. Linha do tempo 

 

Tomando por base o ano de 2012 como primeiro ano a ser inventariado pelo sistema, 

para que suas emissões possam ser calculadas e reportadas em 2013 e considerando a 

experiência internacional de realização de inventários num tempo máximo de 9 meses, a 

linha do tempo para elaboração deste inventário pode ser traduzida pela Figura 17. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 17 – Linha do tempo para elaboração do inventário de 2012 da CRJ. 

 

Final de 
2012 e início 

de 2013 

Solicitação 
dos dados 
referentes 
ao ano de 

2012 

Junho/2013 

Prazo final 
para todos 
os dados 

estarem nas 
mãos da 
Equipe 

Junho-
Julho/2013 

Processamento 
dos dados para 
alimentação do 

BDC da CRJ (isto 
pode ser feito ao 
longo de todo o 

período de 
recebimento dos 

dados) 

Julho-
Outubro/2013 

Elaboração 
do inventário 

de 2012 

Novembro/2013 

Divulgação do 
inventário de 

2012 
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A mesma linha do tempo poderá ser aplicada para qualquer ano a ser inventariado. A 

PMMCDS estabelece em seu artigo 5º, como uma de suas diretrizes, a elaboração do 

inventário local de emissões de GEE a cada 4 anos. Outro processo igual ao apresentado 

na Figura 17 deverá ser conduzido no ano de 2017 para se calcular o inventário de 2016. 

Entretanto, para que a CRJ possua um banco de dados robusto e atualizado, que sirva de 

base para atualização do inventário a qualquer tempo, as três primeiras etapas, 

sinalizadas em vermelho na figura, devem ser realizadas, pelo menos, anualmente. 

Tanto o Guia IPCC-2006 quanto o GHG Protocol recomendam que haja uma frequência 

regular de recálculo do ano base ou que isso seja feito sempre que houver qualquer 

atualização metodológica relevante
37

. Dentro da estratégia de elaboração do sistema, a 

Cidade deve, então, considerar uma política de recálculo. Recomenda-se aqui que a 

política de recálculo do ano base do sistema de monitoramento da CRJ utilize uma 

frequência mínima de 10 anos, sendo que o trabalho de recálculo pode e deve ser feito 

fora deste período caso haja alguma modificação muito relevante nos padrões 

internacionais que impliquem num efeito substancial nos números da Cidade. Esta 

política também pode ser alterada para acompanhar o padrão nacional, caso o Brasil 

estabeleça uma política do tipo em nível nacional. 

A linha do tempo acima será divida em etapas mais detalhadas a seguir: 

 

Coleta de informações e base de dados: 

A CRJ deverá contabilizar todas as fontes de emissões de Escopo 1 e 2 e o máximo 

possível das fontes de Escopo 3. Além disso, também é recomendável que a Cidade 

futuramente planeje também contabilizar as emissões da cadeia de valor. 

                                                 
37

A cidade de Nova York, única que possui um sistema de monitoramento de emissões em vigor, não 

possui uma política de recálculo do seu ano base. 
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Na fase inicial de implantação do sistema de monitoramento, uma equipe de consultores 

especialistas deverá ser contratada para capacitar a equipe de técnicos da Prefeitura para 

realização dos inventários. Como primeiro passo no sistema de implantação do sistema, 

ambas as equipes, coordenadas pela SMAC, deverão desenvolver formulários padrão 

específicos para cada setor ou subsetor inventariado, discriminando os dados e seus 

devidos formatos, de acordo com o que é necessário para a elaboração dos inventários 

ou sua atualização. Estes formulários servirão para preenchimento dos dados 

necessários para compor o “banco de dados climáticos” (BDC) da CRJ e deverão ser 

enviados aos departamentos específicos dentro da Prefeitura. No caso de dados de 

agências governamentais de outros níveis, a SMAC ou a Prefeitura deverá se 

responsabilizar pela obtenção dos dados. A solicitação e obtenção das informações 

necessárias para o BDC, tanto dentro da prefeitura quanto de outras instâncias, deverão 

ser acompanhadas de perto pela equipe, de modo a ter todas as informações necessárias 

para alimentar o banco até o 6º mês do ano de elaboração do inventário. Esta solicitação 

de dados e alimentação do banco devem ocorrer anualmente.  

A partir da experiência adquirida na elaboração dos inventários anteriores, a Tabela 25 

abaixo apresenta, de forma resumida, os principais dados que a Prefeitura necessitará 

coletar anualmente, assim como a Tabela 26 mostra as instituições/entidades potenciais 

para fornecer informações e para as quais os formulários deverão ser enviados. 

 

Tabela 25 – Dados necessários para elaboração do inventário de emissões de GEE da CRJ. 

Setor CQNUMC 
Emissões 

Escopo 1 

Emissões 

Escopo 2 

Emissões 

Escopo 3 

Energia 

Fontes estacionárias 
Uso de 

combustíveis 

Consumo de 

eletricidade/calor 

fornecidas por 

produtoras 

Emissões indiretas 

Transporte 

Emissões de 

veículos operando 

dentro das 

fronteiras da cidade 

Consumo de 

eletricidade 

associada ao 

transporte dentro das 

Emissões de veículos 

utilizados por 

residentes do cidade; 

Emissões de veículos 
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Setor CQNUMC 
Emissões 

Escopo 1 

Emissões 

Escopo 2 

Emissões 

Escopo 3 

fronteiras da cidade que partem ou 

chegam ao cidade 

Emissões Fugitivas 

Emissões fugitivas 

ainda não 

contabilizadas 

n/a 

Emissões fugitivas 

ainda não 

contabilizadas 

Processos Industriais 

Emissões de 

processos 

industriais 

n/a Emissões indiretas 

Agricultura 

Emissões de solos 

cultivados e criação 

de animais 

n/a 

Emissões indiretas 

da produção de 

fertilizantes 

Uso da Terra, Mudança do Uso 

da Terra e Floresta 

Fluxo líquido de 

carbono biogênico 
n/a n/a 

Resíduos 

Resíduos Sólidos 

Emissões diretas de 

aterros, incineração 

e instalações de 

compostagem 

operando dentro das 

fronteiras da cidade 

n/a 

Emissões no ano 

presente da 

incineração, aterros 

sanitários e 

compostagem dos 

resíduos produzidos 

até o momento 

dentro da cidade. 

Efluentes Líquidos 

Emissões diretas de 

instalações de 

tratamento de 

efluentes operando 

dentro das 

fronteiras da cidade 

n/a 

Emissões no ano 

presente 

provenientes dos 

efluentes produzidos 

até o momento 

dentro da cidade. 

n/a: não se aplica 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 26 – Instituições e entidades detentoras dos dados necessários para elaboração do inventário 

de emissões de GEE da CRJ. 

Setor UNFCCC 
Emissões 

Escopo 1 

Emissões 

Escopo 2 

Emissões 

Escopo 3 

Energia 

Fontes estacionárias 
IPP; ANP; CEG; 

BEN/EPE 

Declaração das 

usinas; ANEEL 

IPP; Light; ONS 

ANP; CEG 

Transporte ANP 

Declaração da 

operadora (Metro, 

Supervia, Barcas, 

etc.) 

Pesquisa 

origem/destino 

Emissões Fugitivas 

ANP; Petrobras; 

outras 

exploradoras 

n/a 
ANP; Petrobras; 

outras exploradoras 

Processos Industriais 

IPP; ANP; CEG; 

EPE; IBGE; INEA; 

ABIQUIM 

n/a 

IPP; ANP; CEG; 

EPE; IBGE; INEA; 

ABIQUIM; ABAL 

Agricultura 
IBGE; MCT; 

EMATER 
n/a 

IBGE; MCT; 

EMATER 

Uso da Terra, Mudança do Uso da 

Terra e Floresta 
SMAC; IPP; IBGE n/a SMAC; IPP; IBGE 
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Setor UNFCCC 
Emissões 

Escopo 1 

Emissões 

Escopo 2 

Emissões 

Escopo 3 

Resíduos 
Resíduos Sólidos 

COMLURB; 

Empresas 

operadoras; IBGE 

n/a 

COMLURB; 

Empresas operadoras; 

IBGE 

Efluentes Líquidos CEDAE; IBGE n/a CEDAE; IBGE 

n/a: não se aplica 

IPP – Instituto Pereira Passos 

ANP – Agência Nacional de Petróleo 

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico 

CEG – Companhia Estadual de Gás 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INEA – Instituto Estadual do Ambiente 

ABIQUIM – Associação Brasileira das Indústrias Químicas 

ABAL – Associação Brasileira das Indústrias de Alumínio 

MCT – Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

SMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

COMLURB – Companhia Municipal de Limpeza Urbana 

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto 

Fonte: Autor. 

 

A partir do recebimento das informações, a equipe processa os dados e alimenta o BDC. 

Nos exemplos estudados em outras cidades, a maioria ainda não tem uma base de dados, 

apenas Chicago e Nova York. Nestes casos, as agências das prefeituras devem colocar 

seus dados nestas bases. A Prefeitura deverá elaborar seu banco próprio, que chamamos 

aqui de “banco de dados climáticos” (BDC). Recomenda-se também que os 

departamentos/secretarias preencham formulários específicos a serem elaborados pela 

equipe que realizará os inventários e inserirá os dados neste banco, e assim apenas esta 

equipe administrará o BDC, evitando perda de qualidade das informações. 

A Prefeitura desenvolveu recentemente e está operando em estágio experimental um 

sistema de monitoramento de metas e projetos estratégicos, o PAMPE. Este sistema 

integra o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) da Prefeitura com os gestores 

de cada uma das iniciativas estratégicas da Cidade. Os gestores tem a responsabilidade 

de reportar o andamento das iniciativas, alimentando o sistema com o status de 

atendimento de metas, que é analisado pelo EGP. O sistema produz relatórios 
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gerenciais, com comentários e pontos de atenção. Este sistema poderia ser aproveitado 

para o gerenciamento do processo de coleta das informações. Considerando o processo 

de obtenção dos dados como uma meta a ser alcançada para a realização do inventário 

da Cidade, a equipe de compilação reporta ao sistema a chegada dos dados e inclusão no 

BDC. O EGP, então, pode monitorar o andamento do processo e reportar ao 

Coordenador da GMCDS, alertando-o sobre pontos críticos e orientando-o sobre onde 

agir para manter o cumprimento do prazo de chegada de todos os dados necessários. 

 

Elaboração e divulgação do relatório: 

O IEAP encoraja o desenvolvimento de padrões próprios, de acordo com padrões 

nacionais ou com os interesses locais de uso do inventário como ferramenta política, 

desde que aderente com os princípios gerais do protocolo. O GHG Protocol possui mais 

especificações e mais detalhes do que deve haver no relatório a ser produzido. Nova 

York segue em muito este modelo, sendo o exemplo mais completo.  

Como o inventário do ano-base já foi reformulado, conforme mencionado, e em função 

do Rio precisar elaborar o próximo inventário já para o ano de 2012, conforme exige a 

Lei, a Cidade pode elaborar o próximo inventário com as mesmas recomendações 

simplificadas adotadas para 2005. Desta forma, a Cidade poderá preocupar-se menos 

com forma e apresentação dos resultados neste primeiro momento e mais com a 

elaboração do BDC e implantação do sistema de monitoramento, que serão peças-chave 

para o aprimoramento dos inventários futuros. Em função da progressiva alimentação 

do BDC com informações cada vez mais detalhadas da Cidade será possível abranger 

nos inventários mais setores do escopo 3, assim como as emissões associadas à cadeia 

de valor. O Rio poderá traçar uma estratégia de evolução da apresentação dos 
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resultados, começando da forma mais simples possível, como esta primeira tentativa 

realizada, até chegar ao ideal do GHG Protocol. 

 

6.2. Acompanhamento do desempenho das medidas de mitigação 

 

6.2.1. Objetivos 

 

Como já mencionado nas recomendações para a CRJ em função da análise da 

experiência internacional, os objetivos gerais da Cidade quanto ao monitoramento de 

suas ações devem ser: 

 Monitorar a efetividade das ações de mitigação e informar o desempenho das 

políticas; 

 Rastrear o progresso em relação às metas da Cidade (Lei nº 5.248/2011); 

 Gerar créditos de carbono. 

Dependendo da acurácia com que se conseguirá contabilizar a ação em função dos 

dados disponíveis e dos custos para tal, os objetivos específicos para cada ação serão 

estabelecidos. 

 

6.2.2. Linha do tempo 

 

A linha do tempo, no caso do monitoramento das ações de mitigação, poderá ser 

variável. Identificada a ação e estabelecido seu objetivo específico, o projeto de 

implantação da ação e monitoramento do seu desempenho quanto à redução das 

emissões deverá se dar conforme o modelo abaixo (Figura 18). 
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Fonte: Adaptado de WRI (2011). 

Figura 18 – Ciclo de implantação e monitoramento das ações de mitigação. 

 

Coleta de informações e base de dados: 

O primeiro passo para se estabelecer um sistema de monitoramento das ações de 

mitigação de emissões da CRJ deverá ser elencar todos os projetos da Prefeitura, 

presentes e futuros, com potencial de redução de emissões. O processo de coleta de 

dados definido para os inventários não se aplica neste caso porque a frequência de 

coleta e tipos de informações necessários para avaliar ações de mitigação variam, 

dependendo do que é especificado na metodologia a ser utilizada. Entretanto, o BDC 

também pode servir de banco para abrigar as ações potenciais da Cidade, com um 

mínimo de informações de cada uma: nome do projeto, objetivos, tempo de vida do 

projeto, metas, indicadores utilizados para monitorar o projeto, etc. Cada agência que 

estiver implementando a ação deve reportar as informações para a agência coordenadora 
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através de um sistema de formulários, análogo ao proposto para o recebimento dos 

dados para elaboração dos inventários. Os dados podem ser reportados mensalmente, 

anualmente ou em qualquer intervalo entre estas duas opções. 

Um ponto de partida para criar este banco de ações são as ações apresentadas no Plano 

de Ação Para a Redução de Emissões dos Gases de Efeito Estufa da Cidade do Rio de 

Janeiro (ROVERE, COSTA et al., 2011b). (Tabela 27). A Tabela 28 apresenta um 

exemplo das informações necessárias para o monitoramento das emissões reduzidas em 

setores como Transportes e Resíduos. Tomando os BRTs da CRJ como exemplo, a 

Tabela 29 apresenta as informações básicas necessárias sobre esta ação específica. 

 

Tabela 27 – Ações para mitigação de emissões de GEE contidas no Plano de Ação da CRJ. 

Energia – Fontes Fixas 

Instalação de LEDs em semáforos 

Projeto Minha Casa, Minha Vida (instalação de painéis solares para aquecimento de água em 

novas casas populares construídas no programa) 

Energia – Emissões Fugitivas 

Substituição da rede de distribuição de gás (CEG ) 

Transportes – Fontes Móveis 

BRT – TransOeste 

BRT – TransCarioca 

BRT – TransOlímpica 

BRT – 2a Fase TransCarioca 

BRS Copacabana 

Metrô Jardim Oceânico (230 mil pass/dia) 

Metrô – compra de novos carros dobra o nº de passageiros 

Expansão rede de ciclovias 

Programa de Inspeção e manutenção de veículos leves – conservador 

AFOLU 

Redução do desmatamento em 80% em 2020 da categoria do uso do solo “Floresta 

Projeto Rio Capital Verde + Mutirão do Reflorestamento 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Emissão evitada pela coleta seletiva 

Captura e queima de biogás 

Compostagem aeróbica 

Fonte: ROVERE, COSTA et al. (2011b). 
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Tabela 28 – Exemplos de dados necessários para o monitoramento de ações em alguns setores da 

CRJ. 

Setor Dados de atividade 

Transporte 

Distância viajada pelo modo de transporte ou tipo de veículo; percentagem de 

viagens feitas por ano pelo meio de transporte; duração de cada viagem por 

modal; número de viagens por modal, por ano 

Fonte: pesquisas anuais ou estudos de modelagem, frequentemente conduzidos 

por consultores 

Resíduos 

Quantidade de resíduos coletada por tipo; quantidade de reciclados coletada por 

tipo; quantidade de resíduos compostada 

Fonte: companhia de gerenciamento dos resíduos 

Fonte: Autor e WRI (2011). 

 

Tabela 29 – Sugestão de informações mínimas necessárias sobre as ações de mitigação de emissões 

da CRJ (BRTs como exemplo). 

Projeto Bus Rapid Transit System 

Ações do projeto 

Transoeste: 56km 

Transcarioca: 39km 

Transolímpica: 26km 

Transbrasil: 30km 

Entidade responsável Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) 

Metodologia AM0031 ou ACM0016 
38

 

Como as reduções de 

emissões serão alcançadas 
Mudança de modal 

Dados necessários 

De acordo com a abordagem metodológica para cálculo da 

redução alcançada ( 

Tabela 28) 

Tempo de vida do projeto ? 

Fatores de emissão 

Deve-se procurar fatores específicos do Brasil. Dados de outras 

regiões só devem ser utilizados como alternativa de baixo-custo 

no curto prazo. 

Indicadores para 

monitorar o projeto 

De acordo com a abordagem metodológica para cálculo da 

redução alcançada 

Fonte: Autor e WRI (2011). 

 

Identificadas todas as ações da CRJ com potencial de redução de emissões e novas 

ações que venham a surgir a partir de políticas e outras iniciativas da Cidade, analisada 

                                                 
38

 Metodologias aprovadas utilizadas pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
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a disponibilidade para quantificação deste potencial e estabelecidos os objetivos 

específicos para monitorar cada uma delas, definir-se-á se a ação contribuirá para o 

atendimento das metas da Cidade ou integrará algum programa de geração de créditos 

de carbono. A partir dessa definição é que se saberá como monitorar cada ação e os 

passos seguintes a serem tomados. 

Outra sugestão é a inserção no banco de fatores de “emissões evitadas padrão” (por 

exemplo, resultados de avaliações de políticas de outras cidades), que podem ajudar a 

estimar reduções de novas políticas implementadas. São exemplos de bases de dados 

deste tipo: 

 ENXSuite Green City Suite software  

o Software específico de monitoramento de desempenho para cidades, que 

incorpora dados de atividade e fatores de emissão para calcular os efeitos de 

ações da cidade nas emissões de GEE. O software envia e-mails com 

solicitação dos dados a várias agências, lembrando-lhes para enviar dados, e 

permite que as agências façam upload destas informações, eliminando a 

necessidade de enviá-las para uma agência central. O sistema também 

produz um painel de progresso, que exibe todas as estratégias de mitigação 

da cidade, seus níveis de desempenho e o progresso de cada uma em relação 

à sua meta de redução de GEE especifica. 

 ICLEI’s Climate and Air Pollution Planning Assistant Tool (CAPPA) 

o Ferramenta baseada no programa Excel, que estima os impactos futuros de 

estratégias de mitigação de GEE, utilizando os resultados anteriores de 

estratégias semelhantes como valores padrão ou proxy. 

 Green STEP (Greenhouse Gas Statewide Transportation Emissions Planning 

Model), desenvolvido pelo Departamento de Transporte do Oregon  
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o Metodologia simplificada e menos intensiva em recursos, que pode ser 

utilizada no setor de transportes. 

 Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Desempenho 

o Metodologia para determinar economia de energia e água, conseguidas com 

ações de mitigação. 

 Metodologias e ferramentas de MDL  

 California Database for Energy Efficient Resources (DEER CA)  

o Fornece estimativas bem documentadas de economia de energia e demanda 

de pico, bem como custos das políticas de eficiência energética, que podem 

ser usados por políticos e planejadores para entender os efeitos que uma 

política de eficiência energética pode ter. 

 Evaluation and Monitoring for Energy End-Use Efficiency Savings (EMEEES 

Project)  

o Fornece uma coleção de métodos bottom-up e top-down para a avaliação de 

20 diferentes tipos de medidas de melhoria de eficiência energética e entrada 

harmonizada de dados e referência para métodos de avaliação. 

 

Elaboração e divulgação do relatório: 

Não há uma padronização para divulgação de resultados de ações de mitigação, já que, 

dependendo dos objetivos específicos que se queira para cada estratégia, elas irão seguir 

abordagens diferentes. Entretanto, como a Prefeitura aborda em seus princípios e 

objetivos a transparência e divulgação de suas ações relacionadas ao clima, a CRJ 

deverá regularmente divulgar seu progresso. Recomenda-se que esta divulgação ocorra 

a cada 1 a 3 anos e que os relatórios de divulgação incluam, pelo menos: 
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 Uma lista das ações de mitigação avaliadas e respectivos status de 

implementação; 

 Escopo da avaliação da ação de mitigação (período estudado, fronteiras, 

interações com outras políticas e/ou fatores externos e como foram feitas as 

análises); 

 Estimativas ex-ante de reduções de emissões esperadas (e metodologia utilizada 

para cálculo); 

 Estimativas ex-post das reduções de emissões alcançadas (e metodologia 

utilizada para cálculo); 

 Dados utilizados (dados de atividade, fatores de emissão, valores de GWP), 

qualidade dos dados e incertezas; 

 Metodologias e premissas utilizadas 

 Identificação de áreas chave, que necessitam mais pesquisas futuras. 

A CRJ está desenvolvendo um Programa de Baixo Carbono para a Cidade, em parceria 

dom o Banco Mundial, para gerenciar suas ações de mitigação de emissões. Este 

programa permitirá a contabilização das reduções alcançadas, de modo a verificar o 

atingimento das metas estabelecidas na PMMCDS e também certifica-las para uma 

possível comercialização em mercados de carbono. 
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6.3. Sistema de Gestão da Qualidade 

 

Para o monitoramento das ações de mitigação de emissões, normalmente, os 

procedimentos de gestão da qualidade são determinados pelas metodologias específicas 

a serem adotados para cada ação. Estabelecida a metodologia de monitoramento das 

emissões reduzidas e, consequentemente, seguindo seu protocolo de gestão da 

qualidade, estas atividades podem ser realizadas pela própria equipe da SMAC, 

responsável pelo monitoramento, ou por terceiros, conforme seja a exigência do 

protocolo adotado. 

No caso de inventários de emissões, o IEAP não estabelece procedimentos específicos 

para gerir a qualidade da elaboração do relatório, porém o ICLEI pretende futuramente 

estabelecer um processo de acreditação para aqueles que quiserem reconhecimento 

formal de que seu sistema de monitoramento de emissões de GEE está de acordo com o 

Protocolo. Por enquanto, os usuários deste Protocolo devem apenas mencionar que a 

informação presente nos relatórios produzidos com base no IEAP está de acordo com 

suas exigências. Em função da análise da experiência internacional, apresenta-se a 

seguir uma proposta de sistema de gestão da qualidade para os inventários da CRJ. 

Um sistema de gestão da qualidade de inventários deve ser composto dos seguintes 

componentes principais: 

 Coordenador e equipe de gestão da qualidade do inventário: esta pessoa 

será responsável por assegurar que o plano de gestão da qualidade seja 

desenvolvido e implementado. Deverá definir a equipe e suas 

responsabilidades e os procedimentos específicos para: coleta de dados, 

seleção de metodologias, fatores de emissão, dados de atividade e outros 

parâmetros; estimativa de emissões ou remoções; análise de incerteza; 
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atividades de controle de qualidade, garantia de qualidade e verificação; 

documentação e arquivo. 

 Plano de gestão da qualidade: o plano deverá delinear as atividades de 

controle de qualidade, garantia de qualidade e verificação que deverão ser 

implementadas e especificar o arranjo institucional e as responsabilidades. 

Nele deverá ser incluído um cronograma de atividades, que siga a preparação 

do inventário desde os preparativos iniciais até a divulgação final. 

 Procedimentos de controle de qualidade (CQ): sistema de rotinas técnicas 

para assegurar e manter a qualidade do inventário enquanto ele está sendo 

produzido. Deverá ser realizado pela equipe que está elaborando o 

inventário. 

 Procedimentos de garantia da qualidade (GQ): revisão, preferencialmente 

por uma equipe diferente da que estará elaborando o inventário, que deverá 

ser feita após o CQ, do inventário completo ou das partes, conforme forem 

sendo concluídas. 

 Análise de incerteza: a ser conduzida junto com o CQ/GQ. 

 Verificação: revisão final do inventário completo. 

 Documentação, arquivo e divulgação: de toda a informação relacionada ao 

planejamento e gestão das atividades do inventário, incluindo as atividades 

de gestão da qualidade. O IPCC recomenda que um sumário destas 

atividades seja incluído como um anexo ao relatório do inventário. 

Desta forma, sugere-se que o sistema de gestão da qualidade dos inventários para a CRJ 

tenha o seguinte desenho (a proposta de estrutura institucional será apresentada no 

capítulo 6.5): 

 



 

138 

6.3.1. Equipe e responsabilidades 

 

 Coordenador: 

o Irá coordenar as atividades de gestão da qualidade. Este papel poderá ser 

desempenhado pelo Gerente de Mudanças Climáticas da SMAC ou um 

técnico ligado a ele, selecionado para coordenar a gestão do BDC e 

realização dos inventários. 

 Equipe de compilação do inventário  CQ: 

o Serão os técnicos responsáveis pela coleta dos dados e cálculos iniciais. 

Poderá ser uma equipe do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 

Passos (IPP)
39

, designada para trabalhar com a SMAC na elaboração dos 

inventários. Eles deverão entender bem as metodologias de cálculo 

utilizadas para, a partir do inventário anterior, verificar e solicitar novos 

dados ou dados atualizados. Esta equipe elaborará um primeiro rascunho 

do inventário. 

 Equipe de revisão  GQ: 

o Equipe que trabalhará em constante comunicação com a equipe de 

compilação. Poderá ser formada por consultores externos (provavelmente 

implicará num custo maior) ou uma equipe, diferente da equipe de 

compilação, pertencente à SMAC. Serão os responsáveis por assegurar 

que os dados e/ou parâmetros estarão sendo coletados e calculados de 

acordo com as exigências metodológicas do protocolo adotado. Ao longo 

do desenvolvimento do inventário, esta equipe revisará os cálculos e dará 

                                                 
39

 O Instituto Pereira Passos (IPP-Rio) é uma autarquia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que 

possui uma série de informações estatísticas, cartográficas e georreferenciadas da cidade. Uma 

instituição deste tipo, ou o próprio IPP, poderia ter a função de concentrar e sistematizar toda a 

informação disponível sobre a cidade. 
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constante feedback à equipe de compilação quanto à condução do 

trabalho. 

 Equipe independente de verificação Verificação: 

o Equipe totalmente independente, que não poderá ter tido nenhum 

envolvimento no processo de desenvolvimento do inventário. Neste caso, 

sim, o mais recomendável seria que fossem consultores externos. Esta 

equipe receberá o inventário pronto, com todas as planilhas de dados e 

cálculos; revisará todo o trabalho; identificará eventuais erros e/ou 

discordâncias com os protocolos metodológicos; e retornará um parecer à 

equipe de compilação. 

 

6.3.2. Atividades a serem realizadas e cronograma 

 

Considerando a mesma linha do tempo apresentada para a elaboração do inventário de 

emissões da CRJ de 2012 (Figura 17), que se aplica aos inventários a serem realizados a 

qualquer ano, acrescentamos abaixo o processo de gestão da qualidade através de 

estágios, que são detalhados em seguida (Figura 19). Conforme já mencionado, segundo 

a PMMCDS, o inventário da CRJ deve ser elaborado a cada 4 anos, logo, os processos 

dos Estágios 3 e 4 também só precisarão ser executados a cada 4 anos. Entretanto, os 

Estágios 1 e 2 do sistema de gestão da qualidade, que acompanham as duas primeiras 

etapas do sistema de monitoramento das emissões, sinalizadas em vermelho na figura, 

devem ser realizadas anualmente. 

 

Estágio 1: Revisão do inventário anterior pela SMAC, junto com a equipe de 

compilação e de revisão. O grupo analisará a natureza dos dados utilizados e 
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integridade das fontes e identificará lacunas e dados adicionais necessários para a 

atualização do inventário. Discutidos os novos dados que precisarão ser levantados, a 

equipe de compilação iniciará o trabalho de requisição destas informações às agências 

competentes. 

Estágio 2: Revisão e análise, antes da compilação. Tendo coletado todos os dados 

disponíveis, a equipe de compilação analisará todo o conjunto de dados e se reunirá com 

a equipe de revisão e com a SMAC para decidir como os dados serão processados e 

utilizados e esclarecer as premissas principais a serem adotadas. Chegando a um 

consenso sobre os dados e premissas a serem trabalhados de acordo com a metodologia, 

a equipe de compilação começará a trabalhar na atualização e organização do BDC. No 

caso dos anos em que o inventário não vá ser elaborado, alguns cálculos podem ser 

feitos, para setores mais relevantes, apenas para comparar com inventários anteriores e 

verificar a consistência dos dados. Para o ano em que o inventário será realizado, nesta 

fase já se começará a realizar os primeiros cálculos. 

Estágio 3: Checagens e revisões durante a compilação. Assim que o cálculo de 

emissões for completado para um determinado setor ou categoria, o resultado será 

revisado de acordo com sua tendência e comparado com as estimativas do inventário 

anterior. Observações importantes deverão ser verificadas e justificadas para cada setor. 

Todas as observações deverão ser documentadas. Antes da entrega da primeira versão 

do inventário calculado, a equipe de revisão checará uma amostra de dados e parâmetros 

para assegurar que foram feitas as entradas corretas para calcular as emissões, dando 

prioridade para setores mais significativos (por exemplo, transportes, resíduos) e 

categorias que tenham sofrido modificação relevante em relação ao inventário anterior. 
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Fonte: Autor. 

Figura 19 – Linha do tempo para elaboração de um inventário com sistema de gestão da qualidade. 

 

Estágio 4: Verificação final e revisão. O rascunho do inventário será entregue à equipe 

independente de verificação, que checará uma amostra representativa de pelo menos 

10% dos dados, que represente todos os setores. Como recomenda o Guia IPCC-2006, 

deverá ser dada prioridade aos setores que tiverem apresentado mudanças mais 

significativas. A equipe primeiramente deverá checar eventuais erros de transcrição e 
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cálculos e qualquer erro detectado deve ser comunicado às equipes de compilação e 

revisão para ser corrigido. A partir disso, o inventário final será, então, produzido. 

 

Além desses componentes, a incerteza também é um fator crucial que interfere na 

qualidade dos dados, logo, será importante conduzir uma análise de incertezas. Pela 

experiência da CRJ, considera-se que a abordagem conduzida por Hong Kong é o 

melhor exemplo a seguir. Estes procedimentos poderão ser realizados tanto pela equipe 

de compilação como pela equipe de revisão, juntamente com os processos de CQ/GQ. 

 

6.4. Desenvolvimento de indicadores de desempenho 

 

Um sistema de monitoramento exige uma avaliação do desempenho, que é um processo 

interno de gestão que utiliza indicadores. Sendo assim, o desenvolvimento de 

indicadores capazes de mensurar o andamento do processo de implantação e 

funcionamento do sistema de monitoramento de emissões e reduções de GEE da CRJ é 

fundamental. Para isso, a Cidade precisa estabelecer os indicadores apropriados em 

relação aos critérios de desempenho que deseja para o sistema de monitoramento. 

Indicadores de desempenho podem, por exemplo, ser utilizados para acompanhar: 

 A implementação e eficácia do sistema como um todo e das ações de mitigação 

individualmente; 

 Ações de gestão que possam influenciar o desempenho também do sistema 

como um todo e das ações de mitigação individualmente; 

 A capacidade de gestão dos envolvidos, incluindo flexibilidade para lidar com 

estados variáveis, cumprimento de objetivos gerais e específicos, coordenação 

efetiva ou capacidade de resolução de problemas; 
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 Conformidade com requisitos legais, regulamentações ou melhores práticas e 

padrões adotados; 

 Custos ou benefícios financeiros. 

Além disso, estes indicadores podem auxiliar a: 

 Prever alterações no desempenho; 

 Identificar as causas destas alterações; 

 Identificar oportunidades para ações preventivas. 

O processo de seleção de indicadores pode incluir a escolha entre indicadores 

existentes, o desenvolvimento de novos indicadores ou ambas as opções. A série ISO 

14000 é uma série de normas desenvolvidas pela International Organization for 

Standardization (ISO), que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental 

dentro de empresas. Dentro desta série, as normas ISO 14031, criada em 1999 (revisada 

em 2004) estabelecem as diretrizes para um processo de avaliação do desempenho de 

sistemas de gestão ambiental, incluindo exemplos de indicadores. Considerando que o 

sistema de monitoramento aqui proposto pode caracterizar um sistema de gestão de 

emissões e reduções de GEE, no Quadro 8 são apresentados exemplos de indicadores de 

desempenho a serem aplicados ao sistema, baseados na ISO 14031. 
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Quadro 8 – Exemplos de indicadores de desempenho aplicáveis ao sistema de monitoramento de 

emissões e reduções de GEE da CRJ. 

 

Fonte: Autor. 

Alguns exemplos de indicadores de desempenho aplicáveis ao sistema de monitoramento 

de GEE da CRJ 

• Número de objetivos e metas alcançados (aqui não se trata das metas globais de redução 

de emissões, mas de objetivos e metas específicos e inerentes às fases do monitoramento, 

como coleta dos dados dentro do período planejado, por exemplo); 

• Número de entidades da Prefeitura que alcançaram objetivos e metas; 

• Número de entidades da Prefeitura que alcançaram algum reconhecimento ou prémio 

relativamente ao universo de entidades que participam do sistema; 

• Número de iniciativas implementadas durante um período determinado (no caso do 

monitoramento das ações de mitigação); 

• Número de funcionários e envolvidos que incluem a preocupação climática no âmbito das 

suas atividades (sensibilização); 

• Número de sugestões dos participantes conducentes à melhoria do sistema; 

• Número de fornecedores e prestadores de serviços contratados, que incluem a 

preocupação climática em suas atividades; 

• Grau de implementação de códigos de gestão ou práticas operacionais específicas 

relacionadas à questão climática. 

 

Caso o interesse seja o de avaliar a eficácia do sistema em assegurar a conformidade 

com requisitos ou expectativas, podem-se incluir os seguintes indicadores: 

• Grau de conformidade com as legislações e regulamentos (globalmente, um exemplo seria 

o cumprimento das metas de redução de emissões estabelecidas na PMMCDS); 

• Grau de conformidade dos prestadores de serviços com os requisitos e expectativas 

especificados nos contratos; 

• Número e frequência de atividades específicas (por exemplo, auditorias); 

• Frequência da revisão dos procedimentos operacionais. 

 

Caso se tenha o interesse de avaliar o sistema em relação a sua repercussão na 

sociedade, podem-se utilizar os seguintes indicadores: 

• Número de artigos de imprensa relacionados ao desempenho do programa; 

• Recursos atribuídos ao apoio de programas ambientais nas comunidades; 

• Evolução de atividades locais (em relação às ações de mitigação); 

• Taxa de opiniões favoráveis obtidas da comunidade. 
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Este sistema de gestão de emissões envolverá várias competências e uma rede de 

colaboração entre os componentes envolvidos nas várias fases do processo, além da 

necessidade de lidar com um sistema de informação. Sendo assim, também será 

importante ter um conjunto de indicadores para avaliar todo este processo: indicadores 

de gestão do conhecimento. TEIXEIRA-FILHO (2002) define dois grandes grupos de 

indicadores para avaliar iniciativas de gestão do conhecimento: indicadores de esforço e 

indicadores de resultados. Os indicadores de esforço são quantitativos, mas evidenciam 

as iniciativas sem necessariamente refletirem resultados estratégicos ou operacionais. 

Como exemplos deste tipo de indicadores, podemos citar: quantidade de pessoas 

treinadas em gestão do conhecimento, quantidade de grupos de discussão existentes, 

quantidade de documentos disponíveis na “memória” organizacional da rede, etc. Os 

indicadores de resultados refletem o alcance das metas ou dos objetivos operacionais. 

Por exemplo: grau de redução de retrabalho, tempo de resolução de problemas, 

quantidade de projetos elaborados, etc. O Quadro 9 sugere algumas perguntas 

relacionadas ao sistema de monitoramento de emissões e reduções de GEE da CRJ, 

cujas respostas podem ajudar na definição dos indicadores. A Tabela 30 apresenta 

alguns exemplos de indicadores baseados na gestão do conhecimento. 

 

Quadro 9 – Questões para avaliação de desempenho para o sistema de monitoramento de emissões 

de GEE da CRJ. 

Como desenvolver uma liderança habilidosa que terá experiência e inteligência 

para levar adiante a visão estratégica que se ambiciona? 

Como perceber as tendências das mudanças tecnológicas de maneira a tomar 

as decisões estratégicas e fazer os investimentos corretos, cumprindo com as 

metas de redução de emissões estabelecidas? 

Os projetos elaborados respondem às expectativas e são viáveis de serem 

realizados? 
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Os projetos realmente têm possibilidade de oferecer uma melhora na qualidade 

de vida da comunidade e contribuir para o desenvolvimento da economia 

local? 

Os cenários de planejamento elaborados são capazes de gerar desenvolvimento 

sustentável e redução de emissões? 

Como são colocadas em prática as medidas adequadas para encorajar as 

organizações e entidades participantes a contribuir para o sistema? 

Como aprender rapidamente e tirar vantagem das melhores práticas e políticas 

de inovação e conhecimento e economizar tempo, não reinventando a roda e 

operando num modo contínuo de inovação? 

Como conseguir apoio dos envolvidos e da sociedade de maneira geral e evitar 

resistência e retrocesso? 

Como assegurar uma supervisão e transparência adequadas aos projetos de 

maneira que iniciativas bem intencionadas não acabem falhando por algum 

motivo? 

Como manter a confiança e credibilidade em instituições públicas e privadas 

com responsabilidade e transparência? 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 30 – Alguns exemplos de indicadores em Gestão do Conhecimento, aplicáveis ao sistema de 

monitoramento de GEE da CRJ. 

Tipos Indicadores 

Sistemas 
 Grau de informatização dos processos 

 Nível de integração das bases de dados 

Estratégia 

 Grau de cumprimento de metas 

 Grau de adequação dos processos/ações à legislação vigente e ao 

Programa 

Cultura 

 Percepção dos colaboradores sobre o nível gerencial 

 Grau de compartilhamento do conhecimento 

 Grau de comunicação com parceiros e comunidade em geral 

Pessoas  

 Desempenho de equipes 

 Grau de motivação individual 

 Nível de retorno das atividades entre os grupos 

 Grau de atualização da “memória” organizacional 

Resultados  Quantidade de projetos elaborados e em andamento 

Aprendizado 

 Grau de inovação em projetos 

 Percepção de parceiros e comunidade em geral 

 Tempo de resolução de problemas 

 Percentual de metodologias próprias sobre o total de metodologias 

utilizadas 

Fonte: Baseado em: CAVALCANTI et al. (2001); TEIXEIRA-FILHO (2002); TERRA (2000). 
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Em vista da grande variedade de indicadores existentes, vê-se que a dificuldade em se 

trabalhar com indicadores não é defini-los, mas sim selecioná-los de acordo com a 

situação em que se quer aplicá-los. Não se pretende aqui estabelecer um grupo de 

indicadores fechado, como sendo os definitivos para aplicação no sistema de 

monitoramento proposto, pois este também deve ser um trabalho realizado de maneira 

integrada e participativa pelos envolvidos. A definição do que medir só fará sentido 

baseada num estabelecimento claro das metas e objetivos específicos de cada fase da 

implantação do sistema, que vão guiar a direção para a qual o grupo quer evoluir na 

condução do monitoramento. 

 

6.5. Estrutura institucional 

 

A CRJ deverá desenvolver a capacidade necessária para realização dos monitoramentos 

dentro da própria Prefeitura, ao invés de terceirizar este trabalho. Os principais 

benefícios de se adotar esta abordagem são: 

 Garantir que os dados e métodos sejam atualizados com frequência e estejam 

consistentes para todos os anos; 

 Reter o conhecimento institucional, experiência e capacidade; 

 Evitar rupturas e perda do conhecimento com mudança de consultores; 

 Permitir que as autoridades da Cidade utilizem os dados para responder a 

questões de política e planejamento com mais facilidade e eficiência; 

 Menores custos para a Cidade. 

As organizações que deverão ter participação no sistema de monitoramento das 

emissões de GEE da CRJ são: 
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 Prefeitura da CRJ/Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC)/Gerência de 

Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável (GMCDS); 

 Outras secretarias e departamentos da prefeitura ligados aos setores 

inventariados ou ações de mitigação; 

 Outras agências, públicas ou privadas, que detenham dados necessários ao 

monitoramento. 

Para seguir o padrão internacional da maneira mais ideal possível, as responsabilidades 

deverão ser as seguintes: 

 Uma agência central deverá gerenciar os esforços de monitoramento, como a 

Prefeitura da CRJ ou a SMAC, agência a ser designada através de um decreto 

regulamentador da Lei nº 5.248/2011. 

 A GMCDS poderá ser a entidade operacional, coordenando uma equipe de 2 ou 

3 técnicos, dedicados em tempo integral ao trabalho de administração do BDC. 

Esta mesma equipe poderá trabalhar com o monitoramento das emissões de GEE 

e das ações de mitigação ou poderá haver uma equipe para cada monitoramento. 

No caso dos inventários, conforme recomendam as melhores práticas, serão 

necessárias duas equipes, uma para a compilação dos dados e outra para a 

elaboração do inventário. Porém, também é possível que apenas uma equipe faça 

todo o trabalho. 

 Além dessas equipes, especialistas externos deverão realizar a revisão do 

inventário finalizado (equipe de verificação). 

 Departamentos e secretarias, e outras agências relacionadas aos setores e 

subsetores do cidade, inventariados ou ligados às ações monitoradas deverão ser 

acionados para fornecer os dados necessários à equipe da GMCDS. 
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 Alguns estudos ou modelagens poderão ser necessários para setores específicos, 

principalmente no caso das ações, e, neste caso, deverão ser contratados 

ocasionalmente. 

Uma equipe de consultores especialistas deverá ser contratada para implementação do 

sistema de monitoramento junto com a Prefeitura e capacitação das equipes. O objetivo 

principal deverá ser habilitá-los a desenvolver e aprimorar as análises sobre as emissões 

de GEE da CRJ, da maneira mais completa e acurada possível, dentro do nível 

apropriado para a Cidade. Esta equipe deverá acompanhar o desenvolvimento do BDC, 

a formação das equipes da GMCDS, capacitá-los e realizar junto com estas equipes o 

primeiro inventário, de 2012. 

A Figura 20 e a Figura 21 apresentam duas propostas de estrutura institucional para o 

funcionamento do sistema de monitoramento das emissões da CRJ. Na primeira opção, 

o desenho institucional foi elaborado com base no sistema de gestão de qualidade 

proposto e, portanto duas equipes estariam subordinadas à coordenação da GMCDS, 

uma no IPP para coleta dos dados e administração do BDC e outra para revisão destes 

dados e elaboração do inventário e relatório. A diferença entre esta e a segunda opção é 

que, na segunda, apenas uma equipe faria todo o trabalho, desde a coleta de dados até a 

elaboração do relatório final. O fato de não haver duas equipes trabalhando em paralelo 

na checagem dos dados e cálculos reduz a garantia de qualidade e aumenta a incerteza, 

mas é viável e não desqualificaria o inventário da CRJ, desde que haja a verificação 

final por consultores externos. A equipe do IPP subordinada à GMCDS, responsável 

pela compilação dos dados, deverá solicitar aos departamentos e secretarias pertinentes 

as informações necessárias à elaboração/atualização do inventário e deverá cobrar o 

recebimento destas dentro do prazo apropriado. No caso de dados de agências 

governamentais de outros níveis (como, no exemplo abaixo, a Agência Nacional de 
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Petróleo – ANP ou a Companhia Estadual de Água e Esgotos – CEDAE), a SMAC ou a 

Prefeitura deverá realizar a solicitação através dos meios formais cabíveis, de forma a 

recebê-los em tempo hábil para o trabalho da equipe. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 20 – Proposta de arranjo institucional para funcionamento do sistema de monitoramento 

das emissões da CRJ. 

 

Prefeitura da 
CRJ/SMAC 

Agência central 

GMCDS 

Coordenação 

Equipe de 
compilação 

IPP 

Depts 
específicos 

Fontes de dados 

Resíduos 

Fontes de dados 

Florestas 

Fontes de dados 

Secretaria de 
transportes 

Fontes de dados 

Emissões 
operacionais 

GHG Protocol 

Equipe de 
revisão 

Técnicos da GMCDS 

Consultores 
especialistas 

Fase inicial apenas: 
capacitação e implantação 

ANP 

Fontes de dados 

CEDAE 

Fontes de dados 

1ª Opção. 

Mais de acordo com as 

boas práticas 

internacionais, com duas 

equipes trabalhando 

paralelamente na 

compilação dos dados e 

elaboração do inventário. 



 

151 

 

Fonte: Autor. 

Figura 21 – Proposta de arranjo institucional para funcionamento do sistema de monitoramento 

das emissões da CRJ. 

 

6.6. Plano de ação 

 

A implantação do sistema de monitoramento de emissões de GEE da CRJ deve 

contemplar os seguintes passos básicos: 
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Mais enxuta, apenas uma equipe faz 
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elaboração do relatório. Neste caso 

será imprescindível ao final da 

elaboração do inventário a contratação 

de consultores externos para 

verificação. 
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o Estudo dos exemplos internacionais; 

o Contratação de empresa para elaboração do banco; 

o Estabelecimento das especificações, funcionamento, acesso, etc. 

 Elaboração dos formulários de preenchimento dos dados; 

 Estabelecimento das parcerias: 

o Fase inicial de contato com todas as instituições que deverão ser 

envolvidas de alguma forma no sistema de monitoramento, 

principalmente aquelas que deverão fornecer dados; 

o A Prefeitura deverá estabelecer qual a melhor forma de envolvimento 

dessas instituições: decreto, acordo formal, parceria, etc. 

 Recrutamento e treinamento dos participantes: 

o Estas instituições que fornecerão dados não necessitam ter técnicos 

capacitados e dedicados especificamente para trabalhar os dados que 

serão enviados à Prefeitura, mas precisarão ter um treinamento mínimo, 

ao menos para conhecer o tipo e formato das informações que serão 

solicitados e como preencher os formulários corretamente. 

 Formação e capacitação das equipes e do coordenador do sistema de 

monitoramento: 

o Estas equipes serão compostas por técnicos que estarão dedicados à 

alimentação do BDC, processamento destes dados e elaboração do 

inventário e dos relatórios. 

Em vista de a CRJ ter intenção de iniciar este sistema com o inventário do ano de 2012, 

há duas opções para implantação: 
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1. Os consultores que serão contratados para capacitar a Prefeitura deverão ser 

contratados imediatamente no início do ano de 2012, para implantar todo o 

sistema no percorrer do ano. Logo, todo o processo descrito acima deve ocorrer 

durante este ano, para que: 

 Ao final do ano de 2012, as instituições que fornecerão os dados já 

estejam cientes do processo e do preenchimento dos formulários, para 

que comecem a fornecer os dados no início de 2013 até junho. Sendo 

assim, os formulários também já deverão ter sido elaborados. 

 Até o início de 2013, o banco já deverá estar pronto e funcionando para 

que estes dados recebidos possam alimentá-lo. 

 Os técnicos das equipes que administrarão o banco de dados e elaborarão 

os inventários deverão ser capacitados durante 2012, para já estarem 

aptos a trabalhar os dados e elaborar o inventário em 2013. Os 

consultores acompanharão a elaboração do inventário de 2012, durante 

2013, mas este já deverá ser elaborado inteiramente pelos técnicos da 

GMCDS. 

2. Consultores serão contratados, não só para implantar o sistema de 

monitoramento e capacitar a equipe, como também para elaborar o inventário de 

2012. 

 Sendo assim, apenas o inventário de 2016 já deverá ser realizado 

integralmente pela GMCDS e com o sistema de monitoramento já 

implantado e funcionando.  

 Os consultores trabalharão com um prazo maior e o processo acima 

poderá ser acomodado num prazo de 5 anos, ao invés de 1 ano. 
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 A capacitação das equipes se dará de maneira mais gradual e prática, 

pois ao invés de aprenderem sobre os processos apenas na teoria e já 

terem que elaborar o primeiro inventário sozinhos, a elaboração do 

primeiro inventário será feita pelos consultores com o acompanhamento 

das equipes, como parte de sua capacitação. 

A Tabela 31 e a Tabela 32 abaixo apresentam duas propostas de cronogramas de 

implantação, representando as duas opções descritas acima. 
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Tabela 31 – Opção 1 de cronograma para implantação do sistema de monitoramento da CRJ. 

 2012 2013 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Contratação dos consultores que capacitarão a prefeitura                    

Reunião para tomada de decisão sobre todos os aspectos envolvidos no sistema (tamanho da equipe, 

software de banco de dados, etc.) 
                   

Contratação do desenvolvedor do banco de dados                    

Montagem do banco de dados                    

Estabelecimento das parcerias                    

Recrutamento e treinamento dos participantes                    

Formação e capacitação das equipes e do coordenador do sistema de monitoramento                    

Elaboração dos formulários de preenchimento dos dados                    

Equipe capacitada, responsabilidades definidas, banco de dados funcionando = sistema implantado                    

Obtenção dos dados                    

Processamento dos dados (alimentação do banco de dados)                    

Início da elaboração do inventário de 2012                    

Fonte: Autor. 
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Tabela 32 – Opção 2 de cronograma para implantação do sistema de monitoramento da CRJ. 

 2012 2013 2014 2016 2017 

 Jan-Jun Jun Jul Ago-Out Nov-Dez Jan-Mai Jun-Nov Jan-Fev Mar Dez Jan-Mai Jun Jul 

Contratação dos consultores que capacitarão a prefeitura              

Reunião para tomada de decisão sobre todos os aspectos 

envolvidos no sistema (tamanho da equipe, software de 

banco de dados, etc.) 

             

Contratação do desenvolvedor do banco de dados              

Montagem do banco de dados              

Estabelecimento das parcerias              

Recrutamento e treinamento dos participantes              

Formação e capacitação das equipes e do coordenador 

do sistema de monitoramento 
             

Elaboração dos formulários de preenchimento dos dados              

Aplicação dos formulários para obtenção dos dados para 

o inventário de 2012 (fase de teste) 
             

Elaboração do inventário de 2012 (equipe de consultores 

junto com equipes da prefeitura: processo de 

capacitação) 

             

Avaliação dos processos, sucessos e falhas. Revisões e 

readaptações necessárias. Finalização do sistema de 

monitoramento. 

             

Equipe capacitada, responsabilidades definidas, banco de 

dados funcionando = sistema implantado, fim do 

trabalho dos consultores 

             

Obtenção dos dados              

Processamento dos dados (alimentação do banco de 

dados) 
             

Início da elaboração do inventário de 2016              

Fonte: Autor. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Inventários de emissões de GEE de cidades podem ser importantes ferramentas para a 

identificação de oportunidades para implementar políticas públicas e empresariais de 

redução de emissões. Os resultados do inventário, juntamente com outras informações 

estatísticas, tais como o crescimento demográfico e econômico e a ocupação e expansão 

urbana, permitem a elaboração de cenários e, em seguida, a identificação da necessidade 

de uma intervenção maior ou menor por parte das autoridades por meio de políticas 

públicas. O caso da Cidade do Rio de Janeiro é um exemplo de como os inventários 

mostraram qual deve ser o foco principal de ação da cidade e os estudos de cenários 

puderam mostrar como ações específicas nestes setores-chave contribuiriam para a 

redução de emissões. 

O setor da energia, por exemplo, merece especial atenção nos inventários de emissão de 

GEE. Segundo o Relatório de 2010 da Agência Internacional de Energia (IEA, 2010), 

em seu cenário de referência espera-se que a demanda mundial por energia primária 

cresça a uma taxa anual de 1,4% entre 2008 e 2035. Os países em desenvolvimento 

serão responsáveis por 93% do aumento na demanda de energia primária projetada no 

estudo e os combustíveis fósseis continuarão sendo a principal fonte mundial de 

energia. Ainda segundo este relatório, os compromissos assumidos pelos países em 

Copenhagen para reduzir as emissões não alcançarão a meta de redução da temperatura 

global em 2º C. Cortar as emissões o suficiente para alcançar a meta de 2º C exigirá 

uma transformação mais ousada no sistema global de energia. No Brasil, a crise de 

energia elétrica ocorrida em 2001 e 2002, constitui um exemplo importante de um 

evento que impactou o consumo de energia de forma singular. Campanhas nacionais 
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para mobilizar a população para evitar o desperdício e reduzir o consumo levaram a 

uma redução em torno de 24% no consumo brasileiro e seus efeitos se mantiveram 

mesmo após o fim do período de racionamento (BARDELIN, 2004). A substituição de 

lâmpadas e utilização de aparelhos mais eficientes pela população, associadas à 

incorporação de medidas de utilização mais eficiente da energia nos estabelecimentos 

públicos e indústrias, permitiram adiar a instalação de diversas usinas termelétricas, o 

que evitou um aumento das emissões do setor elétrico nacional. Este exemplo ilustra 

como um aparato de regulação que envolva a redução das emissões de GEE poderá 

incidir sobre o consumo de energia ou limite de emissão. Isto poderia ser feito, por 

exemplo, na forma de um sinal econômico para o uso racional de insumos energéticos 

com alto teor de carbono e a sua substituição por fontes renováveis, tais como uma 

maior utilização dos transportes públicos ou a introdução de componentes renováveis na 

mistura de combustível. 

Além disso, alguns problemas associados às emissões de gases de efeito estufa podem 

estar relacionados à melhoria da qualidade de vida nas cidades dos países em 

desenvolvimento. Por exemplo, resíduos sólidos e efluentes residenciais, comerciais e 

industriais, quando adequadamente geridos, podem aumentar a geração de CH4. Embora 

possa parecer paradoxal, no caso dos resíduos sólidos, isto ocorre principalmente 

quando é descartado em aterros sanitários, que é a maneira ambientalmente saudável de 

descartá-los. Quanto mais eficiente essa operação, mais CH4 é liberado para a 

atmosfera, uma vez que este gás é produzido quando a matéria orgânica é decomposta 

em condições anaeróbicas, o que não ocorre no mesmo nível em lixões a céu aberto 

(DUBEUX e ROVERE, 2007). Não obstante, o Brasil tem algumas experiências bem 

sucedidas em projetos de MDL, baseados em iniciativas locais que envolvem a queima 

do gás de aterro. Um exemplo pode ser encontrado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 
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onde os fundos de créditos de carbono são usados para melhorar o funcionamento do 

aterro sanitário (ECOSECURITIES, 2004). Infelizmente, este aterro ainda não gera 

energia elétrica através da queima de gás, o que seria uma alternativa ainda melhor. 

Sendo assim, ferramentas para elaboração de inventários de cidades podem orientar o 

desenvolvimento de políticas e projetos de mitigação e adaptação, que podem levar à 

criação de uma série de oportunidades, que tanto podem beneficiar a cidade como 

também se somar aos esforços nacionais de combate ao aquecimento global. Isto porque 

os inventários podem também associar os esforços de investigação entre as autoridades 

locais e instituições de pesquisa na identificação de setores econômicos que têm o 

potencial para reduzir emissões e, assim, atrair investimentos para desenvolver projetos 

com possibilidades de serem submetidos a mercados de carbono. Isto pode beneficiar, 

tanto as cidades quanto o país como um todo, aumentando os investimentos locais e 

ajudando o país a alcançar uma melhor posição em uma escala global. 

Abordar as mudanças climáticas em nível local pode trazer muitas sinergias e benefícios 

positivos para uma cidade, principalmente no que diz respeito à qualidade do ar. A 

gestão climática em nível local, além de contribuir para a identificação das 

oportunidades de redução de emissões ou remoção de GEE e para a melhoria das 

regulamentações nacionais, pode ajudar a cidade a desenvolver um plano de gestão 

energética local e da qualidade do ar mais eficaz. Neste sentido, a compreensão das 

vantagens da abordagem de priorizar medidas com co-benefícios tem levado muitas 

cidades no mundo em desenvolvimento a reconhecer o valor de elaborar sua resposta às 

questões de qualidade do ar de forma a favorecer também as reduções de emissões de 

GEE. Isso é verdade porque alguns dos mesmos processos de queima de combustíveis 

que emitem gases que afetam a saúde humana local, os ecossistemas e a produtividade 

agrícola também pode causar a emissão de GEE, que têm um impacto negativo sobre o 
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clima global. Portanto, embora haja algumas exceções, medidas destinadas a reduzir o 

consumo de combustível a fim de reduzir os níveis locais de poluição atmosférica 

podem, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de GEE ou vice-versa. 

Deve-se estudar com cuidado a introdução de uma medida que pareça favorável no que 

diz respeito aos gases de efeito estufa e verificar se a mesma não é deletéria para a 

qualidade do ar ou vice-versa. Além disso, para os GEE o efeito de uma tonelada de 

CO2, ou outro gás de efeito estufa de longa duração, é o mesmo onde quer que seja 

emitido. No entanto, as emissões de uma tonelada de SO2, ou outro poluente da 

qualidade do ar podem ter consequências muito diferentes, dependendo da localização 

da fonte, da legislação para limitar as emissões ou da sua concentração (APSIMON et 

al., 2009). De maneira geral, conciliar a gestão da poluição do ar local com metas de 

mitigação do aquecimento global pode reforçar a identificação de áreas mais eficazes de 

ação e a elaboração de políticas públicas viáveis, também levando ao desenvolvimento 

de planos de gestão locais mais eficazes e eficientes. 

Embora o foco da CRJ esteja mais voltado para a questão climática, sem tratar ainda das 

possíveis sinergias com a questão da qualidade do ar local, a Cidade está no caminho de 

pôr em prática um grande programa de gestão climática. Após fazer um diagnóstico de 

suas emissões com os inventários e estudos de cenários, e elaborar sua Política 

Municipal de Mudanças Climáticas, onde estabelece metas de redução de emissões e 

estratégias de ação para tal, investir no monitoramento de suas emissões e 

acompanhamento do desempenho de ações de mitigação é o passo seguinte para a 

orientação de políticas mais eficientes. E com certeza esta iniciativa trará benefícios 

intangíveis para a gestão do clima na Cidade, como confiabilidade e agilidade na 

transferência de informação, aliada à integração de competências e à eliminação do 

retrabalho. A implementação bem-sucedida desse sistema de monitoramento pode 
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depender de uma série de fatores, não só tecnológicos, mas também organizacionais e 

culturais, que não podem ser esquecidos em um processo de planejamento. A motivação 

e o comprometimento das pessoas são ponto crucial porque delas advirá o sucesso ou o 

fracasso de sua implantação. Com estas bases fortalecidas, o programa de gestão 

climática do Rio terá um amadurecimento natural em esferas distintas – federal, 

estadual e local – e certamente servirá de exemplo para outras cidades brasileiras e 

mesmo para outras áreas de ação da administração pública. 

Entretanto, um modelo de gestão climática local deste tipo não se aplicará a qualquer 

cidade, principalmente em países em desenvolvimento. A elaboração de um inventário 

de emissões de GEE ou mesmo sua simples atualização envolve a criação de uma 

equipe capacitada para tal ou a contratação de especialistas. Conforme analisado, a 

contratação de especialistas externos pode ser cara e uma série de outros aspectos torna 

o desenvolvimento da competência internamente mais vantajoso. Para uma cidade 

pequena, com infraestrutura administrativa limitada, é necessário levar em conta a 

viabilidade e relação custo-benefício de se investir recursos financeiros e/ou humanos 

num estudo deste tipo. Torná-lo sistemático, então, dentro de um sistema de 

monitoramento de emissões, constitui um desafio ainda maior. 

Um dos fatores limitantes mais importantes para implantação de um sistema de 

monitoramento de emissões locais é a estrutura institucional necessária. É essencial a 

existência de uma Secretaria de Meio Ambiente para desempenhar o papel de órgão 

coordenador. Esta Secretaria precisa ter relação facilitada com os setores locais de 

interesse para o desenvolvimento dos inventários, como, por exemplo, energia, 

transportes, agricultura e setores produtivos, além de outros órgãos públicos de outras 

esferas de governo, pois estes serão as fontes de informação. Em relação à questão 

climática, assim como em outros assuntos, uma prefeitura não pode possuir secretarias 
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que trabalham isoladamente, como se energia, transporte, saúde, educação, etc., não se 

correlacionassem. 

Como a base para a realização dos inventários exige a coleta de uma série de 

informações, a formação de um banco de dados, conforme proposto para a CRJ, implica 

também na existência de uma agência para gerenciar este processo e administrar este 

banco. Para tratar a informação serão necessárias algumas ferramentas computacionais e 

a estrutura organizacional e tecnológica desta agência deve estar preparada para isso e 

para que novas modernizações sejam aplicadas. Além disso, existência de uma 

instituição de pesquisa na cidade, como uma universidade, para dar as bases científicas 

e apoio técnico e verificar a qualidade do processo também tem peso importante como 

requisito para uma cidade implantar seu sistema de monitoramento de emissões. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Alguns protocolos e ferramentas já foram desenvolvidos para a realização de 

inventários de GEE por cidades e algumas cidades no mundo já experimentaram alguma 

destas ferramentas ou desenvolveram seu próprio método de contabilização de 

emissões. É possível observar que a maioria destes foi desenvolvida com base no GHG 

Protocol. Isto porque este protocolo é hoje reconhecido internacionalmente como a 

melhor prática em termos de contabilização e divulgação de emissões de GEE 

corporativas. Por isso as cidades tendem sempre a aproveitá-lo e adaptá-lo para o caso 

urbano. Em termos metodológicos, o Guia IPCC tem sido usado como fonte por 

algumas cidades. Ao utilizar uma metodologia originalmente concebida para países em 

um contexto local, a adequação da transposição tem de ser cuidadosamente verificada, 

na medida em que são necessárias adaptações. 

Os inventários de cidades podem, e devem, ser mais detalhados, utilizando-se de fatores 

locais de emissão e observando as especificidades das fontes de emissão locais. Por 

isso, reduzi-los ao nível local traz uma maior complexidade, tanto em relação ao ajuste 

dos fatores de emissão quanto da definição de responsabilidades (fronteiras). Como a 

identificação das oportunidades de lidar com a questão climática em nível local é algo 

relativamente recente, iniciativas de apoio às cidades ainda estão discutindo adaptações 

a metodologias e desenvolvendo novos protocolos e ferramentas de padronização. Não 

havendo uma padronização, algumas cidades pelo mundo estão desenvolvendo seus 

próprios métodos de contabilização, muitas vezes de maneira isolada, o que dificulta 

uma análise comparativa que permita avaliar resultados entre cidades. 
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A CRJ tem dois inventários realizados, ambos baseados em adaptações feitas para o 

nível local da metodologia proposta pelo IPCC para o nível nacional. Algumas 

dificuldades foram enfrentadas pela prefeitura da Cidade e pela equipe que elaborou o 

inventário, principalmente na obtenção dos dados, fase considerada a mais delicada de 

todo processo. Entretanto, um exercício de recategorizar as emissões da CRJ em 

escopos, de acordo com as melhores práticas internacionais, foi realizado e mostrou-se 

perfeitamente viável. A Cidade de Nova York é a única dentre as estudadas que 

categoriza suas emissões em escopos e reporta todas as emissões dos Escopos 1 e 2 e 

apenas as emissões de resíduos e aviação do Escopo 3. Sendo assim, a Cidade do Rio de 

Janeiro não está distante da melhor prática internacional neste aspecto, podendo manter 

a abordagem utilizada na atualização do inventário de 2005, aqui apresentada, para 

elaborar os inventários futuros.  

Ainda há necessidade de dados mais concretos, tanto em termos quantitativos como 

qualitativos. A dispersão e a desorganização de informações consistem em desafios que 

necessitam superação para a elaboração do próximo inventário de emissões de GEE da 

CRJ. Outro desafio a ser superado futuramente é o desenvolvimento de pesquisas 

nacionais, regionais ou locais, de modo a cobrir as lacunas de conhecimento que 

prejudicam as estimativas e dificultam a abordagem das peculiaridades da Cidade. 

Os inventários que o Rio já realizou basicamente cumpriram a maioria dos padrões 

internacionais, porém, ainda faltam seis pontos principais: 

1. Estabelecer objetivos claros 

2. Quantificar e divulgar as emissões por escopo 

3. Quantificar as emissões considerando os escopos 1 e 2 em sua totalidade e a 

maior parte possível das fontes de escopo 3 

4. Quantificar os 6 gases do Protocolo de Quioto 
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5. Realizar a verificação 

6. Realizar a quantificação das emissões de GEE de toda a cadeia de valor (escopos 

1, 2 e 3) 

Uma das diretrizes da PMMC da CRJ é promover a atualização do inventário de emissões a 

cada quatro anos, de forma a acompanhar a evolução das emissões de GEE da Cidade e 

estimular ações que contribuam para a redução das emissões. Para auxiliar a Cidade no 

cumprimento de sua política, este estudo propôs um sistema de monitoramento de emissões, 

baseado nos padrões internacionais mais atuais para o cálculo de inventários de GEE para 

cidades. Neste sistema, as responsabilidades deverão ser as seguintes: 

 Uma agência central deverá gerenciar os esforços de monitoramento, como a 

Prefeitura da CRJ ou a SMAC, agência a ser designada através de um decreto 

regulamentador da Lei nº 5.248/2011. 

 A GMCDS poderá ser a entidade operacional, coordenando uma equipe de 2 ou 

3 técnicos, dedicados em tempo integral ao trabalho de administração do BDC. 

Esta mesma equipe poderá trabalhar com o monitoramento das emissões de GEE 

e das ações de mitigação ou poderá haver uma equipe para cada monitoramento. 

No caso dos inventários, conforme recomendam as melhores práticas, serão 

necessárias duas equipes, uma para a compilação dos dados e outra para a 

elaboração do inventário. Porém, também é possível que apenas uma equipe faça 

todo o trabalho. 

 Além dessas equipes, especialistas externos deverão realizar a revisão do 

inventário finalizado (equipe de verificação). 
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 Departamentos e secretarias, e outras agências relacionadas aos setores e 

subsetores do cidade, inventariados ou ligados às ações monitoradas deverão ser 

acionados para fornecer os dados necessários à equipe da GMCDS. 

 Alguns estudos ou modelagens poderão ser necessários para setores específicos, 

principalmente no caso das ações, e, neste caso, deverão ser contratados 

ocasionalmente. 

Os passos básicos para implantação do sistema de monitoramento deverão contemplar: 

 Montagem do banco de dados: 

o Estudo dos exemplos internacionais; 

o Contratação de empresa para elaboração do banco; 

o Estabelecimento das especificações, funcionamento, acesso, etc. 

 Elaboração dos formulários de preenchimento dos dados; 

 Estabelecimento das parcerias: 

o Fase inicial de contato com todas as instituições que deverão ser 

envolvidas de alguma forma no sistema de monitoramento, 

principalmente aquelas que deverão fornecer dados; 

o A Prefeitura deverá estabelecer qual a melhor forma de envolvimento 

dessas instituições: decreto, acordo formal, parceria, etc. 

 Recrutamento e treinamento dos participantes: 

o Estas instituições que fornecerão dados não necessitam ter técnicos 

capacitados e dedicados especificamente para trabalhar os dados que 

serão enviados à Prefeitura, mas precisarão ter um treinamento mínimo, 

ao menos para conhecer o tipo e formato das informações que serão 

solicitados e como preencher os formulários corretamente. 
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 Formação e capacitação das equipes e do coordenador do sistema de 

monitoramento: 

o Estas equipes serão compostas por técnicos que estarão dedicados à 

alimentação do BDC, processamento destes dados e elaboração do 

inventário e dos relatórios. 

Este estudo mostrou que a riqueza de conhecimentos, iniciativas e trabalhos em curso 

sobre a questão dos inventários de GEE em cidades é significativo. Porém, a maior parte 

dos trabalhos tem sido conduzida de maneira paralela e de forma isolada. As filosofias, 

abordagens, metodologias, ferramentas e ações são, portanto, variadas, mesmo que 

todos caminhem para um objetivo comum. O inventário não pretende ser um fim em si 

mesmo, mas sim, uma ferramenta para monitoramento de emissões e uma base para o 

desenvolvimento de estratégias de redução de GEE. Para isso, é importante que permita 

comparabilidade entre as emissões de diferentes cidades e ajude a promover a 

cooperação entre elas em ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Consequentemente, parece necessário trazer todos os atores juntos, em uma plataforma 

comum, ou fórum de intercâmbio, a fim de associar experiências, otimizar a eficácia e 

interoperabilidade das ferramentas, testar diferentes abordagens, desenvolver 

abordagens comuns, quando considerado adequado, e promover o intercâmbio das 

melhores práticas. Seria uma forma eficiente de associar especialistas e os governos 

locais, desenvolvedores e usuários para discutir barreiras, tecnologias mais adequadas, 

opções de âmbito setorial, bem como a complexidade dos arranjos institucionais em 

prol do sucesso de projetos de redução de emissões. 

Enquanto isso não acontece, o sistema de monitoramento aqui proposto para a CRJ 

procura ser compatível com os padrões internacionais existentes e espera-se que, se 
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aplicado, traga repercussão positiva para a Cidade, funcionando como um “marketing 

político”, e servindo de exemplo para outras cidades do mundo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Emissões de GEE da Cidade do Rio de Janeiro para o ano de 2005, separadas por 

escopos. 

GgCO2eq Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Total 

Energia 7.742,7 482,6 123,5 8.348,8 

Fontes fixas 2.269,5 472,5 - 2.742,0 

Residencial 620,2 175,3 - 795,5 

Gas natural 165,3 - - 165,3 

GLP 375,9 - - 375,9 

Gás manufaturado 21,6 - - 21,6 

Eletricidade 57,2 175,3 - 232,5 

Querosene 0,2 - - 0,2 

Comercial 172,0 147,1 - 319,1 

Gas natural 92,1 - - 92,1 

Diesel 3,9 - - 3,9 

GLP 20,1 - - 20,1 

Gás manufaturado 7,9 - - 7,9 

Eletricidade 48,0 147,1 - 195,1 

Público e outros 136,9 74,1 - 211,0 

Gas natural 12,7 - - 12,7 

Diesel 36,5 - - 36,5 

Óleo combustível 40,2 - - 40,2 

GLP 21,4 - - 21,4 

Gás manufaturado 1,9 - - 1,9 

Eletricidade 24,2 74,1 - 98,3 

Indústria 1.340,4 76,0 - 1.416,4 
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GgCO2eq Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Total 

Gas natural 1.246,2 - - 1.246,2 

Diesel 46,6 - - 46,6 

Óleo combustível 10,2 - - 10,2 

GLP 12,1 - - 12,1 

Eletricidade 24,8 76,0 - 100,8 

Querosene 0,5 - - 0,5 

Fontes móveis 5.344,6 10,1 123,5 5.478,2 

Rodoviário 4.267,9 - 123,5 4.391,4 

Gas natural 1.389,1 - - 1.389,1 

Diesel 1.417,2 - - 1.417,2 

Gasolina 1.459,2 - - 1.459,2 

Etanol anidro 1,8 - 91,9 93,7 

Etanol hidratado 0,6 - 31,6 32,2 

Aviação 1.062,8 - - 1.062,8 

Querosene 1.060,6 - - 1.060,6 

Gasolina 2,2 - - 2,2 

Ferroviário 3,3 10,1 - 13,4 

Eletricidade 3,3 10,1 - 13,4 

Marítimo 10,6 - - 10,6 

Diesel 10,4 - - 10,4 

Óleo combustível 0,2 - - 0,2 

Emissões fugitivas 53,6 - - 53,6 

CH4 53,5 - - 53,5 

CO2 0,1 - - 0,1 

Refino 75,0 - - 75,0 

IPPU 409,9 - - 409,9 

Produção de vidro 13,9 - - 13,9 

Produção de metanol 98,2 - - 98,2 

Produção de aço 130,6 - - 130,6 
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GgCO2eq Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Total 

Produção de alumínio 150,4 - - 150,4 

Uso de lubrificantes 16,7 - - 16,7 

Uso de parafina 0,1 - - 0,1 

Resíduos 1.190,6 - 1.181,9 2.372,5 

Resíduos sólidos 422,7 - 1.181,9 1.604,6 

Esgotos e efluentes 767,9 - - 767,9 

AFOLU 220,6 - - 220,6 

Total 9.563,8 482,6 1.305,4 11.351,8 

Bunker - - - 531,0 

Diesel - - - 7,1 

Querosene - - - 523,9 

Total com bunker 9.563,8 482,6 1.305,4 11.882,8 

Fonte: Modificado de ROVERE, CARLONI et al. (2011a). 

 




