Curso
Inventário de
Emissões de Gases
de Efeito Estufa
Ministrante:

Fátima Pereira Pinto
Mestre em Tecnologia Ambiental/IPT, MBA em Conhecimento,
Tecnologia e Inovação/FEA, engenheira química/FEI.

ESTE CURSO É OFERECIDO NAS MODALIDADES:
• EAD: 30 horas
• Presencial: 24 horas
• In company: a combinar

OBJETIVO
Capacitar os participantes na elaboração do Inventário de GEE, de forma prática, com utilização de
uma calculadora customizada para realizar os exercícios, simulando situações reais de 4 empresas
de diferentes setores. No final do curso o aluno irá elaborar o relatório com gráficos e tabelas para
apresentação dos resultados, com análise de riscos e oportunidades. Será fornecido o pacote de
documentos para aplicação na vida prática. São eles:
• a calculadora que poderá ser customizável para outras empresas
• modelos de 3 relatórios utilizados no mercado: sumário executivo + Relatório completo do
Inventário + planilha Cetesb.

PÚBLICO-ALVO
Executivos, consultores, gestores, estudantes, empresários, e profissionais que desenvolvem
trabalhos com sustentabilidade ou aqueles interessados em se capacitar no tema.

CONTEÚDO
Introdução – conceitos fundamentais
• Aquecimento Global e as mudanças climáticas: conceitos fundamentais
• Ações internacionais para conter o Aquecimento Global: a Convenção do Clima (UNFCCC) e
o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC)
• Acordo de Paris e suas repercussões a nível governamental e empresarial
• Políticas Públicas sobre mudanças climáticas e as demandas para as empresas
• As motivações das empresas para implantar a Gestão de GEE
Inventário de GEE na prática
• A gestão corporativa das emissões de GEE: visão global
• O Inventário de GEE: conceitos, princípios e metodologias
• Os passos da elaboração do Inventário de GEE:
- Estruturação do Inventário: limites organizacionais e operacionais
- O cálculo das emissões de GEE: 4 exercícios práticos
- Relatórios: Sumário Executivo, Relatório completo e Relatório para a Cetesb com
memorial de cálculo.
- Verificação do Inventário de GEE
- Monitoramento e redução das emissões

DIFERENCIAL
O curso oferece uma ferramenta de cálculo customizável para uso futuro do participante. Ele
também pode ser direcionado de acordo com o perfil da turma, onde os exercícios práticos podem
estar relacionados à realidade dos segmentos industriais envolvidos.
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