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RESUMO 

 

As mudanças climáticas, cada vez mais percebidas nas cidades, são problemas 

associados diretamente ao aumento das emissões de gases de efeito estufa. Esse é 

um assunto discutido há décadas que agora, porém, não pode mais ser negado. O 

Brasil foi um dos países que se comprometeu a reduzir suas emissões até 2030 e 

para isso, realiza a contabilização periódica por meio de inventários de GEE. O Rio 

de Janeiro, nesse contexto, passou também a acompanhar o seu perfil de emissões 

e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) possui uma gerência específica para as 

análises de emissões atmosféricas como apoio ao Licenciamento Ambiental no RJ. O 

presente trabalho visa a analisar a contribuição do estado às emissões nacionais, 

além de comparar o Programa de Monitoramento de Emissões em Fontes Fixas para 

a Atmosfera - PROMON AR ao Programa de Relato de Inventários de Gases de Efeito 

Estufa. Uma metodologia foi desenvolvida para estimar em CO2 equiv. os dados de 

amostragem às fontes fixas. A metodologia de cálculo proposta e os resultados 

mostrados indicam uma possibilidade de redução em 40% da contribuição das 

indústrias, levando a 6 % de redução nas emissões totais do estado, sugerindo-se 

mais estudos para a comprovação desse método. Vale lembrar que, fora o industrial, 

outros setores possuem maior responsabilidade quanto às emissões de GEE do 

estado e do país, estando fora desta revisão metodológica.  

 

 

PALAVRAS – CHAVE: Gases de Efeito Estufa, Inventário, PROMON AR. 
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ABSTRACT 

 

Climate change, increasingly perceived in cities, is a problem directly associated with 

the growth in greenhouse gas emissions. This is a subject discussed for decades that 

now, however, can no longer be denied. Brazil was one of the countries that committed 

to reducing its emissions by 2030 and for that, it carries out periodic accounting through 

GHG inventories. In this context, Rio de Janeiro also started to monitor its emissions 

profile and the State Institute for the Environment (INEA) has a specific management 

for analyzing atmospheric emissions in support of Environmental Licensing in RJ. The 

present work aims to analyze the contribution of the state to national emissions, in 

addition to comparing the Program for Monitoring Emissions from Stationary Sources 

to the Atmosphere - PROMON AR to the Reporting Program for Inventory of 

Greenhouse Gases. A methodology was developed to estimate in CO2 equiv. the 

sampling data to fixed sources. The proposed calculation and possible results allow 

for a potential reduction of 6% in the contribution of industries in the total inflows of the 

state, suggesting further studies to prove this method. It is worth remembering that, 

outside the industrial sector, other sectors have greater responsibility for GHG 

derivatives in the state and in the country, taking advantage of this methodological 

review. 

 

KEY WORDS: Greenhouse Gases, Inventory, PROMON AR. 
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1 INTRODUÇÃO 

Frios extremos no Brasil, recorde de calor no Canadá e chuvas excessivas na 

Alemanha e na China são alguns exemplos recentes do quanto as mudanças 

climáticas já afetam a vida na Terra. O último relatório do IPCC afirma que os impactos 

já são inevitáveis e somente podem ser desacelerados se houver a redução das 

emissões de gases de efeito estufa. O aquecimento global é uma realidade 

comprovada cientificamente e não pode ser negado (El País 2021). 

 A maior parte da população mundial vive nas cidades, onde se consome uma 

quantidade significativa de energia primária associada à emissão de gases de efeito 

estufa. O crescimento urbano demanda produção de materiais, construções e as 

atividades econômicas, sendo que estas já sentem os desafios causados pelo 

aquecimento global que acentuam os riscos de inundações, deslizamentos de terra, 

ondas de calor e limitação da água potável (SEEG, 2021). É por isso, que se espera 

que as cidades usem sua liderança e influência para que se cumpram as propostas 

de redução das emissões de gases de efeito estufa (PBMC, 2016). 

 A fim de realizar o controle das emissões no Brasil, o governo federal atualiza 

anualmente um documento com as estimativas das emissões de gases de efeito 

estufa no país. Os resultados são divididos por setores, sendo a agropecuária o setor 

de maior contribuição desses gases, seguido pelo setor de energia e mudança de uso 

da terra1 (MCTI, 2020).  

 O estado do Rio de Janeiro também possui suas iniciativas de controle, sendo 

uma delas acerca das emissões industriais. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 

por meio da Resolução INEA N° 64 de 2012, tornou obrigatório o envio de inventários 

de gases de efeito estufa por determinados empreendimentos a depender do seu 

potencial poluidor (INEA, 2012). 

 Para além do programa de relato de inventários, o INEA também possui o 

Programa de Monitoramento de Emissões em Fontes Fixas para a Atmosfera 

(PROMON AR) para o verificar as emissões industriais diretamente nas saídas das 

 
1 Mudança na cobertura do solo, por exemplo quando associada ao desmatamento. 
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chaminés. Essa atividade é determinante para o acompanhamento ambiental dos 

empreendimentos licenciados no estado. 

Diante desse contexto, o presente trabalho busca avaliar a contribuição das 

indústrias do estado do Rio de Janeiro nas emissões de gases de efeito estufa por 

meio do seu programa de licenciamento ambiental. Além disso, será proposto outro 

modelo de cálculo das emissões totais dessas fontes, tomando como base os dados 

coletados pelo PROMON AR, propondo uma metodologia que possibilite sua eventual 

agregação à metodologia de elaboração do Inventário do Estado. 
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2 OBJETIVOS 

O presente trabalho, partindo dos documentos que caracterizam as emissões 

do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo analisar o perfil de emissões 

atmosféricas no estado do Rio de Janeiro provenientes das fontes fixas industriais, 

tomando como base os dados do INEA, de forma a verificar se os resultados 

acompanham os dados dos demais documentos, analisar suas divergências e indicar 

caminhos particulares ao perfil de emissões do estado, que possam ser adotadas 

como possíveis estratégias de melhor o monitoramento e/ou a redução das emissões. 

 

Para pleno atingimento de seu objetivo cumpre-se efetuar os seguintes 

objetivos Secundários: 

• Avaliar as emissões atmosféricas do Estado do Rio de Janeiro, em especial 

nos setores Industrial e Energia, segundo: 

o O Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Gases de Efeito 

Estufa (GEE); 

o O Inventário de Gases de Efeito Estufa do Estado do Rio de Janeiro; 

• Com base nos resultados de amostragens atmosféricas realizadas para 

atendimento ao programa de monitoramento de fontes fixas no estado do 

Rio de Janeiro – Promon Ar, nos anos de 2017 e 2018: 

o Determinar metodologia que possa estimar GEE com base nos seus 

dados; 

o Estabelecer valores de referência de emissões (em CO2 equiv.) para as 

fontes fixas; 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Efeito estufa 

O efeito estufa é um processo natural de aquecimento do planeta e necessário 

para a vida terrestre. Ele ocorre a partir dos raios solares emitidos para a superfície 

terrestre que são transformados em calor pela interação com gases presentes na 

atmosfera. Esses gases formam uma camada protetora e isolante que retém o calor 

e o refletem de volta para a superfície. Apenas parte dessa radiação infravermelha, 

ou seja, o calor, retorna para o espaço (MARENGO e SOARES, 2003). 

Sem o efeito estufa, o planeta teria uma temperatura média global abaixo de 

zero graus Celsius (LEGNAIOLLI, 2021) e, por isso, esse fenômeno é de grande 

importância para os seres vivos. Entretanto, ações antropogênicas nas últimas 

décadas ocasionaram um aumento acelerado dos gases de efeito estufa, provocando 

a elevação da temperatura do planeta e as mudanças climáticas (SENAI, 2017). 

 

3.2 Protocolo de Kyoto e os Gases de Efeito Estufa 

A partir dos anos 1980, havia evidências dos problemas causados pelo homem, 

incluindo as mudanças climáticas desencadeadas pelo aumento da concentração de 

gases de efeito estufa na atmosfera (GODOY E PAMPLONA, 2017). 

Nesse sentido, em 1992 foi estabelecida a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCC) com o objetivo de estabelecer um nível 

de concentração de GEE na atmosfera que impedisse maiores interferências na 

natureza. Foi constatado que a redução de GEE deveria ser suficiente a ponto de 

garantir a possibilidade para uma adaptação gradual do meio ambiente às mudanças 

ocorridas nele (MMA, 2021). 

A UNFCC criou a Conferências das Partes (COP) para debater anualmente 

sobre as mudanças climáticas. Um marco importante ocorreu durante a COP 3 em 

1997, em que foi o tratado estabelecido, durante reunião ocorrida no Japão, o 

Protocolo de Kyoto assinado por 84 países. O protocolo estabeleceu metas 

específicas de redução de GEE por parte dos países industrializados, sendo de pelo 
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menos uma diminuição em 5% de suas emissões em relação ao ano de 1990 até o 

período de 2008 a 2012 (GODOY e PAMPLONA, 2017). 

Os chamados gases de efeito estufa são as substâncias gasosas que absorvem 

parte da irradiação infravermelha e aprisionam calor na atmosfera. São Gases de 

Efeito Estufa o Vapor D’água (H2O), Gás Carbônico (CO2), o Metano (CH4), Óxido 

Nitroso (N2O), Clorofluorcarbonetos (CFCs), Ozônio (O3) entre outros. O protocolo de 

Kyoto aborda somente alguns deles, no que também menciona como relevantes os 

Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e Hexafluorsulfúrico (SF6) 

(CETESB, 2021). 

 

 

3.3 Global Warming Potential (GWP) 

Uma maneira desenvolvida para comparar os impactos de diferentes gases de 

efeito estufa foi o Potencial de Aquecimento Global (GWP). O GWP mede o quanto 

de energia 1 (uma) tonelada de um determinado gás irá absorver, geralmente em um 

prazo de 100 anos, e o relaciona às emissões de 1 (uma) tonelada de gás carbônico 

(CO2) (SHINE, 2009).  

Dessa forma, cada gás de efeito estufa terá um valor de GWP que o transforma 

em CO2 equivalente. Os relatórios publicados pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) apresentam métodos de cálculo do GWP a partir de 

estudos científicos baseados na influência do aquecimento futuro no ciclo de carbono 

(EPA, 2020).   

Os valores do GWP podem variar com o tempo, de acordo com as atualizações 

de estimativas científicas que resultem em uma modificação da energia absorvida de 

1 tonelada de determinado gás em comparação a outro. Isso pode ser causado pela 

mudança na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera ou no tempo de 

vida de um gás (EPA, 2020).  

Até o ano de 2020 a United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) indicou o uso do GWP definido no quarto (4°) reporte do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC (AR4). É de grande 

importância o uso do GWP na elaboração de inventários de gases de efeito estufa, 
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pois a padronização dos resultados em toneladas de CO2 equivalente facilita a 

verificação de potenciais de redução das emissões em diferentes setores (EPA, 2020). 

A tabela de potenciais de aquecimento global disponibilizadas pelo GHG 

Protocol já fornece as informações do GWP definido no quarto reporte do IPCC, bem 

como do quinto reporte do IPCC, de 2014 (AR5). 

Tabela 1 - Coeficiente das métricas GWP para os gases de efeito estufa. 

Gás GWP 100 anos (AR4) GWP 100 anos (AR5) 

CO2 1 1 

CH4 25 28 

N2O 298 265 
 

 

3.4 Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

A possibilidade das mudanças climáticas em âmbito global ocasionou o interesse 

da comunidade científica para maiores estudos e acompanhamento desse assunto. 

Com isso, em 1988, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

foi determinado pela OMM (Organização Meteorológica Mundial) e pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Essa entidade foi criada de forma a 

avaliar as pesquisas acerca do aquecimento global, interpretá-las e reunir essas 

informações de forma acessível e melhor compreensão por meio de relatórios 

(MARENGO e SOARES, 2003). 

Os relatórios elaborados pelo IPCC são usados para tomada de decisões 

importantes, como por exemplo, o Protocolo de Kyoto. O Segundo Relatório Científico 

(SAR) sobre mudanças climáticas do IPCC foi publicado em 1995 e, segundo 

informações no seu website, foi utilizado como base para as negociações adotadas 

com o Protocolo de Kyoto em 1997 (MARENGO e SOARES, 2003). 

O 4° Relatório de Avaliação das Mudanças no Clima do Planeta de 2004, 

identificado como IPCC-AR4, concluiu com evidências que o aumento das 

concentrações de gases efeito estufa representam uma ameaça para a vida humana 

e ao ecossistema. Um dos motivos apontados para a não redução de emissões é que 

os países industrializados alegam dificuldade para fazê-lo, da mesma forma que 
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países em desenvolvimento se recusam em diminuir ou até mesmo estabilizar suas 

emissões (MARENGO e VALVERDE, 2007). 

Os Relatórios elaborados pelo IPCC realizam previsões climáticas e ambientais 

geradas pela modelagem para diferentes cenários simulados. As variáveis que 

influenciam essas previsões geram grande incerteza devido à possibilidade de 

mudanças ao longo do tempo. As projeções de emissão de GEE para os anos 

seguintes são sensíveis às alterações socioeconômicas, como a densidade 

populacional, a composição da geração de energia e ao uso da Terra. Além disso, há 

a incerteza do comportamento da natureza terrestre às mínimas mudanças climáticas 

que podem ocorrer (PBMC, 2014). 

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas melhorou as 

possibilidades de estudos. Conforme a evolução dos Relatórios de Avaliação do IPCC 

as previsões foram atualizadas, como, por exemplo, o aumento da temperatura média 

global para o final do século XXI que no IPCC-AR4 era projetada entre 2°C a 4,5°C e 

mais recentemente, com a publicação do AR5 em 2014, passou para entre 2,6°C a 

4,8°C (PBMC, 2016).  

 Apesar das inúmeras incertezas, as projeções condizem com as ações de 

degradação do homem na natureza e auxiliam no planejamento de mitigação e 

minimização dos impactos (PBMC, 2014). Por outro lado, é necessário que governos, 

empresas e os cidadãos, em conjunto, atuem de forma a reduzir os danos iminentes 

apontados pelos especialistas. 

 

 

3.5 Inventário Nacional de Emissões e Remoções de GEE 

O Inventário de gases de efeito estufa foi desenvolvido como uma ferramenta 

para a necessidade de quantificação e monitoramento das emissões de GEE, além 

de facilitar a identificação das principais fontes poluidoras e possíveis metas de 

redução (CENTRO CLIMA, 2017). 

O Inventário de GEE foi inicialmente utilizado pelos países que iriam reportar 

suas emissões à UNFCC, sendo sua referência o IPCC Guidelines For National 

Greenhouse Gases Inventories. Para adequar essa estrutura às empresas que iriam 
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contabilizar suas próprias emissões foi desenvolvida a Metodologia The Greenhouse 

Gas Protocol - GHG Protocol, em parceria com ONGs, governos e outras entidades 

reunidas pelo World Resouces Institute (WRI) e o World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) no ano de 1998 (SENAI, 2017). 

No Brasil, esse método foi adaptado às características do país e foi formado o 

Programa Brasileiro GHG Protocol, que é uma iniciativa independente e sem vínculo 

às políticas governamentais. A participação por parte das organizações ao programa 

é voluntária e direcionada àqueles que decidem por quantificar e gerenciar suas 

emissões, sendo disponibilizado gratuitamente a ferramenta para contabilização 

(SENAI, 2017). 

Segundo a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol o inventário deve 

conter três escopos na sua elaboração. O escopo 1 são as emissões diretas, enquanto 

o escopo 2 são as emissões indiretas por uso de energia adquirida e o escopo 3 são 

as emissões indiretas referentes a bens e serviços comprados ou adquiridos 

(upstream) ou bens e serviços vendidos (downstream) (SENAI, 2017). 

O escopo 1 contém as emissões pertencentes à empresa e deve ser 

apresentado em categorias, sendo elas: combustão estacionária, combustão móvel, 

processos industriais, resíduos sólidos e efluentes líquidos, emissões fugitivas e 

emissões agrícolas e mudança de uso do solo (SENAI, 2017). 

Um conceito importante na elaboração do inventário é a complexidade de sua 

elaboração, estabelecido pelo IPCC como Tier. São 3 níveis de complexidade 

metodológica para a coleta de dados, conforme apresentado a seguir: 

Tier 1: esse nível é o mais simplificado, quando não há informação do fator de 

emissão ou quando os dados são limitados. Nele se utiliza o consumo de 

combustíveis, por seu tipo e setor. O IPCC disponibiliza dados genéricos (default) para 

o cálculo de estimativas de emissão. Pode ser utilizado para fontes fixas e móveis, 

para outros gases que não o CO2, como CH4 e N2O. 

Tier 2: esse nível é intermediário de complexidade e utiliza fatores de emissão 

do combustível específico desse país, o que diminui as incertezas. 
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Tier 3: é o nível mais complexo que utiliza dados específicos por plantas 

industriais, em que há método preciso para o cálculo do teor de carbono para o 

combustível usado.  

O Tier 3 geralmente é aplicado apenas em grandes empresas e é recomendável 

usar o Tier 1 apenas na ausência das outras opções, devido à sua menor 

confiabilidade (SENAI, 2017). 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) desenvolveu um sistema 

para expor os resultados do Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa, conhecido como Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE). Seu 

objetivo, para além da divulgação de resultados, é promover segurança e 

transparência à elaboração dos inventários de emissões de GEE, além de auxiliar 

políticas e projetos na área de mudanças climáticas por meio da geração de conteúdo 

científico para estudos e medidas de mitigação (MCTI, 2021). 

Os resultados incluem as emissões de GEE dos seguintes gases: CO2, CH4, 

N2O, CF4, C2F6, HFC-23, HFC134a, HFC143a, HFC152a, SF6, CO, NOx e NMVOC 

para os setores de Tratamento de Resíduos, Agropecuária, Uso da Terra e Floresta, 

Energia e Processos Industriais. O MCTI também é responsável pela divulgação dos 

resultados, o que é feito por meio do Relatório das Estimativas Anuais de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa que foi publicado pela última vez, em sua 5ª edição, em 

2020 com as estimativas anuais de 1990 a 2016 (MCTI, 2021). 

O inventário nacional segue as orientações da Convenção do Clima (UFCCC), 

que estabelece as regras para países em desenvolvimento relatarem suas emissões. 

Para a conversão das emissões em CO2 equivalente, é recomendada a utilização do 

Potencial de Aquecimento Global (GWP) publicado no Segundo Relatório de 

Avaliação do IPCC (SAR), o que foi feito nesta 5ª edição. Entretanto, também foram 

apresentados os resultados utilizando o GWP e o Potencial de mudanças de 

Temperatura Global (Global Temperature Change Potential – GTP) publicados no 

Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5). 

Os resultados das estimativas de emissões de 1990 a 2016 estão apresentados 

na Figura 1. 
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Figura 1 - Estimativas de emissões setoriais, em CO2 equiv. (GWP AR5) de 1990 a 
2016. 

 

A partir dessa série histórica é possível perceber uma irregularidade das 

emissões provenientes do setor de Mudança de Uso da Terra e uma tendência de 

crescimento das emissões a partir 2012, após um período de queda dos anos 2004 a 

2009. Entretanto, analisando separadamente cada setor, notam-se comportamentos 

distintos entre eles (MCTI, 2020).  

As emissões provenientes do setor de Mudança de Uso da Terra referem-se à 

dinâmica de conversão de uso da terra, principalmente causadas pelo desmatamento, 

bem como pelo processo de aplicação de calcário no solo para produção agrícola, 

chamado calagem. Entretanto, o Inventário Nacional cita que 95% dessas emissões 

estão associadas ao processo de queima. Dentre os biomas analisados, a Amazônia 

foi o de maior impacto sofrido em 2016 (MCTI, 2020). 

 As estimativas desse setor são calculadas a partir de imagens de satélite e 

chama atenção por sua expressiva representatividade, principalmente no início dos 

anos 2000. Os anos posteriores houve uma queda das suas emissões, entretanto em 

2016 foi verificado um aumento de quase 25% quando comparado a 2015, 

demostrando uma considerável oscilação entre os anos (MCTI, 2020). 
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O setor de energia apresentou redução de 7% das suas emissões em 2016 com 

relação à 2015. Segundo o relatório do MCTI, isso se deu pela diminuição das 

atividades industriais e pelo menor consumo de combustíveis fósseis no transporte 

rodoviário, ocasionados pela recessão econômica do país. Outro ponto relevante é 

que nesse mesmo período houve uma quantidade considerável de chuvas que 

proporcionou boa oferta de energia hidrelétrica, junto da ampliação eólica e queda da 

geração térmica por combustíveis fósseis (MCTI, 2020). 

As emissões do setor de energia estão divididas em 2 subseções: da queima de 

combustíveis fósseis e emissões fugitivas (indústria de petróleo e gás e produção de 

carvão mineral), que ocorrem pelas ações de produção, transformação, transporte e 

consumo de energia. Em seu total, o setor de energia representou 32,4% das 

emissões do ano de 2016 no Brasil e a subseção de queima de combustíveis fósseis 

foi responsável por 94,8% das emissões do setor (400.325 Gg CO2equiv.) (MCTI, 2020). 

Ainda em 2016 o relatório aponta que as emissões dentro do setor de energia 

as emissões referentes ao subsetor industrial para cada poluente (CO2, CH4, N2O) 

foram as seguintes: 

Tabela 2 - Estimativas de emissão em Gg de CO2, CH4 e N2O. 

Gg CO2 Gg CH4 Gg N2O 

64662 34,6 5,89 

 

3.6 Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do RJ 

Os Governos estaduais também possuem seu papel para adotar medidas que 

reduzam impactos ambientais. O estado do Rio de Janeiro estabeleceu a elaboração 

do Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas como um instrumento da Lei nº 5.690, 

de 14 de abril de 2010, que instituiu a Política Estadual sobre Mudança Global do 

Clima e Desenvolvimento Sustentável (COPPE, 2017). 

A referida Lei tem como um de seus objetivos efetivar uma economia de baixo 

carbono por meio de medidas de mitigação das emissões de GEE. Nesse sentido, o 

Decreto n° 43.216 de 30 de setembro de 2011 regulamentou a Lei da Política Estadual 

que definiu metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) (INEA, 

2012).  
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O Decreto também instituiu o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas para 

realizar o acompanhamento dessa Política Estadual, o qual conta com a participação 

do Estado e sociedade civil e é coordenado pela Secretaria do Ambiente e 

Sustentabilidade do Rio de Janeiro  (COPPE, 2017). 

Segundo o Decreto n° 43.216, a meta de mitigação do estado foi prevista para 

2030 considerando o ano base 2010 e leva em consideração as emissões de CO2 

equivalente emitidas pelo Produto Interno Bruto do Estado (tCO2e/PIB) contabilizadas 

pelas emissões de GEE dos gases CO2, CH4 e N2O proveniente dos seguintes 

setores: 

• Energia – indústria de energia, indústria de manufatura, transportes, 

comércio, setor público, residências, agropecuária e emissões fugitivas. 

• Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU) – minerais não 

metálicos, indústria química, minerais metálicos, uso de produtos não 

energéticos de combustíveis fósseis e uso de anestésicos; 

• Agricultura, Floresta e Outros Usos do Solo (AFOLU) – variação nos 

estoques de carbono associados a mudanças no uso do solo e práticas 

pecuárias e agrícolas; 

• Resíduos – disposição de resíduos sólidos urbanos e industriais e 

tratamento de esgoto doméstico e de efluentes industriais. 

 

A meta de redução estadual é que em 2030 a intensidade de carbono do Estado 

do Rio de Janeiro seja inferior à de 2005. Já as metas setoriais são as seguintes: 

• Esgotamento sanitário: redução de 65% em 2030 em relação a 2005 

(kgCO2 equiv./ hab  ano) 

• Tratamento de resíduos sólidos: redução de 65% em 2030 em relação a 

2005 (kgCO2 equiv. / hab  ano) 

• Transportes: redução de 30% em 2030 em relação a 2005 (kgCO2 equiv. / 

hab  ano) 

• Consumo energético do setor público: redução de 30% em 2030 em 

relação a 2005 (kgCO2 equiv. / hab  ano) 
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Para que as metas possam ser alcançadas é necessário que o inventário 

estadual seja atualizado regularmente. Por isso, após a elaboração do inventário 

inicial do ano de 2005, houve sua atualização em 2010 e 2015 (COPPE, 2017). 

O inventário de emissões de GEE do estado do Rio de Janeiro foi desenvolvido 

pelo Centro Cima/COPPE/UFRJ utilizando as diretrizes do Guia IPCC-2006 para os 

setores objeto do inventário, sendo eles:  

• Energia; 

• Processos industriais e uso de produtos (IPPU); 

• Agricultura, floresta e outros usos da terra (AFOLU); e 

• Resíduos. 

 

Segundo o resumo técnico do inventário estadual, as Tiers utilizadas foram 

definidas de acordo com a disponibilidade de informações para cada fonte de 

emissão. Para os fatores de emissão foi dada prioridade aos obtidos localmente. Na 

ausência dessa informação mais precisa, foi seguido pela escolha de valores 

nacionais; depois, por valores obtidos pela literatura brasileira; e, por último, pelos 

fatores padrão (default) do IPCC-2006 (COPPE, 2017).   

Além disso, o inventário também propõe as estimativas de GEE segundo o 

GHG Protocol para padronização internacional, no qual as emissões foram separadas 

em seus 3 escopos. É válido ressaltar que o escopo 3 foi limitado à disponibilidade de 

dados e não foi considerado no total de emissões do Estado. Os gases aqui calculados 

foram as emissões provenientes de CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs e SF6 e o GWP 

utilizado seguiu os valores estabelecidos no Quinto Relatório do IPP (AR5) (IPCC, 

2013). 

Em 2005, é possível verificar que as emissões provenientes do setor de energia 

representavam 60% das emissões totais no estado. Em 2015, esse setor chega a 

quase 80% das emissões de GEE no ano. Esse setor é dividido entre os segmentos 

de: transporte, industrial, energético, residencial, comercial, público e agropecuário 

(CENTRO CLIMA, 2017). Em 2016 observa-se que o setor de transporte e o industrial 

representaram 29,9% das emissões do setor cada um, seguido pelo setor energético 

em 22,7%, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 - Participação setorial do consumo final de energia do RJ, em 2015 (%) 
 (CENTRO CLIMA, 2017) 

 

 Esses subsetores são descritos da seguinte forma: 

• Indústria de energia: contabiliza as emissões do consumo do setor energético 

(proveniente da exploração e refino de petróleo, exploração e processamento 

de gás natural, geração de energia elétrica, coquerias, destilarias e carvoarias) 

e centros de transformação (energia das coquerias, termelétricas e carvoarias); 

• Indústria de manufatura: emissões do consumo de energia nas indústrias, 

como gás natural, carvão mineral, carvão vegetal, coque, eletricidade, entre 

outros. É válido ressaltar que combustíveis utilizados como redutores, 

matérias-primas ou produtos são contabilizados em emissões de processos 

industriais e uso de produtos IPPU); 

• Transporte: contabilizam as emissões provenientes do consumo de energia por 

transporte individual, coletivo e de cargas; 

• Os subsetores residencial, agropecuário, comercial e público contabilizam o 

consumo de eletricidade e diferentes combustíveis. 

 

 O setor de Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU) contabiliza as 

emissões provenientes de diferentes tipologias industriais e se referem à etapa de 

produção dos produtos, sendo eles: cimento, cal, vidro, cerâmica, metanol, etileno, 

lubrificantes, parafinas e gases refrigerantes.  
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Além desses, a indústria siderúrgica é considerada aqui para as suas etapas de 

produção de coque metalúrgico, sínter, ferro-gusa e aço. Já a produção de coque foi 

contabilizada no setor energético. 

As emissões do setor IPPU representaram pouco mais de 13% das emissões 

totais de 2015. 

Para o setor de Agricultura, Floresta e Outros Usos da Terra (AFOLU) é válido 

citar que o Rio de Janeiro tem uma cobertura florestal de cerca de 30% do seu território 

e é integrante da Mata Atlântica, possuindo uma série de florestas e ecossistemas 

associados, sendo os mangues e restingas.  

Para além disso, foi identificado que cerca de 50% da cobertura do solo do RJ é 

pastagem, em sua maioria dedicada à pecuária bovina, principalmente de corte. Já 

suas atividades agrícolas são pouco expressivas, concentrando-se nas regiões Norte 

e Noroeste Fluminense. 

As emissões contabilizadas no setor AFOLU provém das terras onde há 

intervenção humana para fins sociais, ecológicos e/ou de produção. Inclui também as 

ocorrências derivadas pelo desmatamento e também as emissões da pecuária, 

ocorridas pela fermentação entérica e emissões derivadas do manejo de dejetos 

animais. Isso totalizou cerca de 5% das emissões anuais de GEE. 

Por último, o setor de resíduos contabiliza as emissões de GEE proveniente de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos no estado. Os resíduos sólidos se dividem nos 

lixões, aterros sanitários, resíduos industriais, tratamento biológico e tratamento 

térmico. Os efluentes líquidos são as estações de tratamento de esgoto doméstico e 

comerciais, industriais e de companhias de saneamento, além de fossas e efluentes 

sem tratamento. 

Observa-se que os resíduos sólidos têm maior contribuição nas emissões de 

GEE, sendo os aterros a principal deles. É apontado que dentro do setor industrial, a 

maior emissora foi a indústria de alimentos. Consolidando o total desse setor que se 

destaca pela emissão de metano, em 2015 sua contribuição total caracterizou cerca 

de 6% das emissões totais do RJ. 
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3.7 Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

 

O estado do Rio de Janeiro possui o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

responsável por efetivar as políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos 

e de recursos florestais amparadas pelos Poderes Executivos e Legislativos do Estado 

(INEA, 2021).  

Esse órgão possui um setor que realiza a gestão da qualidade do ar por meio 

de ações de controle e monitoramento de emissões atmosféricas e de gases de efeito 

estufa. A Gerência de Qualidade do Ar (GEAR) conta com programas de controle da 

poluição do ar, sendo um deles o Programa de Monitoramento de Emissões em 

Fontes Fixas para a Atmosfera (Promon Ar), bem como é responsável pelo sistema 

de Relato de Inventário de Gases de Efeito Estufa dos empreendimentos do estado 

do Rio de Janeiro (INEA, 2021). 

 

3.7.1 Promon Ar 

Uma fonte fixa de emissão é definida como uma instalação, equipamento ou 

processo que está situado em lugar fixo, de área limitada e que permite uma avaliação 

direta na fonte (MMA 2021). Poluente atmosférico é qualquer substância que, a 

depender da sua concentração, pode tornar-se nocivo à saúde e impróprio para 

qualidade de vida humana, da fauna e flora (CETESB, 2021). 

O Promon Ar foi estabelecido por meio da Resolução CONEMA N° 26/2010, 

que aprova a NOP-INEA-01. Em 2018 essa norma operacional foi atualizada pela 

Resolução CONEMA N° 84/2018 e, considerando o prazo para adaptação aos novos 

procedimentos, esta versão passou a ser adotada a partir das amostragens ocorridas 

em janeiro de 2019. 

Esse programa é designado ao monitoramento de fontes fixas potencialmente 

poluidoras no estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, empreendimentos que 

contribuem para o aumento da poluição atmosférica são vinculados ao programa por 

meio de suas licenças ambientais, sendo obrigados a realizar monitoramentos 

periódicos e contínuos, de suas chaminés e dutos, segundo as condições 

estabelecidas pela NOP-INEA-01 (INEA, 2021). 

Nesse sentido, a GEAR por meio do Promon Ar contribui com as ações 

fiscalizadoras do INEA no controle da poluição do ar, na verificação do atendimento 
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aos Limites Máximos de Emissão (LME) conforme as resoluções nacionais e 

estaduais, além de servir como apoio ao licenciamento ambiental (INEA, 2021). 

Os poluentes monitorados variam de acordo com as especificidades de cada 

processo industrial vinculado à sua chaminé ou duto de saída. O grupo mais presente 

e de resultado significativo no estado é constituído pelos seguintes poluentes: Material 

Particulado (MP), Óxido de Nitrogênio (NOx), Óxido de Enxofre (SOx), Monóxido de 

Carbono (CO) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV). 

Os gases CO e NOx mesmo não sendo considerados gases de efeito estufa 

diretos, influenciam por meio de reações químicas que ocorrem na atmosfera 

(BRASIL, 2009). Entretanto, não há consenso quanto ao GWP para conversão desses 

gases em CO2 equiv. (IPCC, 2013). 

 

Óxido de Nitrogênio (NOx) 

Os NOx
 provenientes de fontes fixas são gerados principalmente pelo processo 

de queima de combustíveis fósseis a altas temperaturas. Os compostos 

representados pelo NOx são o óxido nítrico (NO), o óxido nitroso (N2O) e o dióxido de 

nitrogênio (NO2). Segundo Cónsul (2004), dentre os NOx, o NO e o NO2 são os de 

maior relevância em relação à poluição ambiental, sendo 95% destes na forma de NO 

(CONSUL, 2004). 

A NOP-INEA-01 define Óxidos de nitrogênio como a soma das concentrações 

de NO e NO2. Esses gases possuem efeitos adversos à saúde humana a depender 

de suas concentrações. O NO2 sendo um gás muito tóxico causa reações imediatas 

à uma pessoa atingida, como ardência nos olhos, nariz e mucosas e atinge 

principalmente as vias respiratórias. No ambiente, o NOx pode reagir com a água na 

atmosfera e levar à formação de smog químico e chuvas ácidas (CONSUL, 2004). 

 

Monóxido de Carbono (CO)  

Esse poluente quando inalado a altas concentrações pode levar a asfixia e 

morte. Ele é emitido nos processos de combustão que ocorrem em condições não 

ideais, em que ocorre a queima incompleta do combustível. 

 

O banco de dados do PROMON AR é composto pelos resultados de 

amostragens realizadas in loco. As empresas vinculadas ao PROMON AR enviam seu 
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relatório de amostragem ao menos duas vezes ao ano, referentes ao primeiro e 

segundo semestres. Os relatórios contêm informações como a concentração em 

mg/Nm³ por poluentes monitorados e a vazão dos gases sem umidade nas CNTP em 

Nm³/h por cada fonte e atendem aos métodos e critérios técnicos estabelecidos para 

o programa, segundo a NOP-INEA-01. 

Para garantir a representatividade dos resultados obtidos pelo monitoramento, 

a NOP-INE-01 exige que o processo industrial esteja estabilizado e em sua plena 

capacidade de produção durante as medições. Além disso, os laudos analíticos 

devem ser entregues ao órgão ambiental, juntamente ao relatório técnico, tendo sido 

realizados por laboratórios acreditados segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, 

pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – INMETRO ou por outro organismo internacional que faça 

parte de acordos de reconhecimento mútuo, do qual a Coordenação Geral de 

Acreditação – CGCRE seja signatária. 

 

 

3.7.2 Relato de Inventário de Gases de Efeito Estufa 

 Outra ferramenta que derivou da Política Estadual de Mudança do Clima do Rio 

de Janeiro foi a Resolução INEA N° 64 de 12 de dezembro de 2012 (FONTE INEA, 

2012). Essa Resolução dispõe sobre a apresentação anual do Inventário de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa para fins de licenciamento ambiental do estado por parte 

dos empreendimentos enquadrados acima da classe 4 de risco ambiental e das 

atividades listadas abaixo: 

• Aterros sanitários 

• Estações de tratamento de esgoto 

• Indústria petroquímica 

• Indústria do petróleo 

• Indústria química 

• Indústria de produção de alumínio 

• Indústrias de produção de cerâmica 

• Indústria de produção de cimento 

• Indústria de produção de vidro 

• Siderurgia 
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• Termelétricas a combustíveis fósseis 

• UPGNs (Unidades de Processamento de Gás Natural) 

 

Conforme a Resolução INEA N° 64/2012, a metodologia de cálculo a ser seguida 

é o Protocolo de Gases de Efeito Estufa GHG Protocol para as emissões provenientes 

dos seguintes GEE: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs). 

Os inventários devem conter, obrigatoriamente, os escopos 1 e 2, sendo 

opcional o envio do escopo 3 e define que o potencial de aquecimento global a ser 

utilizado deve ser o que estiver em vigor de acordo com a Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima – CQNUMC. 

Nos inventários dos anos de 2017 e 2018 pode-se notar que os 

empreendimentos ainda utilizam o potencial de aquecimento definido na AR4 e, por 

vezes, alguns já adotaram os valores atualizados na AR5. 

A combustão estacionária relatada no escopo 1 do inventário se refere às 

emissões de fontes fixas provenientes da queima de combustível para geração de 

energia (SENAI, 2017). Essa categoria pode ser associada ao monitoramento 

realizado para atender ao PROMON AR, no qual são captadas as emissões que 

seguem do processo da indústria para a atmosfera.  

Análises anteriormente feitas sobre a elaboração do banco de dados de Relato 

de GEE no INEA geraram o trabalho de conclusão de curso Perfil das Emissões de 

Gases de Efeito Estufa no Estado do Rio de Janeiro, dentre as conclusões 

apresentadas, a irregularidade da frequência de entregas dos inventários recebidos 

na GEAR foi apontada como um problema para a qualidade do banco de dados (REIS, 

2018). 

Entretanto, os resultados se mostraram satisfatórios para os empreendimentos 

industriais, em especial àqueles de significativa emissão de GEE e que mantém a 

apresentação dos seus inventários de maneira consistente. Além disso, é válido 

ressaltar que as indústrias siderúrgicas representaram, sozinhas, cerca de 45% das 

emissões totais de GEE do estado do Rio de Janeiro em 2015, seguido pelas 

termelétricas a combustíveis fósseis com 25% de representatividade.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Nivelamento das Emissões Segundo o Promon Ar 

De forma a verificar o quanto das emissões monitoradas por meio do PROMON 

AR representam gases de efeito estufa, foi elaborada uma estimativa em CO2 

equivalente utilizando os resultados de Óxido de Nitrogênio (NOx) e Monóxido de 

Carbono (CO).  

A partir do banco de dados de monitoramento em chaminés dos 

empreendimentos vinculados ao PROMON AR, foi calculada a estimativa de emissões 

totais dos poluentes de interesse nos anos de 2017 e 2018.  

Para o ano de 2017 havia informações sobre as horas de utilização por 

equipamento vinculado às fontes monitoradas, o que foi levado em consideração para 

as estimativas. Já para 2018 foi considerado um cenário no qual as fontes monitoradas 

operaram em regime constante ao longo de todo ano, devido à ausência de 

informação mais precisa. 

Para esse cálculo foi estimada a emissão de cada poluente em toneladas por 

ano, por meio da equação a seguir: 

E = Ci,j x Qj x ƒ x 10-9                                                                                     (1) 

Onde, 

Ei,j - Estimativa da emissão do poluente i, na fonte j, em ton / ano. 

C – Concentração média do poluente i, medida na fonte j, em mg / Nm³. 

Qj – Vazão nas CNTP, em base seca, medida na fonte j, em Nm³ / h, e 

ƒ – Fator de conversão = horas de utilização / ano. 

 

Sendo assim, o fator de conversão para 2017 foram as horas trabalhadas de 

cada fonte, conforme informado por cada empresa. Enquanto o fator de conversão em 

2018 foi de 8760 horas, considerando o funcionamento durante 24 horas por dia, 

durante os 7 dias da semana. 
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Como as fontes são analisadas, normalmente, ao menos 2 vezes ao ano, foi 

selecionado como estimativa anual para cada chaminé neste banco de dados o valor 

mais elevado de emissão total, de forma a buscar um cenário mais restritivo. 

Os poluentes considerados para esse estudo foram o Monóxido de Carbono 

(CO) e Óxido de Nitrogênio (NOx) de forma a realizar uma análise comparativa aos 

resultados no mesmo ano reportados pelos Inventários de Gases de Efeito Estufa. 

Avaliando as emissões do poluente CO, foi feito o cálculo estequiométrico para 

determinar a quantidade de Dióxido de Carbono (CO2) como produto da reação de 

CO com Oxigênio, de forma a prever um valor em tonelada de CO2 equiv., conforme 

demonstrado a seguir: 

 

   CO + 0,5 O2 → CO2                                               (2) 

1 mol de CO ---- 1 mol de CO2  

28 g/mol de CO ---- 44 g/mol de CO2  

 

Da mesma forma foi feito para o cálculo de óxido de nitrogênio (NOx), que neste 

caso foi considerado como óxido nítrico (NO), para calcular o valor em óxido nitroso 

(N2O), conforme descrito a seguir: 

                                               N2O + 0,5 O2 → 2 NO                                             (3) 

1 mol de N2O ---- 2 mol de NO 

44 g/mol de N2O ---- 2 x 30 g/mol de NO 

44 g de N2O --- 60 g de NO 

 

 

4.2 Outras bases de dados de Referência  

As estimativas de emissão de GEE provenientes das fontes do PROMON AR aqui 

calculadas foram comparadas com o banco de dados do INEA de Relatos de 

Inventários de Gases de Efeito Estufa do estado do Rio de Janeiro, para melhor 

compreensão de como esses resultados se relacionam. 

Além disso, foi consultado o Inventário de Gases de Efeito Estufa do Estado do 

Rio de Janeiro de forma a comparar as emissões estimadas para o estado referente 
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aos anos de 2005, 2010 e 2015, com foco nas características do setor de indústria e 

energia.  

Por último, o Relatório das Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa publicado em 2020 foi utilizado para melhor compreensão da 

representatividade das emissões provenientes das indústrias no contexto do Brasil. 

Para isso, foi calculado em CO2 equivalente a contribuição do subsetor industrial, 

dentro do setor de energia, emissões essas que seriam do mesmo tipo das 

monitoradas por meio do PROMON AR no estado do Rio de Janeiro.  

 

4.3 Análise Comparativa 

Com base nas estimativas calculadas de emissões de GEE do PROMON AR, 

estes valores foram comparados às demais fontes de emissão, buscando entender 

possíveis razões para as divergências observadas. 

Neste particular, entende-se que a abordagem Tier dos inventários, tenham 

valores superiores aos calculados com base no PROMON AR, dado que estes 

consideram apenas as fontes realmente emissoras (motores e suas exaustões), e não 

focam somente no fluxo de combustíveis (Abordagem IPCC). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ano de 2017 contou com 98 empresas atendendo ao Promon Ar e um total 

de 543 fontes fixas monitoradas, enquanto em 2018 houve a participação de 100 

empresas e 549 fontes monitoradas. A partir do banco de dados do Promon Ar e as 

emissões de CO2equiv calculadas foram gerados gráficos e as análises apresentadas 

a seguir.  

 

5.1 Emissões Segundo o Promon Ar 

As estimativas de emissão anual por poluente, calculadas a partir da equação 

(1), geraram os resultados apresentados na Figura 3, em que estão divididos pelos 

poluentes COV, NOx, MP, CO e SOx, sendo a primeira barra (verde) referente ao ano 

de 2017, enquanto a segunda (azul) refere-se ao ano de 2018. 

 

 

Figura 3 - Emissões Anuais do Promon Ar em 2017 e 2018 
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através do PROMON AR. Um primeiro ponto observado foi o aumento significativo 

das emissões anuais entre os anos 2017 e 2018 para esses poluentes. 

Essa diferença entre os anos foi entendida pelos técnicos do INEA devido à 

ausência do monitoramento de CO por parte de fontes significativas quanto à emissão 

desse poluente. Ainda segundo os técnicos do INEA, em 2017, quando percebida a 

ausência desses resultados, as empresas foram notificadas a fazerem a adequação 

para o ano seguinte tendo sido atendido por elas. 

A Tabela 3 apresenta o número de fontes que monitoraram os poluentes CO e 

NOx nos anos de 2017 e 2018, no que se pode verificar que CO foi monitorado por 

172 fontes em 2017 e esse número foi elevado para 218 em 2018, enquanto NOx 

passou de 309 fontes para 328. 

 

Tabela 3 - Número de fontes monitoradas por poluente. 

Número de fontes monitoradas por poluente 

Ano CO NOx 

2017 172 309 

2018 218 328 
  

Em seguida, foram realizados os cálculos estequiométricos, conforme 

apresentados nas equações (2) e (3). Em 2017, as emissões de CO produziram 

8.036,41 toneladas de CO2, cujo GWP associado é no valor de 1, segundo o Potencial 

de Aquecimento Global do AR5, logo 8.036,41 tCO2 equiv. Já em 2018, as emissões de 

CO produziram 52.836,64 e, sendo assim, esse mesmo resultado de CO2 equiv. 

 Os resultados de NOx que foram considerados como NO. Em 2017 31.195 

toneladas de NO produziram 22.877 toneladas de N2O. Para o cálculo em toneladas 

de CO2 equivalente, foi utilizado o AR5 cujo GWP é do valor 265 para N2O. Sendo 

assim, o valor total foi de 6.062 Gg toneladas de CO2 equiv. no ano de 2017. Já em 

2018, as 46.955 toneladas de NO produziram 34.434 toneladas de N2O e 9.124 Gg 

toneladas de CO2 equiv... 

 A Figura 4 representa a soma dos resultados calculados de NOx e CO já 

convertidos a CO2 equiv.. 
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Figura 4 - Emissões de GEE estimadas a partir do PROMON AR 

 

5.2 Emissões Segundo o Relato de GEE no Rio de Janeiro 

O banco de dados de inventários participantes do Relato de GEE no estado do 

Rio de Janeiro, separado de acordo com as categorias do seu escopo 1, está 

apresentado na Figura 5, bem como o número de inventários por cada ano na Tabela 

4.  

 

Figura 5 - Emissões pela base de dados do Relato do GEE 
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Tabela 4 - Número de inventários de GEE no INEA 

Número de Inventários que constam no Relato de GEE do INEA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

80 81 100 96 129 130 137 
 

Análises anteriormente feitas sobre a elaboração do banco de dados de Relato 

de GEE no INEA constataram que a irregularidade da frequência de entregas, o que 

pode ser conferido nos números de inventário em cada ano.  

Entretanto, ao analisar as emissões provenientes das indústrias siderúrgicas, 

termelétricas a combustíveis fósseis e indústrias do petróleo, essas já representam 

mais de 70% das emissões de GEE segundo a Resolução INEA 64. Elas que 

apresentaram seus resultados com regularidade dentro o período analisado e, por 

isso, propiciam maior confiabilidade na representação desse banco de dados. 

Sendo que esta é uma caraterística do Estado do Rio de Janeiro, muito em 

função do perfil de sua atividade agrícola e as indústrias de base, como o petróleo e 

siderúrgica. 

É válido ressaltar aqui que o PROMON AR possui empresas vinculadas ao 

programa que não possem a obrigatoriedade de enviar seus inventários de emissões, 

como as indústrias alimentícias, têxtil, de bebidas, automobilísticas e de tratamento 

térmico de resíduos, por exemplo.  

Por outro lado, dentre os aterros que fazem parte do inventário estadual de 

emissões de GEE, atualmente apenas um deles realiza o monitoramento atmosférico 

para o PROMON AR. Cabe ressaltar que as estações de tratamento de esgoto 

também não estão presentes no PROMON AR. 

Os resultados do Relato de GEE que podem ser associados ao PROMON AR 

são aqueles registrados na categoria Combustão Estacionária do escopo 1 do 

inventário de GEE. A quantidade em mil toneladas de CO2 equiv. registradas em 2017 

e 2018 para combustão estacionária está apesentada na Figura 6. 



38 
 

 

Figura 6 - Emissões de GEE por Combustão Estacionária 

 

5.3 Emissões Segundo o Inventário do Estado do RJ 

Na figura 7, tem-se representadas as emissões segundo o Inventário do RJ. 

 

Figura 7 - Representatividade das emissões de GEE por setores no RJ, segundo o 
Inventário Estadual 
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Dentre os resultados de emissão de GEE do Estado, aqueles que se referem às 

emissões provenientes por fontes fixas são do setor de Energia, especificamente no 

subsetor de Indústria de energia e setor energético. Esses subsetores representam 

as emissões pelo consumo de energia na indústria do petróleo, exploração e 

processamento de gás natural, geração de energia elétrica, coquerias, destilarias, 

carvoarias e pela emissão da transformação de energia nas coquerias, termelétricas 

e carvoarias, bem como pelo consumo de energia nas indústrias. 

Sendo assim, dentro desse setor, as fontes emissoras de interesse no Inventário 

de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Rio de Janeiro de 2015 são descritas como 

indústria de energia e consumo do setor energético. As emissões específicas desses 

subsetores estão apresentadas na Figura 8. 

 

Figura 8 - Emissões de GEE dos subsetores de energia no inventário do RJ 

 

 

5.4 Análise Comparativa 
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Figura 9 - Comparativo de emissões de GEE do PROMON AR e do Relato de 
Inventários de GEE do RJ 
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Figura 10 - Emissões de GEE provenientes do consumo de energia nas indústrias 
do RJ 
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Esse aumento de 23% de fontes monitoradas para CO fazem pouca diferença 

quando comparados ao aumento de 6% das fontes monitorando NOx, devido ao GWP 

no valor de 265 associado à conversão do valor em CO2 equiv.. Dessa forma, a redução 

da diferença entre o PROMON AR e o GEE pode ter decorrido da melhoria do 

monitoramento (em termos da quantidade de fontes monitoradas). Isso que pode ser 

um indício de correlação entre os resultados, o que pode vir a ser comprovado ou não 

com estudos mais profundos a essa metodologia. 

De 100% das emissões de GEE no RJ, 75% das emissões de GEE no RJ são 

emitidas pelo setor energético, sendo que dentro desse setor, 20% são de origem do 

consumo do setor energético e da geração de energia na indústria, ou seja, a 

participação equivalente às emissões por fontes fixas. Havendo mudança na 

metodologia de cálculo para a proposta, há a possibilidade que esse consumo tenha 

uma redução de 40% da sua quantidade atual, de forma que as emissões totais do 

estado seriam reduzidas em 6%.  

Em relação às emissões nacionais, separando-se as emissões provenientes do 

subsetor industrial dentro do setor de energia, obtiveram-se as estimativas de 

emissões dos gases de efeito estufa CO2, CH4 e N2O. Ao realizar a conversão para 

CO2 equivalente dos resultados apresentados na Tabela 2, de acordo com o potencial 

de aquecimento GWP AR5, as emissões totais provenientes da indústria em 2016 

foram de 67.191,65 G g CO2equiv., ou seja, representou 5% das emissões de CO2 equiv. 

totais no país.  

Enquanto isso, comparando os resultados provenientes das indústrias com o 

setor de mudança de uso da terra, o mesmo relatório cita que de 2015 para 2016 esse 

segundo setor apresentou um aumento de participação de emissão dos gases em 

24,8%, como resultado do desmatamento crescente nos biomas Amazônia e Mata 

Atlântica. 

Além disso, na Figura 1 (estimativas de emissões setoriais), é possível 

perceber que ao longo desses anos estudados o setor de mudança de uso da terra 

oscilou com frequência e chegou a níveis extremamente significativos no início dos 

anos 2000. Entretanto, não é uma realidade do estado do Rio de Janeiro que se 

destaca mais pelas emissões provenientes do setor de energia e resíduos. 
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5.5 Desenho de Estratégias  

 

Para melhorar os dados de emissão do estado do Rio de Janeiro e aumentar a 

confiabilidade ao Programa de Monitoramento de Emissões em Fontes Fixas devem 

ser feitos estudos mais elaborados com os resultados provenientes desse programa. 

O monitoramento direto na fonte é de grande importância e pode exprimir resultados 

muito assertivos, quando bem realizados. 

Novas buscas para comparar os efeitos das emissões de NOx e CO com os 

gases de efeito estufa também são necessárias. 

A realização do acompanhamento das amostragens, que é uma atuação do 

órgão ambiental, deve ser intensificada e de prática rotineira. O órgão ambiental tem 

a obrigação de exercer a cobrança da realização das amostragens e tomar as medidas 

cabíveis quando há violações aos limites de emissão ou não cumprimento das 

normas. Entretanto, é possível tornar os números provenientes do Programa como 

um atrativo às boas práticas nas indústrias. 

Caso esta fonte de dados venha a ser adotada para o inventário, esta seria 

uma ação necessária, com efeitos positivos para o controle de poluentes no estado. 

Uma melhoria possível do Programa de Relato dos Inventários de GEE é 

garantir a realização dos inventários de forma que esses cheguem ao seu destino, 

que é a Gerência de Qualidade do Ar. A Resolução N° 64 se encontra-se em revisão 

e um sistema online é previsto para a entrega dos inventários. 

Essa melhoria já foi realizada com o PROMON AR em 2018, o que já pode ser 

percebido para os anos subsequentes, conforme informações internas do setor. O 

mesmo pode ser feito para a entrega de relatórios de GEE, de forma a homogeneizar 

as entradas por ano. Além disso, deve ser previsto o aumento das tipologias industriais 

com obrigatoriedade a elaborar seu inventário. Quanto mais próximo for a totalidade 

entre os inventários de GEE e o PROMON AR, melhores as comparações que podem 

vir a ser feitas entre os programas. 

Quanto às medidas de redução das emissões em RJ o estado poderia focar em 

medidas para reduzir as emissões provenientes dos transportes, devido à sua 

representatividade total de emissões de GEE. As soluções específicas para tal 

problema não são abordadas no presente trabalho, mas melhorias nos transportes 

públicos, de forma a reduzir o uso de do transporte individual motorizado e a promoção 
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de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte, com condições reais de 

uso, seriam medidas cabíveis e interessantes para a população. 

Além disso, pode-se pensar em medidas de mitigação aos problemas ambientais 

relacionados ao desmatamento. O incentivo à recuperação de áreas degradadas pode 

ser um benefício às emissões de GEE, bem como à qualidade do ar nas cidades. 
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6 CONCLUSÕES 

Monitorar as emissões de gases de efeito estufa com base nos dados do 

PROMON AR representa potencial para desenvolver novas metodologias de cálculos 

das emissões de GEE provenientes de fontes estacionárias para o Estado do Rio de 

Janeiro. 

Os objetivos do presente trabalho foram alcançados, uma nova metodologia de 

cálculo das emissões para o setor industrial com uso dos dados do PROMOM AR foi 

desenvolvida, sendo que as estimativas aqui calculadas demonstram a possibilidade 

de poder relatar uma potencial redução das emissões de GEE do estado em até 6% 

do valor apontado no Relatório Estadual.  

Importante notar que adotar esta nova metodologia não implica em nenhuma 

mudança nos processos de coleta de dados do PROMON AR, apenas constituindo 

um outro olhar para o cálculo das emissões no Estado, no que julgamos mais próximo 

do real, dado que o PROMOM AR traz os dados de quanto de gases de efeito estufa 

as indústrias emitem para atmosfera. 

Entretanto essa redução, sozinha, não é suficiente para o alcance das metas 

de mitigação do estado e menos ainda das metas do país; porém, para o caso do 

Estado, pode indicar onde ele poderia implementar políticas mais agressivas para 

responsabilizar os principais poluidores (segundo os dados do PROMON AR).  

Em termos nacionais , predominam às emissões provenientes da agropecuária 

e mudança do uso da terra (exemplo: desmatamento), e não o setor industrial. Já 

olhando mais próximo para o perfil do estado do RJ, dentro do setor de energia, o 

subsetor de transporte é aquele de maior representatividade, o que torna o consumo 

de energia das indústrias menos relevantes quanto às emissões totais do estado. 
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