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ADM – 137/2021 

 
DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

026/2021 
 
 

A CETESB INSTITUIU O INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
(GEE) QUE DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ 31 DE OUTUBRO POR GRANDES 

EMISSORES DE GEE 
 

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) foi instituído pela CETESB através da Decisão de 

Diretoria (DD) Nº 035/2021/P, de 13 de abril de 2021 . 

Os gases causadores de efeito estufa (GEE) que deverão fazer parte do inventário são o dióxido de carbono 

(CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), o hexafluoreto de enxofre (SF6), os hidrofluorcarbonetos (HFC’s) 

e os perfluorcarbonetos (PFC’s). 

Destacamos da DD as seguintes atividades consideradas grandes emissores e obrigadas a entregar o 

inventário: 

I. Produção de alumínio; 

IV. Instalações de sinterização de minerais metálicos; 

V. Instalações de produção de ferro gusa ou aço com capacidade superior a 22.000 t/ano; 

VI. Fundições de metais ferrosos com capacidade de produção superior a 7.500 t/ano; 

XXVII. Outras instalações com consumo de combustível fóssil que emitam quantidade superior a 20.000 t/ano 

de CO2 equivalente; 

XXVIII. Instalações que emitam os gases HFC’s, PFC’s, SF6 em quantidade superior a 20.000 t/ano de CO2 

equivalente; 

XXXI. Transporte de cargas ou passageiros cuja frota de veículos diesel (caminhões ou ônibus) seja superior a 

300 veículos; 

 

A equipe da DSK Consultoria Ambiental, empresa consultora do SIMESPI para assuntos de Meio Ambiente e 

Resíduos se coloca à disposição das empresas associadas para os esclarecimentos que se fizerem necessários 

pelo e-mail contato@dskambiental.com.br ou agendamento através do SIMESPI no telefone (19) 3417-8600. 

 

BOLETIM INFORMATIVO  
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