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Resumo 

ALVES, J. W. S. Cenários quantitativos de energia e gases de efeito estufa pela gestão de 

resíduos na Macrometrópole Paulista, 2017, 268 p., Tese de doutorado, Programa de Pós-

Graduação em Energia - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A Contribuição Nacional Pretendida, apresentada pelo Governo Brasileiro na 21ª Conferência 

das Partes, em Paris 2015, definiu o compromisso nacional de redução de emissão de gases de 

efeito estufa (GEE) frente aos demais países que compõem a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas. Para que este compromisso seja cumprido, medidas de 

desenvolvimento de baixo carbono devem ser adotadas. Cenários quantitativos de emissão de 

GEE podem antecipar as estimativas que serão apresentadas nos inventários futuros de GEE. 

Os cenários quantitativos podem também auxiliar o governo brasileiro a cumprir as 

determinações do Decreto da Presidência da República no 7.390/10 e da Decisão 2/CP.17 da 

Convenção do Clima para elaborar, respectivamente, estimativas anuais e bianuais de emissão 

de GEE. Além disso, os cenários ainda podem reduzir a incerteza do inventário nacional e 

podem auxiliar na identificação das alternativas de baixo carbono. As projeções de crescimento 

populacional, de variação da taxa coleta de resíduo, de variação da composição do resíduo 

coletado e de qualidade de operação dos locais de disposição permitem definir um futuro único, 

em que serão comparadas as consequências das opções, disponíveis em 2016, de tratamento do 

resíduo. Para as avaliações, foram estimadas as variações da composição, do poder calorífico e 

das frações fóssil e orgânica do resíduo urbano. Os prazos e metas considerados no estudo são 

inspirados nas políticas Nacional e Estadual do Estado de São Paulo sobre Mudanças Climáticas 

e no Plano Nacional de Resíduo Sólido. Implantações de opções com início em 2016, evoluindo 

até 30% em 2040 foram simuladas. A coleta e combustão do biogás de aterro, que até 2000 não 

era praticada no país, hoje é uma realidade. Por essa razão, admite-se a possibilidade da 

implantação desta opção em todos os locais de disposição de resíduos da Macrometrópole 

Paulista. Este estudo mostra que, no setor de resíduos, a recuperação e uso energético do 

metano, associada à reciclagem e tratamento da matéria orgânica de parte dos resíduo coletados 

pode levar à redução de emissão superior a 45% em relação à observada em 2005. Mostra 

também que a incineração de material plástico pode ocasionar aumento de mais de 80% em 

relação à emissão em 2005. 

Palavras chave: resíduo sólido urbano, resíduo para energia, biogás, reciclagem, energia, gases 

de efeito estufa, Macrometrópole Paulista, gestão de resíduos e cenários de GEE.  
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Abstract 

ALVES, J. W. S., Energy and greenhouse gases numeric scenarios from waste 

management in the Macrometropole Paulista, 2017, 268 p., PhD Thesis, Post Graduate 

Program on Energy - Sao Paulo University, Sao Paulo, 2017. 

 

The Proposed National Contribution presented by the Brazilian Government at the 21st 

Conference of Parties in Paris 2015 defined the national commitment to reduce greenhouse gas 

emissions (GHG) with other countries of the United Nations Framework Convention Climate 

Change (UNFCCC). To fulfill this commitment, policies have to be adopted. Quantitative GHG 

emission scenarios can anticipate estimates for future inventories of those gases. Scenarios can 

help the Government to comply with the Decree 7.390/10 and Decision 2 / CP.17 to prepare 

annual and bi-annual GHG emission estimates. Scenarios can also reduce the uncertainty of the 

national inventory and may assist in identifying low carbon alternatives. The projection of 

population growth, the changes on waste collection rate, the differences of collected waste 

composition of and the variation of operational quality of disposal sites allows to define a single 

future, in which the consequences of the available options for waste management in 2016 can 

be compared. Waste composition, lower calorific value and organic and fossil fraction in urban 

waste were estimated. Deadlines and targets considered in this study were inspired on National 

Solid Waste Act and São Paulo State policies on Climate Change. Waste treatment options, 

starting in 2016, raising to 30% in 2040 were simulated. The collection and combustion of 

landfill biogas, which until 2000 were not common in the country, are now a reality. The 

possibility of implementing this option in all the Macrometropole Paulista disposal sites is 

assumed. This study shows that, in the waste sector, recovery and the energetic use of methane, 

associated with recycling and treatment of organic matter from part of the collected solid waste 

can reduce emission over 45% in relation to the 2005 observed emission. This study also shows 

that incineration of plastics can increase emission over 80% as compared to that observed in 

2005. 

 

 

Keywords: urban solid waste, waste to energy, biogas, recycling, energy, greenhouse gas, 

Macrometropole Paulista, waste management and GHG scenarios.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo estima as quantidades futuras de energia envolvida e de emissão de gás de 

efeito estufa (GEE) pela gestão de resíduo sólido urbano (RSU). Sugere que estudos 

semelhantes nos setores de energia, produção industrial, agropecuária e uso da terra, 

mudança do uso da terra e florestas devem ser somados para subsidiar o cumprimento de 

metas de redução de emissão de GEE como a da Contribuição Nacional Pretendida (NDC1). 

Indica que cenários quantitativos podem ser empregados pelos países que adotaram o 

Acordo de Paris para o cumprimento das suas metas de redução de emissão de GEE. 

Este estudo indica que os cenários quantitativos podem ser empregados pelos países que 

adotaram o Acordo de Paris, para o cumprimento das suas metas de redução de emissão de 

GEE. 

No Brasil, recomenda que as estimativas anuais, as bianuais e as de inventário de emissão 

de GEE observem cenários quantitativos. 

Este estudo demonstra que cenários de emissão de GEE podem apoiar a formulação e 

condução de políticas ambientais antecipando estimativas de emissão em função das opções 

de cada setor. 

Em se tratando de uma parte do desafio proposto, esta pesquisa estima a energia envolvida 

e a emissão de GEE das diferentes opções de gestão de RSU na Macrometrópole Paulista 

entre 2000 e 2040 e demonstra que a elaboração de cenários pode ser um instrumento útil, 

tanto para estimar a energia envolvida quanto para estimar o potencial de emissão de GEE. 

Nesta introdução é apresentada a motivação para a escolha do tema e sua relevância. São 

apresentados os objetivos do estudo, o contexto e o estado da arte da gestão de RSU nas 

grandes metrópoles do mundo. 

Nas seções correspondentes são descritos o método de elaboração dos cenários e são 

expostos os métodos empregados para as estimativas de energia envolvida e de emissão de 

                                                 

1 A Contribuição Nacional Pretendida (iNDC) passa a ser denominada Contribuição Nacional Determinada 

(NDC) após sua a ratificação pelo Congresso e pela Presidência Nacionais. 
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GEE. São analisados os resultados das estimativas futuras de energia e emissão de GEE 

correspondentes a cada opção de gestão de resíduo. A íntegra dos dados utilizados é 

apresentada nos anexos. 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA ESCOLHA DO TEMA E SUA RELEVÂNCIA 

A escolha do tema decorre da experiência profissional do autor. Atuando na Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), elaborou entre 1996 e 2010 os três primeiros 

inventários nacionais de emissão GEE do setor de resíduos, com a coordenação do 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e coordenou a elaboração do primeiro inventário 

de GEE do Estado de São Paulo. O autor participou de grupos de trabalho do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e redigiu os capítulos do setor de 

resíduos dos métodos de inventários de emissão de GEE de 2000 e 2006. O autor elaborou, 

junto ao Banco Mundial, um cenário nacional de emissão de GEE do setor de resíduos, 

entre outras atividades correlatas. 

A definição do tema considerou a evolução das negociações internacionais sobre mudanças 

climáticas, tratados e metas assumidas neste campo, as políticas sobre gestão de resíduo e 

as opções de gestão. 

Empregando recursos semelhantes aos utilizados na elaboração das estimativas dos 

inventários, este estudo demonstra que é possível estimar a emissão futura de GEE de modo 

a permitir a identificação de opções mais interessantes ao ambiente global, com ênfase no 

cumprimento do compromisso assumido pelo governo brasileiro na CoP 21. 

O autor elenca os seguintes potenciais de contribuição do estudo: 

 a proposição de elaboração de cenários quantitativos de emissão de GEE para o setor 

de resíduos e aplicação da mesma prática aos demais setores da economia, 

 a inclusão dos resultados dos cenários de emissão de GEE no licenciamento ambiental, 

 a inclusão das estimativas de emissão para identificação e fomento de opções de baixo 

carbono, 

 a proposição da elaboração de cenários de emissão de GEE pelos países que adotaram 

o Acordo de Paris para apoiar o cumprimento das suas metas com o apoio metodológico 

do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas Globais (IPCC). 
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Para descrever os elementos motivadores e os argumentos de relevância que levaram ao 

desenvolvimento deste estudo, discorre-se sobre gestão de resíduo, energia envolvida e 

mudanças climáticas. Para retratar o estado da arte do setor de gestão de resíduo, 

consideram-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (PERS). 

A elaboração, revisão e comparação de cenários quantitativos leva à pergunta: 

Cenários quantitativos de emissão de GEE podem apoiar o cumprimento da meta 

de redução apresentada pelo governo brasileiro na 21ª Conferência das Partes (CoP 

212)? 

A partir de séries temporais projetam-se tendências e antecipam-se as estimativas de 

energia envolvida e emissão de GEE das opções de gestão de resíduo. São consideradas as 

opções de tratamento de resíduos disponíveis até a metade da segunda década do século 21. 

Propõe-se que este tipo de estudo seja avaliado, refeito, reavaliado regularmente e integrado 

a estudos equivalentes dos setores de energia, agropecuária, mudança do uso do solo e 

processos industriais. A respeito de cenários, o estudo de Figueiredo (2013) trata dos 

cenários de emissão de GEE no transporte rodoviário, o Ministério das Minas e Energia 

desenvolve e publica cenários de geração e consumo de energia, o Ministério da 

Agricultura associado à Secretaria de Agricultura do Estado de SP publicaram o Plano de 

Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC) e até 2015, Galvão e Braga (2015) publicaram 

um cenário de emissão de GEE integrando recursos hídricos, agricultura, energia, 

infraestrutura urbana e costeira e transportes. 

Este estudo propõe o emprego da estrutura de desenvolvimento de inventários nacionais de 

emissão de GEE com a definição de um cenário comum. Caberá a um fórum 

interministerial a consolidação de cenários nacionais de baixo carbono e das políticas a ele 

associadas. 

                                                 

2 Conferência das Partes: Conference of Partie (CoP)s são reuniões periódicas nas quais representantes de 

governos nacionais discutem os rumos de tratados globais como o da Biodiversidade ou a Convenção-Quadro 

sobre Mudanças Climáticas Globais: United Nations Framework Convention on Climate Change  

(UNFCCC). Neste estudo, esta expressão se refere às CoP da UNFCCC. 
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1.1.1 Energia 

As emissões de GEE relacionadas à gestão de resíduos são priorizadas aos aspectos de 

energia envolvida nas práticas de redução, reuso e reciclagem (3R), tratamento ou 

disposição do RSU. 

O Terceiro Inventário Nacional de GEE do Brasil (MCT(BR), 2016, p. 12) estimou que o 

setor de resíduos emitiu 1,3 mil GgCH4.ano-1 ou 1,3.1012 gCH4.ano-1 pela disposição de 

resíduos no solo, em 2010. Na Macrometrópole Paulista (MMP), os mesmos dados 

permitem que se estime, para o mesmo ano, a emissão de 0,28 mil GgCH4.ano-1, pela 

disposição no solo. 

Alves e Espírito Santo Filho (2006, p. 38 e 49), para estimar a energia do biogás, adotaram 

o poder calorífico inferior (PCI) do metano como 53.000 J.gCH4
-1. Okamura (2013), 

discutindo o poder calorífico do biogás, demonstrou que vários fatores podem influir nesta 

propriedade e permite concluir que a estimativa de Alves e Espírito Santo Filho é uma boa 

aproximação. 

Segundo os dados supracitados e os apresentados na seção 3.9 (p. 148), os 1,3 mil 

GgCH4.ano-1 emitidos pela disposição de resíduo no solo em 2010, no Brasil, equivalem a 

68,9.1015J.ano-1. Na Macrometrópole Paulista (MMP), a emissão de 0,28 mil GgCH4.ano-1 

no mesmo ano, equivale a 14,8 . 1015J.ano-1. 

O Balanço Energético Nacional (BEN) elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE, 2015, p. 43) reporta que o consumo total de fontes primárias de energia em 2010 foi 

de 240 . 106tep ou 10.1016J.ano-1. Confrontando esta quantidade com a energia do CH4 

gerado pela disposição de resíduos no solo, estimada e supracitada, estima-se uma fração 

da ordem de 15%. 

Segundo o BEN (EPE, 2015, p. 182), a capacidade instalada de geração elétrica com biogás 

em 2010, no país, era de 68MWe, tendo chegado a 80MWe em 2013. O ano de 2010 foi o 

oitavo ano em que vigorou o Protocolo de Quioto, quando se instalaram os projetos de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Em 2010, foram recuperadas 0,17 . 1012 

gCH4.ano-1 na MMP, gerando eletricidade e créditos de Carbono na forma determinada 

pelo Protocolo de Quioto. Com esta quantidade, uma potência correspondente a 113MWe 
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poderia ter sido instalada se os projetos não se limitassem, na maioria, a apenas queimar o 

metano, sem aproveitamento energético. 

Considerando a emissão total de CH4 pela disposição de resíduos no solo no país, supondo 

eficiência de coleta do biogás de 80% e eficiência de geração elétrica do grupo gerador de 

40% (GRUPO AB, 2017, n.p.), estima-se, para 2010, um limite técnico superior de 

700MWe no país. 

Naquele mesmo ano não foram registradas quantidades significativas de resíduos tratados 

por incineração, digestão anaeróbia, compostagem, tratamento mecânico biológico (TMB), 

gaseificação ou pirólise, sendo a correspondente emissão de GEE baixa ou inexistente. A 

emissão nacional em 2010 foi 17% superior à observada em 2005. No período de 2005 a 

2010 ocorreu um aumento de emissão de GEE de 3,2% ao ano3. 

O poder calorífico do resíduo, como coletado tem grande variabilidade. A Figura 47 (p. 

163) mostra que este pode variar de 10.000J.gRSU-1 em 2015, a quase 15.000J.gRSU-1 em 

2035. Este estudo estimou que, em 2015, foram coletadas 27,0tRSU.dia-1 e que, em 2035, 

devem ser coletadas 35,6tRSU.dia-1. Com estas premissas, pode-se estimar que a 

incineração da totalidade do resíduo como coletado na MMP poderia acrescentar, a partir 

de 2017, potência elétrica da ordem de 300MWe. 

A Lei Federal 9.074/95 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1995) regulamenta a geração de 

energia elétrica por autoprodutor com potência entre 5MWe e 50MWe por termelétricas a 

acionadas a biomassa. São definidas concessões, produção independente, opções de 

compra, e demais condições para operacionalização desta prática. 

A Resolução no 08/15 da ANP (2015) determina a concentração mínima de 96,5% de 

metano no biometano. A revisão da Resolução 482/12, define o limite de potência instalada 

dos geradores em 5MWe e projeta que as conexões devem chegar a quase 1,2 milhões de 

                                                 
3 a taxa de crescimento anual (i) do período pode ser estimada pela seguinte expressão: 

𝑖 =  ( √1,175 − 1) . 100%, 

onde: 

5 é o número de períodos, 

1,17 é 1 + 0,17 e 

0,17  é a variação percentual total do período ou 17%, conforme mostrado acima. 
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consumidores com potência instalada total de 4,5GWe no país até 2024. Resolução nº 

687/15 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2015). 

A Resolução no 685/17 da ANP (2017, n.p.) estabelece as regras para o controle da 

qualidade do biometano de aterros sanitários quando destinado ao uso veicular, às 

instalações residenciais, industriais e comerciais. 

Citando o Plano Nacional de Energia (PNE) 2030, o Plano Nacional sobre Mudança do 

Clima, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIMC, 2007, p. 39) considera 

um potencial de geração elétrica em 2030 de 1.230MWe por digestão anaeróbia e 

8.440MWe por incineração com recuperação de calor. O potencial de geração elétrica pela 

queima de biogás de aterro não é estimado. 

Em 2015, simultaneamente à divulgação da Contribuição Nacional Pretendida (iNDC), o 

cenário de emissão nacional do setor de energia (SCHAEFFER et al., 2015, p. 49) previu, 

para 2040, um aumento de emissão de GEE superior a 100% em relação a 2005, 

contrariando parcialmente tanto o compromisso internacional de redução da NDC (Cf. 

seção 1.3.1, p. 38) quanto o de descarbonização da matriz energética nacional 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2015, p. 1). 

Na Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 77, o artigo 3º assegura 

o direito a 100% de redução, no valor das tarifas de uso dos sistemas elétricos de 

transmissão e de distribuição, desde que utilizem como insumo energético, no mínimo, 

50% de biomassa composta de resíduo, de biogás de aterro sanitário ou de digestores 

anaeróbios (BRASIL, 2004, p. 2) e cuja potência seja menor ou igual a 30MWe (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2004). 

O Art 15, inciso IV da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (MMA, 2010) 

determina que a cada quatro anos devem ser avaliadas metas de aproveitamento energético 

do metano gerado nos locais de disposição de rejeitos no solo. 

1.1.2 Mudanças climáticas 

Após a repercussão das propostas da Agenda 21, o tema das mudanças climáticas é o último 

indutor de alterações políticas, tecnológicas e sociais de relevância na sociedade. A este 
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respeito, o Governo brasileiro aprovou os textos adotados internacionalmente sobre 

mudanças climáticas. Desse modo, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas (CQNUMC), de 1992, e o Protocolo de Quioto, de 1997, são leis no 

Brasil. Os desdobramentos dessas leis foram as aprovações da Política Nacional de 

Mudanças Climáticas (PNMC4) e da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC5) 

do Estado de São Paulo, ambas de 2009. O governo brasileiro também adotou os tratados 

internacionais sobre resíduos. 

O Relatório sobre bases físicas do Grupo de Trabalho no 1 (WG1) do IPCC (STOCKER et 

al, 2013, p. 4) afirma que: 

[...] O aquecimento do sistema climático é inequívoco e, desde a 

década de 1950, muitas das mudanças observadas são únicas em 

décadas por milênios. A atmosfera e o oceano têm aquecido, as 

quantidades de neve e gelo têm diminuído, o nível do mar subiu, e 

as concentrações de gases de efeito estufa aumentaram [...] 

(STOCKER, 2013, p. 4, tradução do autor). 

Segundo os mesmos autores, as concentrações atmosféricas de CO2, CH4 e N2O 

aumentaram desde a Revolução Industrial devido à atividade humana. Em 2011, as 

concentrações de CO2 que eram de 391 ppm, as de CH4 eram de 1.803 ppb e as de N2O de 

324 ppb, aumentaram 40%, 150% e 20%, respectivamente, em relação às concentrações 

pré-industriais. No ano de 2011, as concentrações de CO2, CH4 e N2O superam as 

concentrações mais elevadas registradas em núcleos de gelo durante os últimos 800 mil 

anos. 

Em 1992, na Cúpula da Terra, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, os países que 

ratificaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) 

reconheceram as mudanças climáticas globais e, no Artigo 2º daquele tratado, se 

comprometeram conjuntamente a: 

[...] alcançar [...] a estabilização das concentrações de gases de 

efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência 

antrópica perigosa no sistema climático [...] 

                                                 
4 A PNMC é definida pela Lei nº 12.187 de 2009 
5 A PEMC é definida pela Lei no 13.798/09. 
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Na terceira Conferência das Partes da UNFCCC (CoP 3), ocorrida 1997, no Japão, foi 

adotado o Protocolo de Quioto. Este Protocolo entrou em vigor em 2005, quando a Rússia 

o ratificou e foram satisfeitos os pré-requisitos definidos no Art. 25 do Protocolo: 

[...] pelo menos 55 Partes da Convenção, englobando as Partes 

incluídas no Anexo I que contabilizaram no total pelo menos 55 por 

cento das emissões totais de dióxido de carbono em 1990 das Partes 

incluídas no Anexo I, tenham depositado seus instrumentos de 

ratificação, aceitação, aprovação ou adesão [...]. 

Neste Protocolo, os países do seu Anexo I assumiram6 o compromisso de reduzir suas 

emissões em, pelo menos, 5% abaixo dos níveis de 1990, entre 2008 e 2012. 

Para apoiar o cumprimento da meta de 5% de redução de emissão, o Art. 12º do Protocolo 

estabeleceu o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

O MDL permitiu que os países em desenvolvimento participassem desse esforço, 

implantando projetos de desenvolvimento sustentável, que incluíssem reduções 

quantificadas de emissão de GEE. Os certificados de reduções de emissão (CER) poderiam 

ser comercializados contribuindo para a viabilização financeira dos projetos. 

Desde antes da entrada em vigor do Protocolo, em 2005; de 2004 até 2014 foram 

apresentados mais de 8.100 projetos de MDL pelos países não-Anexo 1 do Protocolo, 

destes mais de 1.000 projetos ou 12% eram do setor de resíduos (UNFCCC, 2014)7. 

Foram submetidos naquele período à Autoridade Nacional Designada (AND) do Brasil 

(2014)8, 422 projetos de MDL, sendo 59 no setor de resíduos. Listados pela CETESB 

(2015), aqueles projetos do setor de resíduos representam uma iniciativa voluntária e 

ordenada de adequação dos locais de disposição existentes e incluem a quantificação da 

emissão e emissão evitada de gases de efeito estufa (GEE) à gestão do resíduo. 

                                                 
6 O Anexo I do Protocolo de Quioto é composto por todos os países desenvolvidos, ou seja, todos os países 

da União Européia, mais o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Os USA não ratificaram o 

Protocolo. 
7Página de Internet da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) sobre 

projetos de MDL, disponível em (goo.gl/QHX34), consultada em 12/2014. 
8 Página de Internet da Autoridade Nacional Designada - AND do Brasil sobre projetos de MDL, disponível 

em (goo.gl/t6S2DR), consultada em 12/2014. 
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Observando a determinação do Art. 12 do Protocolo, o desenvolvimento sustentável, nesses 

projetos conta com uma definição no Anexo III da Resolução no 1 da CIMGC (BRASIL, 

2003). Segundo o Anexo III, os projetos de MDL devem contribuir para a sustentabilidade 

local, para o desenvolvimento de trabalho, para a distribuição de renda, para o 

desenvolvimento tecnológico e para a integração regional. Dessa forma, os projetos de 

MDL de destruição do CH4 emitido pelos aterros deveriam gerar outros benefícios além da 

redução dos custos de emissão evitada de GEE pelos países do Anexo I do Protocolo de 

Quioto. A publicidade que acompanha estes projetos de MDL obriga os seus gestores às 

regularidades operacional, ambiental e trabalhista que implicam co-benefícios adicionais. 

Todavia, Rotondaro (2007) que avaliou a contribuição para o desenvolvimento sustentável 

daqueles projetos, por diferentes meios, observou, que o Anexo III da Resolução no1 da 

CIMGC (CIMGC(BR), 2003) não é suficiente para induzir, como determina o Protocolo 

de Quioto, co-benefícios sociais e ambientais, além da geração de créditos de carbono. Os 

compromissos assumidos pelos projetos brasileiros de MDL, no Anexo III da Resolução no 

1 da CIMGC, não foram monitorados pela Autoridade Nacional Designada. 

Aumentando ainda mais o interesse de grandes líderes mundiais a respeito do tema 

ambiental, o Papa Francisco (BERGOGLIO, 2015, n.p.), na encíclica Louvado Sejas, 

declarou considerar que a cultura do descarte caracteriza a sociedade e, citando o IPCC, 

afirma que as mudanças climáticas causadas por esta cultura, têm consequências 

ambientais, sociais e econômicas que afetam, principalmente, os mais pobres. 

1.1.3 Resíduo sólido urbano (RSU) 

A Lei Federal 12.305/10 (Brasil, 2010), que cria a Política Nacional de Resíduos (PNRS) e 

a Lei Estadual 12.300/06 (São Paulo, 2006), que cria a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos (PERS), determinam a internalização de práticas desta área adotadas 

internacionalmente nos últimos anos. Na seção 1.4 (p. 53), são descritas as opções de gestão 

de resíduos. 

A PNRS diferencia as palavras resíduo e rejeito. O rejeito é aquele material sólido derivado 

do resíduo após terem sido retirados todos os materiais recicláveis e que contenham algum 

valor que possa ser recuperado. 
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Segundo a PNRS, a palavra resíduo refere-se ao resíduo sólido urbano que é coletado. 

Segundo Houaiss (2004), a palavra resíduo tem origem no latim residŭum, que significa 

[...] resto, aquilo que sobra [...]. Segundo Michaelis (2016), a expressão resíduo sólido 

urbano refere-se àqueles [...] que incluem o resíduo doméstico, o lixo gerado em 

instalações públicas e comerciais [...]. Citando a Bíblia, Eigenheer fala da geração de 

resíduo [...] tempo de guardar e tempo de lançar fora [...] (ECLESIASTES 3.69 apud 

EIGENHEER (2009, p. 9)). O autor define que o resíduo é produzido tanto na preparação 

quanto no fim da vida útil daquilo que é processado, enumerando registros a este respeito 

desde 3000 a.C., na civilização egípcia, incluindo estimativas das populações de cidades 

da antiguidade como a Alexandria, com 750 mil habitantes e Roma, com um milhão de 

habitantes, em seus anos de apogeu. Estas cidades, segundo o autor, precisavam 

desenvolver técnicas para cuidar do seu resíduo. 

Também descrevendo a história da gestão do resíduo, Bortoleto (2015, p. 14 e 15), 

representa, na Figura 1, a linha do tempo da gestão de resíduo. Iniciando-se pelo registro 

daquele que teria sido o primeiro aterro em Knossos, capital de Creta em 3.000 a.C., até o 

final do século XX. 

                                                 

9 ECLESIASTES - Bíblia (antigo testamento), disponível em (goo.gl/prR9Wf). 
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Figura 1 - Linha do tempo da gestão de resíduo 

 
Fonte: traduzido e adaptado de Bortoleto (2015, p. 14 e 15) 
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Para o Serviço de Estatística da União Europeia (Eurostat)10 apud Agência Europeia de 

Ambiente (EEA) (2013, p. 7), o conceito do resíduo sólido urbano varia de país para país 

e, em geral, é aquele produzido nas moradias. Resíduo similar gerado no comércio, em 

escritórios e instituições públicas também é incluído nesta categoria. A quantidade de 

resíduo coletado consiste naquilo que é recolhido pelas autoridades municipais e gerido 

pelo sistema de gestão de resíduos. 

A ABNT NBR 10.004 (ABNT, 2004) determina que o resíduo se diferencie pela origem: 

domiciliar, comercial, pública, de serviço de saúde, industrial, de portos, aeroportos, 

terminais ferroviários, rodoviários, agrícola e entulho. A mesma norma classifica os 

resíduos da seguinte forma: 

classe I - perigosos, 

classe II - não perigosos, 

  classe II A - não perigosos e não inertes e 

  classe II B - não perigosos e inertes. 

Considerando o anexo H da NBR 10.004, a Tabela 1, na coluna 1, lista os resíduos não-

perigosos que podem compor os resíduos sólidos urbanos. Nesta mesma tabela, na coluna 

2, é reproduzida a classificação de resíduos do 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 

2006, p. 2.14) e, na coluna 3, o resíduo é descrito segundo o código de identificação da 

ABNT. 

                                                 

10 EUROSTAT, 2012: Waste - database municipal waste, material digital, não paginado, disponível em 

(goo.gl/wPYMiy), 2012. 
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Tabela 1 - Codificação de resíduos não perigosos 

Código ABNT 

NBR 10.004 

Correspondente do 

IPCC ao código ABNT 

Descrição do resíduo segundo o 

código de identificação da ABNT 

1 2 3 

A001 C Restos de alimentos 

A004 - Sucatas de metais ferrosos 

A005 - Sucata de metais não ferrosos (latão, 

etc.) 

A006 A Resíduo de papel e papelão 

A007 - Resíduo de plástico polimerizado 

A008 G Resíduo de borracha 

A009 D Resíduo de madeira 

A010 B Resíduo de materiais têxteis 

A099 

- Outros resíduos não perigosos 

E Resíduo de parques a jardins 

F Fraldas 

G Borracha e couro 

Nota: ordem crescente do código ABNT (coluna 1) 

Fontes: ABNT (2004, p. 71), nas colunas 1 e 3 e adaptação do IPCC (2006, v. 2, p. 2.11), nas colunas 2 e 3. 

1.1.4 Macrometrópole Paulista (MMP) 

A Macrometrópole Paulista (MMP) é a junção de 172 municípios, sendo 133 deles em 

cinco regiões metropolitanas (RM), outros 29 em duas aglomerações urbanas (AU) e outros 

dez em uma unidade regional (UR). A MMP corresponde a 27,7% dos 644 municípios do 

Estado de São Paulo. Na MMP vivem 74% da população do Estado. O Produto Interno 

Bruto (GDP) da MMP equivale a 83% do total Estadual e 28% do GDP Nacional 

(EMPLASA, 2014, n.p.). 

O GDP nacional classifica o Brasil como a 7ª maior economia do planeta, o GDP do Estado 

de São Paulo o classificaria entre as 18 maiores economias e o GDP da MMP a classificaria 
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entre as 20 maiores economias mundiais se estas últimas unidades territoriais fossem 

países11. 

Segundo o parágrafo 1º do Art. 153 da Constituição Estadual, uma RM é: 

[...] agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada 

expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, 

significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto 

grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, 

exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes 

públicos nela atuantes [...] 

A MMP tem o mapa político-territorial reproduzido na Figura 2. As RM são: Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, São Paulo, Sorocaba, Campinas e Baixada Santista. As AU são 

Jundiaí e Piracicaba. A única Unidade Regional é a Bragantina. Os 172 municípios da 

MMP e respectivas populações urbanas, que somavam 29,8 milhões em 2010 estão listados, 

um a um, nos anexos (p. 242). 

Figura 2 - Macrometrópole Paulista (MMP) 

 
Fonte: adaptado12 de EMPLASA (2014, n.p.) 

                                                 

11 dados do Brasil: (IBGE, 2016, n.p.); dados do Estado de São Paulo: (SEADE, 2016, n.p.); dados 

mundiais: (IMF, 2016, n.p.). 
12 Comunicação pessoal do Dr. Omar de Almeida Cardoso 
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No Plano de Ação da Macrometrópole Paulista (PAM) 2013 - 2040 (CC (SP), 2014, p. 22) 

é prevista uma significativa diminuição da quantidade de rejeito destinado aos aterros 

sanitários em consequência da intensificação da coleta seletiva, da reciclagem e do 

tratamento dos resíduos. 

É na MMP onde, em 2017, estavam em processo de licenciamento dois incineradores de 

resíduos do tipo mass burn (Cf. seção 1.4.4.4, p. 71) e onde a disposição no solo dos rejeitos 

deve ser mais onerosa nos próximos anos (CETESB, 2015, n.p.). 

1.1.5 Cenários 

A palavra cenário tem vários significados. Segundo Houaiss (2004, n.p.), cenário é a 

simulação teórica de uma ocorrência potencial futura. Os trabalhos de Nakicenovic (2000), 

Oliveira (2015a), Carvalho e Rosemberg (2009) e Wade (2013) são exemplos nos quais 

este significado é exercitado. 

Os cenários podem se diferenciar entre os narrativos, como o de Carvalho e Rosemberg 

(2009) e os quantitativos, como os de Sartini et al. (2015), de Galvão e Braga (2015) e de 

Alves e Gouvello (2010). Outra diferença entre os cenários quantitativos e os qualitativos 

é o emprego, nos segundos, de métodos formais de estimação. Eles também demandam o 

emprego de grande quantidade de dados numéricos. Mesmo diferentes, a formulação de 

ambos deve incluir as descrições de como se dará o desenvolvimento, as circunstâncias e 

as fronteiras. 

Outra forma de classificação dos cenários é quanto a sua proposta. Segundo Oliveira 

(2015ª) há os preditivos, os explorativos e os normativos. Os preditivos perguntam “O que 

vai acontecer?”, diferenciando-se dos explorativos que perguntam “O que pode 

acontecer?” e os normativos perguntam “O que deve ser feito para que algo aconteça?”. 

Neste estudo, o propósito foi o de estimar o que pode acontecer se uma ou outra decisão 

for tomada. Os resultados apresentados são quantidades de GEE emitidas e a energia 

associadas a uma opção de gestão de resíduos. 

Os cenários desenvolvidos neste estudo, considerando a legislação em vigor, as opções de 

gestão de resíduos e as tendências observadas até 2016, antecipam as estimativas de energia 
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envolvida e a emissão de GEE apoiando a redução proposta pela NDC. O emprego de 

cenários quantitativos pode apoiar a formulação de definições normativas, decisões de 

financiamento bancário e de licenciamento ambiental. 

Segundo Hughes e Stracham13 apud Oliveira (2015b, p. 6), o objetivo do cenário define o 

próprio cenário. Devem ser identificados os elementos de influência e as ações que podem 

fazer com que os cenários se diferenciem. A relação entre a situação presente e as situações 

possíveis é definida pelas diferentes políticas ou práticas. 

Diferenças metodológicas e formais são observadas nos estudos de Nakicenovic (2000), 

Wade (2013), Marcial e Grumbach (2008) e Waldman (2010). Não há um único conjunto 

de regras para o seu desenvolvimento. 

São considerados dados da estatística nacional. A partir de séries históricas, são definidos 

os componentes para os cenários (p. 150). As opções de gestão de resíduos e a combinação 

delas determinam os cenários deste estudo (p. 172). A revisão periódica destas previsões 

deve ser estimulada assim como ocorre no setor energético. 

Metas de redução de emissão de GEE foram definidas para a cidade de São Paulo, para o 

Estado de São Paulo e, em 2015, visando a deter a tendência de aquecimento global, foi 

definida uma meta para o país. Mesmo considerando a ausência dos Estados Unidos da 

América, pode-se considerar que países de todo o globo adotaram voluntariamente metas 

nacionais no Acordo de Paris (PA) (Cf. seção 1.3.1, p. 38). 

A inclusão de dados de 2006 a 2013 à análise de Nobre (2008)14 indica que a emissão global 

de CO2, que em 2006 era superior aos cenários mais pessimistas, continuava inaceitável em 

2013. 

                                                 
13 HUGHES E STRACHAN, 2010, Methodological review of UK and international carbon scenarios, in 

Energy Policy no 38, p. 6056-65. 
14 NOBRE, C. Mudanças Climáticas Globais, palestra apresentada no seminário de mesmo nome 

realizado na CETESB, em 9/08, disponível em (goo.gl/AQ66jB), São Paulo, 142 p., 2008. 
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Figura 3 - Emissão mundial de dióxido de carbono versus cenários do IPCC 
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Fontes: adaptado de Nobre (2008, p. 39) e atualizado com dados de CDIAC (2015, n,p.) 

Com a proposta de meta de redução de emissão de GEE da Política Nacional de Mudanças 

Climáticas (PNMC), o Decreto 7.390/10 (BRASIL, 2010) estimava que a emissão nacional 

variasse na mesma taxa de variação do Produto Interno Bruto (GDP) e que ambos deveriam 

crescer 5% ao ano até 2020. 

Posteriormente a 2009 e simultaneamente à apresentação da Contribuição Nacional 

Pretendida (NDC) em 2015, o Comitê de Pesquisa e Modelagem (CPM) e o Comitê de 

Elaboração de Cenários (CEC) do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) 

postularam que: 

“[...] é possível aumentar o Produto Interno Bruto (GDP) e reduzir a 

emissão de gases de efeito estufa (GEE) concomitantemente [...]” 

(CPM e CEC, 2015, p. 34). 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as tecnologias disponíveis, 

a organização político-administrativa e a tendência de evolução dos indicadores 

relacionados à gestão de resíduos no Estado de São Paulo, o objetivo deste estudo é estimar 
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a emissão de GEE, e a potência elétrica associada às opções de gestão de resíduos da MMP 

no período do compromisso do Governo Brasileiro para reduzir a emissão nacional de GEE. 

As ações que subsidiam este estudo são: 

 revisão da legislação, políticas, incentivos e barreiras na segunda década do século 21 no 

Brasil e no Estado de São Paulo, 

 análise das opções de gestão de resíduos até 2016, 

 avaliação da composição do resíduo sólido urbano e da sua variação, 

 avaliação do potencial de geração de GEE dos resíduos aterrados ou tratados, 

 levantamento do Poder Calorífico Inferior (PCI) do resíduo, 

 enumeração das possibilidades de gestão de resíduo na MMP no futuro, 

 estimativas futuras de energia e emissão de GEE pelo tratamento dos resíduos, 

 estimativas futuras de energia envolvida pela disposição de resíduos no solo e 

 conclusões sobre cenários de energia e emissão de GEE pela gestão de resíduos na MMP. 

Com estas ações, consideradas na formulação do estudo, e outras que complementaram a 

ideia original, propõe-se a inclusão de cenários com estimativas futuras de energia e de 

emissão de GEE ao licenciamento ambiental e ao Sistema de Registro Nacional de 

Emissões (SIRENE) apoiando o cumprimento da Contribuição Nacional Pretendida (NDC) 

brasileira na CoP21 

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A elaboração de cenários de emissão de GEE e energia envolvida na gestão dos resíduos 

considera o contexto das mudanças climáticas globais e do licenciamento dos 

empreendimentos destinados ao tratamento de resíduos. 

1.3.1 Mudanças climáticas 

Buscando posicionamento político a respeito deste tema, os governos da cidade de São 

Paulo, do Estado de São Paulo e Governo Federal do Brasil aprovaram suas políticas de 

mudança climática; a Política de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo 

(PMCMSP) (SÃO PAULO (cidade), 2009), a Política Estadual de Mudanças Climáticas 

(PEMC) (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009) e a Política Nacional de Mudanças 
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Climáticas (PNMC) (BRASIL, 2009). Em comum, as três políticas definiram metas de 

redução da emissão de GEE. 

Mesmo considerando a seriedade do processo legislativo, este estudo não identificou 

publicações de estudos que antecederam a adoção das metas das referidas leis. No Estado 

de São Paulo, por exemplo, o Projeto de Lei da PEMC permaneceu em consulta pública 

por alguns meses sem que houvesse menção à meta que surgiu do processo de negociação 

da sua aprovação parlamentar. A meta definida na PNMC supunha uma taxa de crescimento 

do Produto Interno Bruto (GDP) nacional de 5% ao ano até 2020 e que a variação da 

emissão de GEE seria proporcional ao crescimento da economia. Com a referida hipótese, 

a meta de redução da PNMC propunha uma redução de 36,1% a 38,9% do aumento da 

emissão, ou um aumento de 169% a 171% nas emissões totais, caso se confirmassem as 

hipóteses de crescimento de 5% ao ano da economia e das emissões. 

Visando a manter o aumento da temperatura média global a menos de 2º C, em 2015, a 

meta nacional definida na PNMC foi substituída pela meta da Contribuição Nacional 

Pretendida (NDC) que propõe para 2025 uma redução da emissão de GEE de 37% em 

relação à observada em 2005, alcançando redução de 43% em 2030 (BRASIL, 2015, p. 1 e 

2). As metas da PEMC, da PNMC e da NDC não foram acompanhadas de publicações de 

estudos que expusessem quais meios seriam utilizados para atingir aquele compromisso. 

Na Terceira Comunicação Nacional, observa-se uma redução de 46,5% nas emissões 

registradas de 2010 em relação a 2005. No setor de Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra 

e Florestas (UTMUTF), que era o setor de maior relevância no inventário nacional, a 

redução foi de 81,7% naquele período. As emissões de GEE dos demais setores 

aumentaram no mesmo período (Cf. Tabela 2, p. 41). 

 O exposto destaca a fragilidade do marco legal em vigor em 2016. A PEMC, com o 

argumento de liderar um processo de descarbonização da principal economia estadual do 

país, desconsiderou que as principais fontes de emissão nacionais são a mudança do uso do 

solo e a atividade agropecuária. O inventário de emissão de GEE do Estado de São Paulo, 

publicado em 2010, conclui que a principal fonte de emissão no Estado era o setor 
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energético e que a intensidade de emissão15 de GEE da economia do Estado era cinco vezes 

inferior à nacional. O governo do Estado de São Paulo, ao assumir isoladamente e sem 

avaliação prévia, uma meta de redução da emissão de CO2 pode induzir a redução da 

atividade econômica e a fuga de atividades para além das fronteiras do Estado, induzindo 

também o aumento da emissão global de GEE. Desconsiderando a eficiência dos processos 

e não controlando a emissão associada aos produtos e serviços vindos de fora das fronteiras 

do Estado, a emissão tende a ser exportada, levando a uma possível redução de emissão no 

local, porém aumentando-a globalmente. 

Tendo sido descartada a primeira meta proposta pelo governo federal, o cumprimento da 

meta contida na NDC, mesmo baseado na redução do desmatamento da Amazônia, é um 

desafio. Admitindo crescimento econômico, os demais setores poderão continuar 

aumentando suas emissões se não houver ações fomentando desenvolvimento com menores 

taxas de emissão de GEE. 

A NDC (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2015), que não menciona a 

gestão de resíduos, substituiu a meta nacional da PNMC, devendo substituir também as 

metas do Estado de São Paulo na PEMC e da cidade de São Paulo na PMCMSP. A NDC 

redefine as metas nacionais e deve servir de base para a definição de metas subnacionais 

de redução de emissões. 

1.3.2 Gases de efeito estufa 

Os GEE considerados nos tratados de mudanças climáticas globais são enumerados no 

Anexo A do Protocolo de Quioto: o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido 

nitroso (N2O), os hidrofluorcarbonos (HFC), os perfluorcarbonos (PFC) e o hexafluoreto 

de enxofre (SF6). O IPCC, em seu Second Assessment Report (SAR) (HOUGHTON, 1995, 

p. 22), apresenta a lista completa dos GEE. 

A quantificação e o compromisso de redução de emissão dessas substâncias fazem parte 

dos tratados internacionais sobre mudanças climáticas: a Convenção-Quadro das Nações 

                                                 
15 Uma medida de intensidade de emissões do Estado de São Paulo pode ser dada pela razão entre a emissão 

e a riqueza produzida, ou seja, a emissão de GEE dividida pelo Produto Interno Bruto Estadual, medida em 

[tCO2eq.(1000R$)-1]. 
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Unidas sobre Mudanças Globais do Clima (UNFCCC) e o Protocolo de Quioto. A partir da 

redução da emissão de GEE, pretende-se manter limitada a concentração atmosférica 

desses gases, o aumento do efeito estufa e as mudanças climáticas globais. 

Segundo o IPCC (2013, p. 710), os GEE podem ter suas quantidades expressas em termos 

relativos ao CO2, empregando o conceito do Potencial de Aquecimento Global (PAG) ou 

empregando o Potencial de Temperatura Global (PTG). Para que se converta um gás de 

efeito estufa no equivalente em CO2 (CO2eq), emprega-se a expressão (19) (p. 111). Os 

Fatores de Equivalência (FE) empregados na expressão (19) são apresentados na Tabela 19 

e na Tabela 20 (p. 123 e 123). 

A emissão nacional de GEE foi estimada na Terceira Comunicação Nacional empregando 

o PAG definido no SAR (Cf. Tabela 19, p. 123) (HOUGHTON, 1995, p. 22). 

Tabela 2 - Emissões nacionais de GEE de 2005 e 2010 em dióxido de carbono equivalente - SAR 

Setor 

   2005     2010  

Variação 

[GgCO2eq] [%] 

Energia 312.747 371.086 + 18,6 

Processos industriais 80.517 89.947 + 11,7 

Uso da terra, mudança do uso da terra e florestas 1.904.666 349.173 - 81,7 

Tratamento de resíduos 45.476 54.127 + 19,0 

Agropecuária 392.491 407.067 + 3,7 

Total 2.735.898 1.271.399 - 46,5 

Fonte: MCTI(BR) (2016, p. 57) 

Em 2010, a emissão nacional de GEE foi reduzida de 46,5% em relação a 2005. Tamanha 

redução se deve à redução de 81,7% na emissão do setor de uso da terra, mudança do uso 

da terra, uso da terra e florestas (UTMUTF). Todos os demais setores apresentaram variação 

positiva em relação a 2005, destacando os setores de energia e resíduos que aumentaram 

19% cada. No inventário de 2010, o setor de UTMUTF deixou de ser a principal fonte de 

emissão nacional, sendo superado pelos setores de energia e agropecuária em emissão de 

GEE. 

Com os dados dos inventários de 2005 e 2010, observa-se que a meta proposta na NDC, 

em 2015, para ser cumprida em 2025 e 2030, já havia sido alcançada, e superada em 2%, 

no ano de 2010. 



42 

 

Para que seja mantida a possibilidade de sucesso da NDC, cabe ao governo brasileiro fazer 

com que o nível de desmatamento seja mantido sob controle e que a emissão dos demais 

setores não supere a redução adicional de 2% observada. 

Atendendo à determinação da PEMC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009), a 

CETESB elaborou o primeiro inventário de emissão de GEE do Estado de São Paulo com 

os resultados apresentados na Tabela 3: 

Tabela 3 - Emissões de GEE do Estado de São Paulo em 2005 e 2010 

Setor 
2005 2008 Variação 

[GgCO2eq] [%] 

Energia 80.017 87.066 + 8,8 

Processos industriais 20.610 13.502 + 11,7 

Uso da terra, mudança do uso da terra e florestas 0 0 0,0 

Tratamento de resíduos 9.366 9.219 - 1,6 

Agropecuária 29.818 27.423 - 8,0 

Total 139.811 137.210 - 1,9 

Fonte: ALVES et al. (2011, p. 79) 

Em 2008, constatou-se que a emissão total de GEE do Estado de São Paulo foi reduzida 

em quase 2% em relação a 2005. Tal redução se deveu principalmente à redução da 

atividade no setor agropecuário. Em 2017, não tendo sido executadas as ações previstas no 

cronograma da PEMC, as emissões dos setores de energia, resíduos, agropecuária e 

processos industriais, provavelmente, aumentaram. No setor de resíduos, em função do 

grande número de projetos de MDL, a variação que foi negativa até 2012, voltou a crescer 

com a descontinuidade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. 

A PEMC determina que, em 2020, a emissão do Estado de São Paulo seja 20% inferior à 

de 2005. Em escala nacional, em 2025, a emissão nacional de GEE deve ser 37% inferior 

à de 2005 e, em 2030, inferior a 43%. A avaliação do cumprimento do compromisso 

nacional definido na NDC, porém, só se dará após os anos de 2025 e 2030 (Cf. seção 1.3.1, 

p. 38). A definição das metas nacionais, aparentemente, não seguiu o processo proposto no 

Anexo 2.1.8 (p. 94). Não foram publicados estudos que indicassem os meios para atingir o 

compromisso da NDC. Não foram definidas séries históricas. Não há evidências de que 

tenha sido feito um estudo que represente um avanço ao conhecimento desenvolvido nos 

inventários. É possível supor que o cumprimento da NDC se fundamente exclusivamente 



43 

 

na manutenção da redução da elevada taxa de desmatamento registrada nas últimas décadas 

na Amazônia brasileira. 

O Art. 11 do Decreto 7.390/10 (CASA CIVIL, 2010, n.p.) determina a publicação anual de 

uma estimativa de emissão de GEE. Até 2016, foram publicados o primeiro e o segundo 

Relatório das Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa (MINISTÉRIO 

DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014). Os parágrafos 39 a 42 da Decisão 

2/CP.17 e seu Anexo III (UNFCCC, 2011, p. 39) determinam que países que não integram 

o Anexo I da UNFCCC, como o Brasil, devam publicar relatórios bianuais. Até 2017, foi 

publicado apenas o Primeiro Relatório de Atualização Bienal do Brasil (MINISTÉRIO DA 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014b). 

1.3.3 Resíduo sólido urbano (RSU) 

O parágrafo 2º do Art. 54 da Lei 9.605/98 de crimes ambientais (CASA CIVIL, 1998 n.p.), 

regulamentada pelo Decreto 6.514/08 (CASA CIVIL, 2008, n.p.) determina reclusão de um 

a cinco anos àquele que causar poluição pelo lançamento de resíduos. 

O Artigo 2º da Lei 11.445/07 da Política Nacional de Saneamento Básico (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2007, n.p.) determina que a universalização do acesso aos serviços 

públicos de saneamento é um princípio fundamental. 

O Artigo 3º da mesma Lei 11.445/07 determina que o saneamento básico inclua o 

abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem, o manejo de águas pluviais, 

a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e define esta última atividade como o: 

[...] conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas [...] (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2007). 

O Artigo 9º da Lei 12.305/10 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010, n.p.) define a prioridade de ações de gestão 

de resíduos, assim como o Art. 42º da mesma Lei determina que o poder público priorize a 

não geração, seguindo-se a redução, o reuso, a reciclagem (3R) e o tratamento ou disposição 
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ambientalmente adequada do rejeito no solo. A Figura 4, a seguir, ilustra a hierarquia de 

ações determinada na Lei. 

Figura 4 - Hierarquia das ações de manejo de RSU da PNRS 

 

Neste contexto, o Plano de resíduos sólidos do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2014), 

estabelece cinco diretrizes e metas, resumidas a seguir: 

1. Promover a conscientização e a comunicação para a educação ambiental; 

2. Aperfeiçoar o planejamento; 

3. Fomentar soluções sustentáveis; 

4. Aprimorar a gestão, com destaque para o apoio dos planos intermunicipais, 

microrregionais ou municipais, promovendo a associação dos municípios. 

Dentre as metas da diretriz 4, destacam-se: 

 Meta 4.8: sobre o percentual de resíduos orgânicos dispostos em aterros, com metas 

de redução de 35%, 45% e 55% para 2019, 2023 e 2025, respectivamente; 

 Meta 4.9: de geração de energia elétrica com biogás de aterro com potências 

instaladas de 60Mwe, 80Mwe e 100Mwe para 2019, 2023 e 2025, respectivamente; 

5. Incentivar o aumento da eficiência no uso dos recursos naturais pelo incentivo à 

redução da geração de resíduos e à reciclagem. 

O Artigo 3º da PNRS (Brasil, 2010, p. 3) mantém o poder público como responsável pela 

gestão do RSU e impõe parte desta responsabilidade aos fabricantes dos bens consumidos 

e que, ao final de sua utilização é resíduo, demanda tratamento e destino. Esta regra deve 
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ser exercida pela adoção de acordos setoriais de logística reversa16 entre o poder público e 

os fabricantes. 

A PNRS, além de incluir ao custo do produto os meios para a prática de 3R ou descarte, 

incentiva a adoção de ações que facilitem essas práticas. 

O Art. 54 da PNRS, em vigor desde 2010, determinava o banimento dos lixões em julho de 

2014. Em 2015, com o descumprimento da determinação, foi aprovado pelo Senado Federal 

e encaminhado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) no
 425 do Senado, que 

propôs a prorrogação dos prazos definidos naquele artigo da PNRS. A obrigatoriedade da 

disposição dos rejeitos em local adequado foi adiada de acordo com o cronograma e as 

condições apresentadas na Tabela 4: 

Tabela 4 - Alteração dos prazos da PNRS 

Data original 

na PNRS 

Data proposta no 

PL do Senado 
Condição do PL 

31/07/2014 

31/07/2018 
Capitais de estados e municípios integrantes de regiões 

metropolitanas 

31/07/2019 
Municípios com população superior a 100 mil 

habitantes em 2010 

31/07/2020 
Municípios com população entre 50 mil e 100 mil 

habitantes em 2010 

31/07/2021 
Municípios com população inferior a 50 mil habitantes 

em 2010 
Fonte: SENADO FEDERAL (2015) 

Mesmo que seja uma ação que visa a resgatar o cumprimento da PNRS, este Projeto de Lei 

consagra o gestor público que descumpre a legislação. É ilegal descartar resíduos em locais 

inadequados desde a aprovação da Lei de Crimes Ambientais no 9.605/98. Conforme se 

observa no Art. 54 daquele texto, 

“[...] está sujeito a pena de reclusão de um a quatro anos e multa 

aquele que causar poluição pelo lançamento de resíduos sólidos em 

desacordo com as exigências técnicas [...]”. 

                                                 
16 A logística reversa é um princípio introduzido pela PNRS e que significa ser um 

[...]instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada [...] (Brasil, 2010); 
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Mais grave que o descumprimento da meta definida na PNRS, em 2016, passados seis anos 

da aprovação da Lei, não se observa a compreensão de que a gestão do RSU deva ser 

adaptada para que os rejeitos deixem de ser lançados em lixões e passem a ser dispostos 

em locais adequados, principalmente aterros sanitários. Esta determinação da PNRS é 

explorada ao longo deste estudo. 

1.3.4 Emissão de metano pela gestão de RSU 

Até o final do século 20, o principal destino do RSU no mundo era a deposição no solo. 

Em economias mais modestas, em lixões. Em economias desenvolvidas, em aterros 

sanitários. Em ambas as situações, prevalece a emissão de metano. 

Como pode ser observado na Figura 5, em escala global, o IPCC estimava, em 1995, que a 

disposição de resíduos no solo representava 8% da emissão mundial de metano. 

Figura 5 - Fontes de emissão de metano no mundo. 

 
Fonte: IPCC (1995, p. Introduction 2) 

No Brasil, em 2010, a emissão de metano pela disposição de resíduos no solo representava 

2,2% do total das emissões (MCT(BR), 2016, p 42). No Estado de São Paulo, onde o 

desmatamento e a agropecuária não têm a mesma importância que no contexto nacional, a 

fração de emissão devida à gestão de resíduos foi de 6.7% em 2008 (CETESB, 2010, p. 

xxviii). Na cidade de São Paulo, não há desmatamento ou agropecuária. A indústria foi 
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deslocada para outras cidades no interior do Estado. Assim, as emissões de GEE devidas 

ao desmatamento, à agropecuária e à produção industrial são reduzidas. Por outro lado, o 

inventário de emissão de GEE desta cidade apontou que, em 2009, 16% da emissão de GEE 

foi devida à disposição do RSU no solo (VILELA, 2013, p. 24). 

1.3.5 Licenciamento ambiental 

O Anexo 5 da Lei Estadual nº 997/76, que é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

8.468/76, alterado pelo Decreto Estadual 47.397/02, determina que a CETESB tem a 

atribuição legal do licenciamento e controle da qualidade ambiental no Estado de São Paulo 

(CETESB 2015, n.p.). 

Citando a Lei Complementar no 140/11, Machado (2016, p. 320) considera que o 

licenciamento ambiental é: 

[...] “o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma de causar degradação ambiental”17 (Artigo 2º, 

I).[...] 

A Resolução CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986), alterada pela Resolução CONAMA 

237/97 (CONAMA, 1997), define o tratamento de resíduos como uma atividade sujeita ao 

licenciamento ambiental. A referida definição inclui atividades de reciclagem, 

compostagem, gaseificação, incineração ou disposição no solo. 

Na PNRS (BRASIL, 2010), n.p.), o licenciamento ambiental inclui a coleta, o transporte, 

o tratamento e, quando for o caso, a disposição no solo. 

As condições para a coleta de resíduos são definidas na ABNT NBR 12.980/93 (ABNT, 

1993). Já a redução dos impactos ambientais devidas ao transporte de resíduos, segue a 

norma ABNT 13.221/10 (ABNT, 2010). 

A Resolução CONAMA 237/97 padronizou os critérios de emissão de licença ambiental. 

A licença ambiental é composta por três licenças que se sucedem. Na primeira, a Licença 

                                                 
17 Aspas de Machado (2016). 
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Prévia, planeja-se o empreendimento e são definidas a localização, a concepção e os 

condicionantes para as próximas fases. Na Licença de Instalação é autorizada a instalação 

do empreendimento e são definidos os meios de controle ambiental. Na Licença de 

Operação é autorizado o funcionamento do empreendimento, que ocorre após a verificação 

do cumprimento das exigências de controle ambiental feitas nas fases anteriores. 

O Anexo 5 do Regulamento da Lei nº 997/76 (CETESB, 2015d) apresenta a lista dos 

empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. A lista reúne empreendimentos de 

fabricação, mineração, imprensa, armazenamento de substâncias, hospitais e tratamento de 

resíduos. 

As alternativas de tratamento ou disposição de resíduos, além dos aspectos de energia e 

GEE implicam impactos ambientais que são considerados no licenciamento ambiental. O 

pedido de Licença Ambiental Prévia (LP) do equipamento de tratamento ou do local de 

disposição no solo deve ser acompanhado de Relatório Ambiental Preliminar (RAP), do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

reportando o potencial de poluição, as medidas para o seu controle e degradação ambiental 

esperada. 

O licenciamento ambiental das usinas de compostagem é feito a partir de estudos 

ambientais divididos em unidades com capacidade até 10tRSU.dia-1 e unidades com 

capacidade entre 10tRSU.dia-1 e 100tRSU.dia-1. A estrutura do estudo ambiental é definida 

em detalhes no manual Licenciamento, quem deve solicitar (CETESB, 2015c). 

A compostagem pode ter como subproduto da degradação da matéria orgânica um 

fertilizante, cuja qualidade depende diretamente da composição do material admitido na 

usina. No material devem ser observadas as concentrações máximas admitidas para 

fitotóxicos, patogênicos, metais pesados, pragas e ervas daninhas definidas pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

O licenciamento ambiental de incineradores é previsto pela Decisão de Diretoria 326/14 

(CETESB, 2014), em que são definidos os parâmetros físicos e químicos de 

monitoramento. 

A emissão da Licença de Operação (LO) do incinerador prevê a realização de um teste de 

queima observando uma série de parâmetros de emissão atmosférica. 
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O licenciamento ambiental de aterros sanitários é feito com base em estudos de impacto 

ambiental, relatório ambiental preliminar ou Estudo Ambiental Simplificado (EAS), estes 

definidos pelas Resoluções CONAMA no 1/86, CONAMA no 237/97 e pela Resolução 

SMA-SP no 54/04. O licenciamento de aterros observa, como preconiza o Plano de Resíduos 

Sólidos do Estado de São Paulo (PRS) (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SP), 2014, 

p. 85 e 214), a segurança aeroviária, a presença de patrimônio histórico-cultural, a proteção 

dos recursos hídricos, a geomorfologia, a qualidade do ar, o uso e ocupação do solo e a proteção 

e conservação da biodiversidade (SÃO PAULO, 2014). A respeito da qualidade do ar, a 

CETESB considera, para os poluentes locais, as emissões previstas na Compilation of Air 

Pollutant Emission Factors (AP42) e, para estimar a geração de metano, o software 

LandGem, da USEPA. O projeto do aterro sanitário segue a ABNT 8.419/92 (ABNT, 

1992). 

O licenciamento ambiental de aterros sanitários de pequeno porte, que recebem até 

20tRSU.dia-1, segue a ABNT NBR 15 849/10 (ABNT, 2010). 

O Decreto no 55.947/10 (SÃO PAULO, 2010, capítulo V, Art. 32) determina que o 

licenciamento ambiental no Estado de São Paulo inclua considerações a respeito da emissão 

de gás de efeito estufa (GEE), podendo, segundo o § 1º do capítulo V, estabelecer limites 

de emissão atmosférica. O mesmo Decreto determina à CETESB definir novos 

procedimentos para o licenciamento ambiental tendo como objetivo o atendimento de 

metas de redução de emissão de GEE. Simultaneamente, o Art. 19 da Lei no 13.798/09, 

define que o Estado incentivará a recuperação do CH4 gerado pela digestão anaeróbia de 

sistemas de tratamento de resíduos (SÃO PAULO, 2009, p. 15) e com a mesma 

preocupação, o Decreto nº 58.659/10 criou o Programa Paulista de Biogás, que estabelece 

incentivos fiscais para a aquisição de equipamentos que compõem o ciclo de geração de 

biogás. 

A respeito da meta de redução da emissão de CO2, definida no Art. No 32 da PEMC-SP 

(SÃO PAULO, 2009), o Decreto no 55.947/10 (SÃO PAULO, 2010) em seu parágrafo 1º 

define a possibilidade de abatimento das emissões de todos os tipos de GEE e determina 

que o processo de licenciamento empregue novos procedimentos para definir os limites de 

emissão dos empreendimentos em fase de licenciamento ambiental. 
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O licenciamento ambiental da instalação de um aterro sanitário também deve considerar o 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), o inventário florestal, a legislação de áreas de 

proteção de mananciais, o Sistema nacional de unidades de conservação (SNUC), as áreas 

de gerenciamento de risco aviário (AGRA), que excluem um raio de 20 quilômetros ao redor 

de aeroportos e os polígonos do Departamento nacional de produção mineral (DNPM). 

O licenciamento e controle ambiental de instalações de coleta, transporte, tratamento ou 

disposição de resíduos no solo deve incluir a quantificação da emissão de GEE. 

1.3.6 Legislação aplicada 

Como já foi exposto na seção 1.3.3 (p. 43), em vigor desde 1998, a Lei Federal no 9.605/98 

de crimes ambientais (BRASIL, 1998), na seção III, Art. 54, inciso V determina pena de 

reclusão de um a cinco anos se ocorrer lançamento de resíduos sólido em desacordo com 

as exigências estabelecidas em leis. No Capítulo II, Art. 20, esta Lei define que valores 

devam ser fixados a fim de promover a compensação dos danos causados tanto ao ambiente 

quanto àqueles afetados por ele. 

Mesmo tendo sido aprovada em 1998, a precariedade sanitária relatada pela Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB) (IBGE, 2008, p. 60), constata que a Lei 9.605/98 

não é plenamente aplicada. Mesmo vinte anos após a sua entrada em vigor, mais que 73% 

do resíduo coletado no país era disposto em lixões em 2008 (IBGE, 2008). A Lei Federal 

12.305/10 que determinou o banimento dos lixões no ano de 2014 não foi cumprida. Não 

houve prisões ou aplicação de qualquer sanção. 

Sem discorrer a respeito do arcabouço legal e sua aplicação, a seguir, dois casos são 

considerados para descrever a situação da legislação ambiental nacional. 

O primeiro o episódio, o rompimento da barragem da Samarco: segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA, 2016, n.p.), maior acidente ambiental do país causado pelo 

rompimento da barragem da Samarco, em 2015, em Mariana, MG teve como consequências 

imediatas a morte de 17 pessoas, atingiu seiscentos e sessenta e três quilômetros de rios e 

córregos na bacia do Rio Doce, comprometeu 1.469 hectares de vegetação e mais de 250 

domicílios foram soterrados. O acidente ambiental provocou a interrupção temporária da 

captação de água das cidades que se serviam do Rio Doce para abastecimento e se estendeu 
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até o estuário no Espírito Santo. Em conclusão, até 2016, foram observados registros de 

multas ou indenizações na ordem de R$ 250 milhões, US$ 77,5 milhões18 ou US$ 0,078 

bilhões. 

Em um segundo episódio, ocorrido na mesma época, a USEPA (2016) relata que o 

escândalo ambiental ocorrido nos Estados Unidos da América, com aproximadamente 500 

mil veículos fabricados pela Volkswagen em desacordo com a legislação ambiental, 

resultou em uma multa ou indenização19 de US$ 15 bilhões. Sem minimizar a gravidade do 

fato, não foram registradas vítimas fatais e nenhum episódio crítico de poluição atmosférica 

neste segundo episódio. 

A diferença entre os valores sugere a fragilidade da aplicação da legislação ambiental no 

Brasil, o que é corroborado, no saneamento, pela precariedade da gestão de resíduos sólidos 

urbanos, cuja obrigatoriedade de disposição ambientalmente adequada é prevista na 

legislação e cujo completo descumprimento não registra a aplicação das devidas punições. 

1.3.7 Benefícios tributários 

Segundo o Portal Tributário (2016, n.p.), tributo20 

[...] é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada - Artigo 3º do Código Tributário Nacional 

(CTN) [...] (CTN21 apud PORTAL TRIBUTÁRIO (2016, n.p.). 

Nos termos do Art. 145 da Constituição Federal Brasileira e do Artigo 5º do Código 

Tributário Nacional (CTN), tributos podem ser federais, estaduais ou municipais. 

Destacam-se  o Programa de Integração Social (PIS) com alíquotas de 0,65% a 1,65%, a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), cuja alíquota é de 

7,5%, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com alíquotas de 4% a 20%, o 

                                                 
18 Taxa de câmbio: US$0,31/R$1,00 - conversor disponível em <(goo.gl/fYfnxB)>, em 08/16. 
19 Segundo USEPA (2016, n.p.): chamada para reparo nos veículos: US$ 10,3 bilhões + remediação de 

NOx: US$ 2,7 bilhões + desenvolvimento de veículos de emissão zero: US$ 2,0 bilhões = US$15 bilhões 
20 Entende-se por tributos: todos os impostos, contribuições, taxas e contribuições de melhoria. 
21 Brasil, Senado Federal, Código Tributário Nacional - Lei 5.172/66, 2ª ed., Brasília, disponível em 

(goo.gl/3Psq2s), 189 p., 2012. 

https://goo.gl/fYfnxB
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) com alíquota de 12% e o Imposto sobre 

Importação (II) cuja alíquota varia de 0 a 35%, de acordo com a tabela da Tarifa Externa 

Comum (TEC) (CTN21 apud PORTAL TRIBUTÁRIO, 2016, n.p.). 

Sem definir a alíquota média de projetos de gestão de resíduos, pode se estimar que a faixa 

de variação de tributos esteja entre 24,2% e 75,5% do investimento em bens de capital 

(CAPEX). 

Em 2012, o Governo do Estado de São Paulo criou o Programa Paulista de Biogás que 

reduziu os tributos incidentes nos equipamentos empregados na cadeia de geração de 

biogás. Em 2014, o Decreto 60.298/14 (SP AL, 2014, n.p.) isenta de ICMS e Imposto de 

Importação (II) a aquisição de bens associados ao ciclo de produção de energia com biogás, 

quando não houver produto similar nacional. 

A Lei Federal 10.438/02 isentava das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e 

tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD), a energia elétrica gerada com o biogás do 

aterro Bandeirantes. Este foi o primeiro grande projeto brasileiro de geração elétrica com 

biogás. A potência instalada em 2004 era de 20MWe. 

Em 2016, nove anos após o encerramento da disposição de RSU no aterro, ocorrida em 

2007, o projeto de geração de energia elétrica, iniciado com 20MWe, ainda operava com 

5MWe22. 

Encerra esta discussão, um exemplo de incentivo à reciclagem do Estado do Ceará, onde o 

Decreto Estadual (CE) 31.854/13 (CEARÁ, 2013, n.p.) isenta de IPI os bens produzidos 

naquele Estado e que contenham frações de material reciclado. As frações mínimas de 

material reciclado na composição destes bens são definidas no Artigo 7º do mesmo Decreto. 

Este Decreto corrige o problema da bitributação imposta ao produto fabricado com material 

reciclado e que, no momento da sua fabricação a partir de matéria prima de primeiro uso, 

paga este tributo. A tributação do material reciclado implica bitributação. 

                                                 
22 Informação pessoal do gerente dos projetos Bandeirantes e São João engenheiro Anderson da Biogás-

Ambiental. 
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1.4 ESTADO DA ARTE DA GESTÃO DE RSU EM 2016 

O estado da arte da gestão de resíduos em 2016 é observado à luz da PNRS, das opções de 

tratamento conhecidas e das publicações mais recentes. A Figura 6, a seguir, ilustra as 

possíveis rotas do resíduo segundo a PNRS e, a partir dela, são reunidas publicações sobre 

opções de destino do resíduo e sobre o que vem sendo feito nas principais metrópoles da 

Europa, Ásia e América do Norte. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(PERS) propõem a redução da geração de resíduos, o reuso, a reciclagem e o fim dos lixões. 

Figura 6 - Possíveis rotas do RSU à luz da PNRS 

 

1.4.1 Projetos ambientalmente amigáveis, não geração, redução e reuso 

A respeito de projetos ambientalmente amigáveis admite-se a produção e oferta de bens 

que empregam materiais reciclados e que permitam a reciclagem de seus componentes ao 
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final da vida útil do bem. Admitem-se produtos de maior durabilidade e com maiores 

intervalos de renovação de modelos, retardando a obsolescência e o consequente descarte. 

A PERS (SÃO PAULO, 2014) defende que a extensão da vida útil do produto ou a 

adequação do seu projeto são estratégias para a não geração. 

A não produção de bens e a não geração de resíduos são materializadas, principalmente, 

pelo não consumo. 

A não geração, redução e reuso considerados neste estudo pressupõem aproximação da 

idealidade das condições de consumo. 

O esforço para evitar a geração do resíduo ou a redução desta geração é um desafio ainda 

maior que o desenvolvimento das opções de tratamento relata Zaman (2013). O Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PRS SP) (SÃO PAULO, 2014, p. 

162) visa ao cumprimento da PERS e considera que a educação ambiental pressupõe o 

fomento, o envolvimento e a transformação da sociedade para o estabelecimento de padrões 

sustentáveis de produção e consumo. 

Na Figura 6, observa-se que o potencial de geração de resíduos deve ser definido desde o 

projeto do bem, no estágio anterior ao consumo, quando são definidas: a necessidade e o 

tipo de embalagem, a vida útil e os materiais empregados na fabricação a serem descartados 

ao final da vida útil do produto. Na fase de projeto, define-se a logística da distribuição, o 

potencial de redução, de reuso e de reciclagem (3R). A este respeito, a PRS SP (SÃO 

PAULO, 2015, p. 322) observa que a educação permanente com foco tanto em não geração 

quanto em redução é fundamental para o envolvimento da sociedade. 

Em paralelo às características ambientais do produto, as possibilidades de não geração e 

3R no processo produtivo são associadas à produção mais limpa e tratam da redução do 

resíduo industrial. Segundo esta opção de gestão de resíduos, identificam-se oportunidades 

de não geração, redução, reuso e reciclagem ao processo produtivo. São identificadas 

oportunidades de emprego do resíduo industrial como matéria prima em outros processos 

produtivos e estabelece-se um compromisso de produção dentro dos princípios definidos 

na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) (UNEP, 

n.p., 1992). 
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1.4.2 Separação na fonte, coleta seletiva e reciclagem 

A reciclagem, além de demandar adaptações no processo produtivo, demanda educação 

para que os recicláveis do resíduo sejam separados na fonte. O consumidor passa a separar 

o seu resíduo no momento do descarte, mantendo-o adequado para a fase de transporte, 

beneficiamento e encaminhamento para reuso, tratamento ou reciclagem. A mistura dos 

diferentes tipos de resíduos onera o reuso ou a reciclagem, podendo até inviabilizá-los. 

A realidade na Macro Metrópole Paulista, na segunda década do século 21, é de poucas 

ações de separação do resíduo na fonte e mesmo o que é separado pelos consumidores, em 

muitos casos, é misturado e destinado ao aterramento sem que ocorra nenhum processo de 

valorização do resíduo. A mistura citada pode ocorrer antes ou durante a coleta, anulando 

eventuais iniciativas domésticas de separação. 

Segundo Zveibil (2001, p. 61), a coleta de resíduos é de responsabilidade do órgão 

municipal encarregado da limpeza urbana com recursos próprios da prefeitura, de empresa 

contratada ou de sistemas mistos, como o aluguel de viaturas e o emprego de mão-de-obra 

da prefeitura. Para Zveibil, a geração per capita de resíduos deve ser considerada para a 

correta estimativa da massa total de resíduos e a correspondente frota para coleta. Ainda 

segundo Zveibil, a coleta seletiva consiste na separação, pela população, dos materiais 

recicláveis. Uma simplificação é aquela em que duas categorias são consideradas: 

orgânicos (úmidos putrescíveis) e recicláveis (secos). Os recicláveis devem ser coletados 

separadamente e destinados a unidades de triagem. Os pontos de entrega voluntária - PEV 

contribuem para a coleta seletiva. Qualquer alternativa deve considerar o permanente 

emprego da educação ambiental. 

Segundo Houaiss (2004, n.p.), a reciclagem é “[...] a recuperação da parte reutilizável dos 

dejetos do sistema de produção ou consumo [...]”. Sobre reciclagem, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) define: 

[...] reciclagem é um processo de transformação dos resíduos 

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, 

físico-químicas ou biológicas, para transformar em insumos 

ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos [...] 
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A primeira ação para a reciclagem é a separação dos materiais em grupos homogêneos. 

Ideal é não permitir a mistura dos diferentes materiais. A PNRS define que a coleta seletiva 

é a “[...] coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 

composição[...]”. 

Demonstrando a precariedade neste campo, de 1997 a 2014, a CETESB identificou, nos 

levantamentos anuais do Índice de Qualidade de operação de aterros de Resíduos (IQR), 

centrais de reciclagem em não mais de 2% dos municípios da MMP (CETESB, 2006, 2010 

e 2014, cf. Tabela 50, p. 265). 

Recipientes específicos para a coleta de recicláveis devem ser integrados à estrutura de 

coleta. Neste contexto, a coleta seletiva complementa o serviço de recolhimento do resíduo, 

que se diferencia do convencional pela redução nos níveis de compactação e pelo 

encaminhamento do material coletado para centrais de separação de recicláveis. 

Diferindo da constatação da CETESB a respeito dos municípios da MMP, o Compromisso 

Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2013, p. 21), aponta que 14% dos municípios do 

Brasil contavam, em 2013, com serviços de coleta seletiva. Da massa de resíduos coletados 

em 2013, 8.6 % foram encaminhada para triagem23 de materiais recicláveis e 2,3% foram 

recicladas24 (p. 31). 

Até 2016, as referências a centrais de separação de recicláveis tratavam daquelas operadas 

por cooperativas de catadores. Duas centrais mecanizadas, que operavam na cidade de São 

Paulo recebendo resíduos de coleta seletiva, apresentavam eficiência de separação de 

recicláveis de 60%. A limitação encontrava-se no serviço de coleta seletiva. 

A PNRS determina o incentivo à separação dos resíduos na fonte e sua destinação à 

reciclagem. Para tanto, a PNRS determina que prefeituras, empresas, catadores e população 

mudem a forma de lidar com o problema. As prefeituras devem coletar seletivamente e 

organizar os catadores. As empresas devem promover a reciclagem e, como consequência, 

os catadores podem aumentar a sua produtividade na tarefa de separação de recicláveis. 

                                                 
23 Porcentagem encaminhada para triagem = 

𝑅𝑆𝑈 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚  

𝑅𝑆𝑈 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
 . 100% =  

14.909 

173.703
 . 100% = 8.6% 

24 Fração reciclada = Porcentagem encaminhada para triagem. Eficiência da triagem =8,6% . 26,9% = 2,3% 
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Como exemplo de operacionalização da reciclagem, na cidade de São Paulo, as duas 

centrais de triagem de recicláveis operavam abaixo das suas condições de projeto em 

consequência do pequeno alcance do serviço de coleta seletiva. 

Em paralelo às ações de reciclagem, a Geotech, no licenciamento de um incinerador, antevê 

a coleta de 760tRSU.dia-1, sendo 720tRSU.dia-1 de coleta indistinta e 40tRSU.dia-1 de 

coleta seletiva antecedida por separação na fonte (GEOTECH, 2013, p. 180). 

Com eficiência de combustão de 80% (GEOTECH, 2013, p. 180), a incineração de 

720tRSU.dia-1 resultará 144tRSU.dia-1 de rejeitos a serem dispostos no solo. 

Com eficiência de separação de 60% (Cf. nota de rodapé no 43, p. 131), a separação dos 

recicláveis de 40tRSU.dia-1 de resíduos da coleta seletiva destinará 24t.dia-1 à reciclagem. 

A quantidade destinada à reciclagem será de 3% das 760tRSU.dia-1 (GEOTECH, 2013, p. 

180). 

Considerando a quantidade supracitada, a reciclagem na MMP é irrelevante em 

comparação com a da Diretiva-Quadro de Resíduo (WFD) da União Europeia (EU) (EC, 

2015), que adotou meta de reciclagem de 50% dos resíduos coletados, a ser atingida em 

2020. O compromisso europeu vem sendo monitorado pela Agência Europeia do Ambiente 

(EEA), que acompanha a evolução das ações e antecipa a expectativa de cumprimento das 

obrigações de cada país membro da EU. 

Muitos podem ser os materiais reciclados. Barros (2013, p. de 111 a 154), descreve os 

aspectos técnicos da reciclagem de papel, plástico, metal, equipamentos eletrônicos, 

baterias, resíduos da construção civil, areia de fundição, pneus lâmpada fluorescente, vidro 

e matéria orgânica. A reciclagem de baterias e lâmpadas fluorescentes merece destaque 

pela toxicidade dos resíduos. A reciclagem do material de construção civil é destacada pela 

elevada massa de resíduos. A seguir, considerando a Figura 6 (p. 53), são discutidos 

aspectos de reciclagem de alguns dos componentes dos resíduos. Na Tabela 34 e na Tabela 

35 (p. 147), são enumeradas possibilidades de redução de emissão de GEE e conservação 

de energia pela reciclagem de certos componentes dos resíduos. 
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1.4.2.1 Reciclagem de pneumáticos 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2014, p. 104) foram coletadas 404.000 toneladas de pneus em 2013 no Brasil. 

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP, 2015, n.p.), desta 

quantidade, 70% destinam-se à combustão e 30% voltam ao ciclo produtivo como pisos, 

tapetes e asfalto borracha. O secretário de serviços públicos de Jundiaí (LEITE, 2015, aos 

1h32min08s do vídeo), considera que a reciclagem de pneus é um problema resolvido no 

Brasil e que os demais ciclos produtivos continuam aguardando solução. Segundo o mesmo 

secretário, são necessários acordos setoriais que incluam a Secretaria da Fazenda trazendo 

incentivos fiscais e eliminando a dupla tributação ocasionada pela cobrança de impostos 

sobre os produtos reciclados (LEITE, 2015, aos 1h33min40s do vídeo)25 26. 

1.4.2.2 Reciclagem de metais ferrosos 

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2013, p. 23), a taxa de 

reciclagem de aço no Brasil foi de 49% em 2012. Também segundo o CEMPRE (2015b, 

n.p.) em 2012, na Alemanha e na Bélgica, as taxas de reciclagem foram de 93 e 96% 

respectivamente. O mesmo autor (2015, n.p.) informa que os principais produtos reciclados 

no Brasil são as latas de aço de produtos alimentícios, além de latas de tinta, massa corrida 

e de produtos químicos. A vantagem do setor reside na necessidade de emprego de aço no 

processo de fabricação do aço novo. Dessa forma, toda aciaria, é, ao mesmo tempo, uma 

unidade de reciclagem. 

1.4.2.3 Reciclagem de metais não ferrosos 

A ABRELPE (2014, p. 105) reporta altas taxas de reciclagem de alumínio. Citando dados 

da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), a ABRELPE reporta que, em 2012, a taxa 

de reciclagem de alumínio foi de 35%. Tratando de latas de alumínio: a quantidade coletada 

                                                 
25 LEITE A. - Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Jundiaí, Gestão inteligente de resíduos 

sólidos: a experiência de Jundiaí, palestra/vídeo, Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções 

Ambientais da FGV, disponível em (goo.gl/Sqf1CL). 
26 A referência completa do vídeo é apresentada na seção 7. A anotação de tempo indica o correspondente 

do vídeo onde a informação pode ser encontrada. 

https://goo.gl/Sqf1CL
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e reinserida ao processo produtivo em relação à quantidade produzida no mesmo ano foi 

de 97%. CEMPRE (2013, p. 23), considera que a taxa pode chegar a 99%. 

1.4.2.4 Reciclagem de papel 

Citando dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA), a ABRELPE 

(2014, p. 106) reporta que a produção de papel no país passou de 7,8 trilhões de t, em 2002, 

para 10,4 trilhões de t em 2012 e que a taxa de recuperação dos papeis recuperáveis em 

2012 foi de 45,7% do total produzido. A Coreia recupera 92% da sua produção, a Alemanha 

85%, Japão e Reino Unido 79%, o que sugere que há muito que fazer no contexto nacional. 

O CEMPRE (2013, p. 23) reporta que, em 2012, a taxa de reciclagem de papelão foi de 

73% do total produzido. 

1.4.2.5 Reciclagem de vidro 

A Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (ABIVIDRO, 2015, 

n.p.) reporta que a reciclagem de vidro no Brasil em 1991 era de 15% e que a contínua 

evolução do setor levou a 49% de reciclagem do total produzido em 2007. O CEMPRE 

(2013, p. 23) reporta que, em 2012, 50% do vidro empregado em embalagens no Brasil foi 

reciclado. 

1.4.2.6 Reciclagem de resíduos orgânicos 

O CEMPRE (2015, n.p.) alerta que a legislação brasileira determina que o fertilizante 

orgânico resultante da compostagem de resíduos deve conter: no mínimo 40% de matéria 

orgânica; pH mínimo de 6; conteúdo de nitrogênio de 1% e relação entre carbono e 

nitrogênio (C/N) de 18, com quantidades mínimas de patogênicos e metais pesados. 

De forma otimista, o CEMPRE (2015, n.p.) reportou que, em 2012, 5% da fração orgânica 

do resíduo gerado no Brasil foram reciclados e convertidos em fertilizante. Dos 211 

municípios brasileiros que operam unidades de compostagem, 144 estão em Minas Gerais 

ou no Rio Grande do Sul. A este respeito, o secretário de serviços públicos da prefeitura de 

Jundiaí (LEITE, 2015, aos 1h50min00s do vídeo) cita a existência de certificadores 
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privados da qualidade do composto, viabilizando a comercialização deste produto com 

garantias mínimas de qualidade em relação à legislação vigente. 

Os relatórios de IQR do Estado de São Paulo reportam que um número insignificante de 

municípios possui instalações de compostagem na MMP (CETESB, 2006, 2010 e 2014, cf. 

Tabela 50, p. 265). 

1.4.2.7 Reciclagem de plásticos 

Citando dados da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST), a ABRELPE 

(2014, p. 108) reporta que o consumo aparente de plásticos em 2014 foi de 7,2 milhões de 

toneladas. A ABRELPE também reporta que a reciclagem mecânica do plástico no Brasil 

em 2012 foi de 21% do total produzido no mesmo ano enquanto que na Alemanha, esta 

taxa foi de 33% naquele mesmo ano. 

1.4.3 Tratamento biológico do RSU 

As alternativas de tratamento biológico consideradas neste estudo são: a compostagem 

aeróbia, o tratamento mecânico biológico e a digestão anaeróbia. 

1.4.3.1 Compostagem aeróbia 

Segundo Cerri (2008, p. 2), a compostagem envolve a degradação da porção biodegradável 

do resíduo em condições aeróbias. A compostagem doméstica é feita nas residências e a 

compostagem industrial em grandes unidades dimensionadas para este fim. A 

compostagem também pode ser feita com diferentes misturas de resíduos orgânicos. Feita 

ainda no domicílio, a compostagem tem a vantagem de eliminar o transporte e os seus 

impactos como as emissões pelo aterramento e pelo trânsito. Em muitos países, os artefatos 

para a compostagem doméstica são oferecidos a preços subsidiados. Por outro lado, esta 

opção não é adequada para apartamentos, destina-se a casas com jardins ou locais com 

ampla área livre. São muitas as possibilidades de formato e mistura de resíduos orgânicos 

para compostagem. A Figura 7 esquematiza esta prática. 
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Figura 7 - Leira de compostagem aeróbia 

 

 

 
 

Fonte: FDR (2015, n.p.) 

Além de atender aos domicílios que não dispõem de área para compostagem, as unidades 

centralizadas de compostagem podem tratar maiores quantidades de resíduos. Por exemplo, 

Cerri (2008 p. 12) descrevem que a compostagem ocorre em até 40 dias. A Figura 8, a 

seguir, ilustra o princípio de funcionamento do túnel de compostagem. 

Figura 8 - Túnel de compostagem 

 
Fonte: tradução de BTC (2015, n.p.) 

São possibilidades da compostagem aeróbia: 

Esterco 
 
 

Material orgânico 
 

Esterco 
 

Material orgânico 
 

Esterco 
 

Material orgânico (verde-úmido) 
 

Esterco-inoculante 
 

 

Palha seca (cama) 
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 Na aplicação doméstica, esta opção pode eliminar o transporte, 

 Bem operado, pode fornecer nutriente de baixo custo e boa qualidade, 

 Reduz a fração orgânica do subproduto da compostagem caso este seja destinado ao 

aterramento, 

 Opera com baixos níveis de emissão de GEE, 

 Pode ser instalado na área urbana, 

 Domicílios sem jardim não podem adotar a opção doméstica, 

 Reduz significativamente o potencial de geração de metano do rejeito, 

 Demanda energia para a operação nas grandes instalações, 

 Demanda cuidados com parâmetros como temperatura, pH, umidade e disponibilidade 

de nutrientes. 

1.4.3.2 Tratamento mecânico biológico (TMB) 

No TMB, descrito na Figura 9, a fração de recicláveis secos e de material orgânico é 

minimizada antes do processo biológico. O rejeito, com reduzido potencial de geração de 

metano, é aterrado. Recursos de separação de recicláveis podem reduzir a massa de rejeito 

encaminhado à disposição no solo. 

Segundo Punin, Maneewan e Punlek (2013), no TMB não há seleção antecedendo o 

tratamento. O resíduo que entra no processo deve ter reduzida a fração de recicláveis e, 

preferencialmente, a fração orgânica é submetida a um período de degradação aeróbia. 

Resulta do TMB um rejeito com potencial de geração de metano entre 50% e 90% inferior 

àquele inicial observado na coleta e que seria degradado no aterro. 
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Figura 9 - Tratamento mecânico e biológico (TMB) 

Fonte: adaptado e traduzido pelo autor de Punim, Maneeman e Punlek (2013, p. 156) 

O TMB permite que o serviço de coleta opere coletando resíduos indiscriminadamente. O 

processo mecânico separa, com diferentes recursos, os materiais recicláveis secos do 

material orgânico. O resíduo prioritariamente orgânico, separado, segue para o tratamento 

biológico, que consiste em um período de degradação aeróbia de, pelo menos, cinco meses. 

São possibilidades do tratamento mecânico biológico: 

 Reduz a fração orgânica do resíduo destinado ao aterramento, 

 Opera com baixos níveis de emissão de GEE, 

 Opera com baixos custos, 

 Reduz significativamente o potencial de geração de metano do resíduo, 

 Demanda energia para a sua operação, 

 Demanda cuidados com parâmetros como temperatura, pH, umidade e disponibilidade 

de nutrientes. 

1.4.3.3 Digestão anaeróbia 

Segundo o Probiogás et al. (2010, p. 29), a matéria orgânica, quando decomposta em meio 

anaeróbio, origina uma mistura gasosa, o biogás. Este é um processo comum na natureza. 

Ocorre pela ação de bactérias anaeróbias que convertem o material orgânico em nutriente 

e biogás. Sucedem-se a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e, por fim, a metanogênese 

em que o ácido acético originado pelo processo anterior é convertido em metano. 

O biogás, a mistura gasosa resultante da digestão anaeróbia tem a composição média 

representada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Composição média do biogás  

Componente    Concentração 

[%vol] 

Metano (CH4) de 50 a 75 

Dióxido de Carbono (CO2) de 45 a 25 

Água (H2O) de 7 a 2 

Sulfeto de Hidrogênio (H2S)  de 20 ppm27 a 2% 

Nitrogênio (N2) menos de 2 

Oxigênio (O2) menos de 2 

Hidrogênio (H2) menos de 1 

Fonte : Peterson et al. (2010 p. 29) 

Até a metade da segunda década do século 21, eram várias as alternativas de tratamento 

anaeróbio de resíduos disponíveis no mercado. Os principais critérios que diferenciam os 

digestores anaeróbios encontrados no mercado são listados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Critérios de operação da digestão anaeróbia do resíduo orgânico 

Critério Tipo 

Umidade dos substratos 
Digestão úmida 

Digestão seca 

Tipo de alimentação 

Descontínua 

Semicontínua 

Contínua 

Número de fases do processo 
Uma fase 

Duas fases 

Temperatura do processo 

Psicrofílico (menor que 25oC) 

Mesofílico (entre 25oC e 45oC) 

Termofílico (entre 45oC e 65oC) 

Fonte: Probiogás et al. (2010, p. 29) 

O catálogo de tecnologias Probiogás (2015, p. 33) apresenta resumidamente 13 diferentes 

métodos de fermentação de resíduos com tempos médios de retenção do resíduo de 30 dias. 

São enumerados fornecedores para todas as tecnologias. Assim, considerando a diversidade 

de opções, a Figura 10 esquematiza um dos tipos de digestor disponível no mercado. 

                                                 
2720 ppm = 

20

1.000.000
 = 0,00002 = 0,002 % 
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Figura 10 - Reator anaeróbio úmido de fluxo pistonado 

 
Fonte: Traduzido de PROBIOGÁS et al. (2010, p. 54) 

São possibilidades da digestão anaeróbia do RSU 

 Reduz a fração orgânica dos resíduos, 

 O rigoroso controle do material submetido à digestão anaeróbia permite a geração de 

um nutriente de baixo custo e boa qualidade, 

 Gera biogás, rico em metano com potencial uso energético, 

 Opera com baixos níveis de emissão de GEE, 

 Pode ser instalado na área urbana, 

 Demanda cuidados com parâmetros como temperatura, pH, umidade e disponibilidade 

de nutrientes, 

 Não tem aplicação doméstica urbana. 

1.4.4 Tratamento térmico do RSU 

As alternativas de tratamento térmico consideradas neste estudo são: a pirólise, a 

gaseificação e a incineração. Alternativas como a autoclave, a pirólise por plasma e o forno 

de micro-ondas foram desconsideradas por não estarem, até 2016, dentre as alternativas 

para tratamento de resíduos sólidos urbanos da literatura técnica internacional. 

Reichert (2015) indica, na Figura 11, as relações entre massa de ar usado e massa de ar 

estequiométrico, massa de ar e ar combustível, e as faixas de temperatura que diferenciam 

os processos térmicos de tratamento de resíduos. Ainda segundo Reichert (2015, aos 
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4min11s do vídeo), os processos de incineração empregam duas câmaras: uma primária de 

combustão subestequiométrica e uma secundária, estequiométrica. As diferenças dos 

processos incluem a forma da grelha, a faixa de temperatura em que ocorre a reação, o 

tempo de residência, a relação entre ar e combustível e o método de aquecimento. 

Figura 11 - Processos térmicos de tratamento de RSU 

 𝛷 =
𝑚𝑎𝑟 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜
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Fonte: modificado a partir de Reichert (2015, aos 3min57s do vídeo) 

Notas: Φ: razão entre massa de ar usado e massa de ar estequiométrico 

 λ: razão entre massa entre ar usado e massa de combustível 

Zaman (2013) compara a pirólise e a gaseificação com a incineração na Tabela 7 e mostra 

que apesar de demandar maior quantidade de energia para iniciar o processo, a pirólise e a 

gaseificação geram 23,5% a mais de energia e 33% a menos de cinzas por massa de 

resíduos. 
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Tabela 7 - Entrada e saída de energia e rejeito de tratamento de RSU 

Entrada e saída  pirólise ou gaseificação incineração 

Energia de partida [kWh.t_rejeito-1] 339 77,8 

Energia gerada [kWh.t_rejeito-1] 685 554 

Rejeito sólido [kg_cinza.t_rejeito-1] 120 180 

Fonte: Traduzido de Finnveden et al., DEFRA, Khoo, Circeo28 apud Zaman (2013, p. 1032) 

1.4.4.1 Autoclave, micro-ondas e pirólise assistida por plasma 

Os tratamentos térmicos por autoclave e micro-ondas são empregados para a eliminação 

dos efeitos nocivos de resíduos dos serviços de saúde. Na MMP, estas técnicas somadas 

equivalem a pouco mais de 10% dos resíduos dos serviços de saúde e que representam 

quantidades muito inferiores às dos RSU (ABRELPE, 2009). Segundo Reichert (2015, aos 

19min16s do vídeo), a gaseificação assistida por plasma encontra aplicação para tratamento 

de resíduo perigoso. Em 2017 não havia registro desta alternativa para o tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, daí estas opções não serem consideradas neste estudo. 

1.4.4.2 Gaseificação 

A gaseificação dos resíduos produz combustível que pode ser utilizado como matéria-prima 

para outros processos energéticos, os principais componentes deste são: monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, metano, nitrogênio, hidrocarbonetos leves e 

vapor de água (CARBOGÁS, 2014, n.p.). Sem explicitar a relação de massa entre resíduos 

e geração de gases, as concentrações destes gases são apresentadas na Tabela 8, a seguir. 

                                                 
28FINNVEDEN G, JOHANSSON J, LIND P, MOBERG A (2000), Life cycle assessments of energy from 

solid waste. Stockholm, Sweden. 

KHOO HH (2009), Life cycle impact assessment of various waste conversion technologies. Waste 

Manag (Oxford) 29(6):1892-1900 

CIRCEO LJ (2009), Plasma arc gasification of municipal solid waste (presentation slides). Georgia 

Tech Research Institute, Georgia. <(energy.ca.gov/proceedings/2008-ALT-1/documents/09-02-

17_workshop/presentations/Louis_Circeo-Georgia_Tech_Research_Institute.pdf)>. Accessed 7 April 2009 
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Tabela 8 - Composição dos gases no processo de gaseificação 

Substância 
Porcentagem 

[%] 

N2 49,0 

CO 18,0 

H2 14,0 

CO2 10,0 

H2O 6,0 

CH4 3,0 

Fonte: Carbogás (2014, n. p.) 

A mesma fonte mostra que o gaseificador deve ser alimentado por combustível derivado 

de resíduos (CDR). Este subproduto do resíduo é uma mistura de diversos materiais sólidos 

que são separados, triturados e misturados de forma a obter um combustível padronizado e 

de poder calorífico adequado. Dentre seus elementos podem estar: papel, papelão, resíduos 

de embalagens, fraldas, absorventes, isopor, espumas, plásticos, borracha, orgânicos, óleos, 

borras, tintas, madeira, rejeitos da construção civil, embalagens, resíduos de poda e trapos 

de tecido. 

Dentre vários modelos possíveis, a Figura 12 ilustra um gaseificador de resíduos que opera 

em contracorrente. 

O Relatório Ambiental Preliminar elaborado pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e 

Extensão (FUNEP, 2015, v. 1, p. 69), apresenta o gaseificador em fase de licenciamento 

ambiental em 2017 a ser instalado em São João da Boa Vista, SP. Nele, a gaseificação é 

feita por batelada e o combustível é o CDR, mantido em atmosfera de baixo nível de 

oxigênio. Esta opção emprega menos de 40% do oxigênio necessário para a combustão 

completa em 500 oC por período de 10h a 12h. Este tratamento quebra os compostos 

orgânicos complexos em compostos inertes e moléculas mais simples. Após a gaseificação, 

o gás produzido é queimado a 1.000ºC em um pós-queimador. Segundo a fonte, (FUNEP, 

2015, v. 1, 2015, p. 74), o gaseificador consome entre 2kg a 6kg de óleo combustível por 

tRSU. 
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Figura 12 - Gaseificador de contracorrente29 

 
Fonte: Coelho (2015), conforme nota de rodapé no 29. 

Segundo a FUNEP (2015), o gaseificador, a ser instalado em São João da Boa Vista terá 

capacidade de 50tRSU.dia-1, sendo 37t.dia-1 de resíduos de escavação de material disposto 

no solo e coleta de 13tRSU.dia-1. 

São possibilidades da gaseificação do RSU 

 Produz gás combustível, 

 Reduz o volume dos resíduos, 

 Equipamento compacto, 

 Pode ser instalado na área urbana, 

 As emissões gasosas são baixas e com baixo potencial de presença de dioxinas e 

furanos, 

 O C fóssil contido nos resíduos gaseificados implica emissão de GEE pela queima do 

gás combustível, 

                                                 
29 COELHO, S. T., Biomassa como fonte de energia - Conversão e utilização de resíduos sólidos 

urbanos, correspondência pessoal, São Paulo, 2015. 

 
1400 
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 A qualidade do resíduo sólido gerado depende da qualidade do material submetido ao 

tratamento, podendo, aquele, ser empregado como fertilizante ou outro uso. 

1.4.4.3 Pirólise 

A pirólise assemelha-se à gaseificação, diferenciando-se pela temperatura inferior e pela 

ausência completa de ar no processo. Um queimador externo fornece a energia e consome 

30% da energia gerada pela pirólise. Segundo Reichert (2015, aos 24min do vídeo), plantas 

de pirólise operam na Islândia, Japão, Itália e Alemanha com fluxos de resíduos variando 

de 100t.dia-1 a 300t.dia-1. São várias as possibilidades construtivas e operacionais de 

reatores de pirólise. A Figura 13 exemplifica o funcionamento do reator de pirólise a tambor 

rotativo. 

Figura 13 - Reator de pirólise de RSU 

 
Fonte: Maim engineering (2015, p. 12) 

O aquecimento do material a temperaturas entre 500oC e 1000oC faz com que ocorram 

reações e que sejam liberados gases combustíveis. O gás produzido pela pirólise tende a 

ser rico em hidrogênio e monóxido de carbono. 

São possibilidades da pirólise do RSU: 

 Produz gás combustível, 

 Reduz o volume dos resíduos, 

 Equipamento compacto, 

 Pode ser instalado na área urbana, 

 As emissões gasosas são baixas e com baixo potencial de geração de dioxinas e furanos, 
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 O carbono fóssil contido no resíduo gaseificado resulta na emissão de GEE pela queima 

do gás combustível, 

 A qualidade do rejeito resultante da pirólise depende da qualidade do material 

submetido a esta opção de tratamento podendo, aquele, ser empregado até como 

fertilizante. 

1.4.4.4 Incineração 

A incineração é uma reação química de combustão envolvendo um combustível e um 

comburente liberando luz, calor, emissão atmosférica e cinza. A incineração é um 

tratamento que muda o estado físico do resíduo. Após o controle dos poluentes, o produto 

da combustão é lançado na atmosfera. 

Considera-se neste estudo a incineração tipo mass burn, em que o resíduo pode, ou não, ter 

separados os seus recicláveis do material orgânico. 

Empreendimentos em fase de licenciamento ambiental, em 2017, em São Bernardo do 

Campo (GEOTECH, 2013) e em Barueri (SGW, 2012) foram empregados como exemplos 

de aplicação da incineração, ambos empregando incineradores do tipo mass burn. 

Na segunda década do século 21, no Brasil, a alternativa de incineração dos resíduos é 

apresentada como unidade de recuperação de energia (URE). Segundo Del Bel (2012, p. 

20), a incineração de resíduos não é uma atividade de geração de energia. Prevalecem os 

objetivos de proteção ambiental e gestão dos resíduos. A recuperação de parte da energia 

envolvida no processo poupa recursos e pode contribuir para a viabilização econômica da 

opção de tratamento. Por outro lado, a incineração de resíduos pode ser conflitante com as 

determinações da PNRS no que se refere à priorização da redução, reuso e reciclagem (3R). 

Reichert (2015, aos 10min30s do vídeo) lembra que a incineração não se aplica a soluções 

de pequeno porte. 

A Figura 14, a seguir, é um exemplo de esquema de funcionamento de um incinerador de 

resíduos que contém uma unidade de recuperação da energia térmica e geração de energia 

elétrica por ciclo Rankine. Esta ilustração compõe o EIA do incinerador proposto para ser 

instalado em Barueri. 
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A incineração do resíduo sólido urbano, em casos de incineração de resíduos como coletado 

ou de resíduos cuja maior concentração seja de material orgânico deve contar com adição 

de combustível complementar obter um PCI suficiente para a manutenção da combustão.
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Figura 14 - Incinerador do tipo mass burn com geração de energia elétrica 

 
Fonte: SGW (2012, c. 1, p. 75) 
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A combustão do RSU no incinerador ocorre em duas câmaras. Na câmara primária, a relação 

subestequiométrica entre ar e combustível promove gaseificação. A combustão completa dos 

resíduos ocorre na câmara secundária com a participação dos gases combustíveis gerados na 

câmara primária. 

São possibilidades da incineração do RSU: 

 Reduz de 80% a 90% a massa do resíduo sólido estendendo a vida útil dos aterros, 

 Dentre as alternativas de incineração de RSU, com o incinerador do tipo mass burn, é 

possível destinar o resíduo misturado, sem separação na fonte ou coleta seletiva, 

 Pode ser instalado em área urbana, 

 O processo pode recuperar a energia calorífica residual em sistema de cogeração, 

 Parte do resíduo sólido da incineração, segundo a norma ABNT NBR 10.004 (ABNT, 

2004), é perigoso, sendo a sua disposição correspondente às exigências ambientais para este 

caso, 

 A incineração do resíduo sem separação, em incinerador tipo mass burn, está em desacordo 

com a hierarquia indicada pela PNRS (Cf. Figura 4, p. 44), 

 Transfere para a atmosfera a massa do resíduo que seria depositado no solo, convertendo-

a, no processo de combustão, do estado sólido para o gasoso, 

 A retirada de materiais recicláveis como papel e plásticos pode reduzir o poder calorífico 

do resíduo, aumentando a necessidade de emprego de combustível complementar, 

 A retirada de plásticos do resíduo pode reduzir a emissão de GEE. Esta redução pode ser 

compensada se for adicionado combustível para a elevação do poder calorífico, 

 Rejeição da opinião pública, 

 O controle da emissão atmosférica e necessidade de redução dos custos gera um conflito de 

interesse no operador, 

 RSU com elevada fração de orgânicos pode reduzir o poder calorífico da massa sob 

combustão, demandando emprego de combustível complementar, 

 Demanda permanente e, relativamente, rigoroso monitoramento por parte do órgão 

ambiental, 

 Falhas na operação ou controle ambiental podem ter graves consequências. 
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1.4.5 Disposição do rejeito no solo 

Segundo o manual Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado (IPT e CEMPRE, 

2000, p. 252), a disposição do rejeito no solo é um processo que emprega princípios de 

engenharia e normas operacionais para o confinamento seguro em termos de controle de 

poluição ambiental. Trata-se da disposição final dos rejeitos sólidos mediante o confinamento 

em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, obedecendo a normas de operação 

que visam a evitar danos ao ambiente. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determina a disposição ambientalmente 

adequada do rejeito no solo. Isto vai além da eliminação dos lixões. A PNRS determina que 

rejeitos e não resíduos tenham este destino, o que implica em demanda de investimento, 

melhoria e inovação, ainda não experimentada no país. 

Com a avaliação de 34 itens, o local de disposição de resíduos recebe uma nota, sendo 

classificado como inadequado ou adequado, de acordo com a Gestão Integrada de Resíduos 

Municipais (GIREM) (SÃO PAULO, 2012). A partir de 1997, a CETESB iniciou este tipo de 

avaliação e, mais recentemente, o critério da agência ambiental foi, pela mesma agência, 

modificado. A Tabela 9 apresenta as faixas de notas e o enquadramento do Índice de Qualidade 

de local de disposição de resíduos no solo (IQR) de 1997 a 2011 e de 2012 em diante. 

Tabela 9 - Índice de qualidade de local de disposição de rejeito no solo (IQR) 

Pontuação 
Enquadramento 

de 1997 a 2011 de 2012 em diante 

0 a 6 0 a 7 Inadequado (lixão) 

6,1 a 8 não se aplica Controlado (lixão) 

8,1 a 10 7,1 a 10 Adequado (aterro sanitário) 

Fonte: adaptada de São Paulo (2012 p. 23) 

Na Tabela 9, o termo lixão, empregado neste estudo, refere-se aos locais com IQR inferior ao 

de local adequado. No inventário nacional de GEE do setor de resíduos, o MCT(BR) (2015, p. 

26) empregou o IQR e a população dos municípios para definir o Fator de correção de metano 

(FCM) a ser apresentado na Tabela 13 (seção 2.6.5, p. 114). 

A fração orgânica do RSU disposto no solo é degradada anaerobiamente gerando biogás. De 

modo simplificado, o Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PRS) indica algumas 

grandezas possíveis na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Estimativa expedita de produção de energia elétrica em aterros sanitários 

Rejeito disposto no solo  Energia elétrica produzida ou potência instalada 

1tRSU = 200 m3 biogás 

1tRSU = 0,1Mwhe a 0,2Mwhe 

15.000 m3RSU/h = 25Mwe 

Fonte: adaptado da PRS (SÃO PAULO, 2015 p. 179) 

As quantidades de resíduos, energia e potência elétrica da Tabela 10 sugerem aquilo que pode 

ocorrer pela disposição do rejeito no solo; todavia, o estudo da PRS desconsidera aspectos como 

a composição do RSU, a eficiência de coleta do biogás ou a eficiência de conversão da energia 

química em elétrica, podendo, com estas simplificações, levar a erros. As estimativas obtidas 

por cenários podem reduzir a incerteza. 

Ainda tratando da disposição do rejeito no solo, a Figura 15 ilustra um aterro sanitário com 

recuperação do biogás, geração de energia elétrica e aproveitamento do CO2. O corte vertical 

permite a visão das camadas de rejeito e do sistema de drenagem de chorume, um dos grandes 

problemas dos aterros sanitários. A área do aterro que não receberá novas cargas de rejeito é 

considerada encerrada neste exemplo, a drenagem do biogás permanece enterrada e a superfície 

recebe uma cobertura vegetal reduzindo o impacto visual e a suspensão de poeira. 
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Figura 15 - Local de disposição de rejeito no solo 

 
Fonte: adaptado de GREENLIFE, 2014 
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Em função da gravidade de falhas na operação de um projeto de aterro sanitário, este pode ser 

classificado como um lixão. 

A manutenção da situação de disposição no solo, embora demandando menor esforço de 

educação e adequação das políticas públicas, mantém os padrões de consumo, desperdícios e 

emissão de gás de efeito estufa (GEE). 

São possibilidades de ocorrência na disposição do rejeito no solo: 

 Permite que 75% a 85% do biogás gerado no aterro sejam recuperados com possível uso 

energético do CH4 (TNO, 1995, p. 61) 

 A disposição do rejeito no solo estimula a continuidade da prática de consumo e descarte, 

 A limitação da recuperação do biogás implica emissão de 15% a 25% do GEE gerado, 

 O rejeito disposto no solo gera chorume e este demanda controle e tratamento antes do 

lançamento em um corpo d’água, 

 Aterros sanitários imobilizam, por décadas, uma extensa área. A seleção e operação do 

local demandam cuidados, assim como o seu descomissionamento se estende por décadas, 

até o fim da degradação do material depositado. Após o descomissionamento do aterro, é 

possível uma nova utilização do local, que deve ser permanentemente monitoramento pelas 

autoridades ambientais, 

 O aterro quando mal operado, passa a ser denominado lixão podendo ser abrigo de vetores 

de patógenos. A proliferação de aves pode implicar risco para a aviação. Outros impactos 

ambientais podem ser enumerados como a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, desenvolvimento de atividades de coleta na área interna ao local de disposição 

e emissão de odores, 

1.4.6 Gestão de RSU no mundo 

O registro do estado da arte da gestão de resíduos no mundo, em 2016, observa os estágios de 

implantação da Diretiva-Quadro de Resíduo (WFD) (EC, 2015) em países da Europa. Sakai et 

al., (2011) comparam a gestão de resíduos na Europa, América e Ásia. O Banco Mundial (TWB, 

2015) apresenta uma visão geral a respeito da gestão de resíduos no globo e a Agência Europeia 

do Ambiente (EEA, 2013). 
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1.4.6.1 Europa 

A WFD (EC, 2015) determina uma meta de reciclagem de resíduos de 50% para 2020. Os 34 

países que compõem a União Europeia (EU) fazem avaliação das medidas para atingir aquela 

meta. A Figura 16 apresenta as frações de reciclagem de 32 destes países nos anos de 2001 e 

2010. 

Bulgária, Turquia, Romênia e Croácia não apresentaram dados satisfatórios em 2001 e em 2010 

continuam inadequados. Irlanda e Reino Unido, que apresentavam taxas de reciclagem muito 

baixas em 2001, em 2010 reciclaram quase 40% do resíduo. Bélgica, Alemanha e Áustria que 

reciclavam 50% do resíduo em 2001, reciclaram aproximadamente 60% em 2010. Os países da 

EU são monitorados, como ilustra a Figura 16 e orientados para que atinjam seus 

compromissos. 

Figura 16 - Fração de RSU reciclada nos países da EU em 2001 e 2010 

 
Fonte: EEA (2013 p. 13) 
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1.4.6.2 Alemanha 

Segundo Fischer (2013, p. 7), mesmo tendo sido estabelecida uma meta de 50% de reciclagem 

para 2020, a taxa de reciclagem Alemã, já em 2010, superava 60%. Com uma taxa de coleta de 

1,64kgRSU.(hab.dia)-1, o país reporta que, desde 1993, vem implantando medidas 

administrativas de restrição e hoje não dispõe resíduo orgânico sem tratamento nos aterros 

sanitários (FISCHER, 2013, p. 9). 

Fischer (2013, p. 10) reporta que em 2004, 22% do resíduo era destinado ao tratamento 

mecânico e biológico (TMB) e que em 2007 esta fração passou para 60%. Todavia, uma lei em 

vigor desde o início de 2015, determinava que o resíduo devesse ser desviado para digestores 

anaeróbios gerando biogás e que isso devia fazer com que as estações de TMB e compostagem 

fossem encerradas (p. 16). 

1.4.6.3 Áustria 

Sem destacar as quantidades de resíduos, o Lebens Ministerium (Ministério da vida austríaco) 

(2013g v.1, p. 21), reporta que, em 2011, o país contava com 666 aterros sanitários e mais de 

1.500 opções de tratamento de resíduos, incluindo os de construção civil, os eletroeletrônicos e 

os orgânicos. Naquele ano, eram 10 incineradores, 49 outros processos térmicos, 466 

instalações de compostagem de resíduo orgânico e 157 instalações de digestão anaeróbia 

produzindo metano. O relatório de gestão de resíduos de 2011 reporta que em 2009, 63% dos 

resíduos foram reciclados e 14% incinerados. 

Ainda segundo o Ministério da Vida austríaco, nos incineradores daquele país, as capacidades 

variam entre 100 e 530tRSU.ano-1. Considerando a massa de resíduos, o mesmo ministério da 

vida (2011g v. 1, p. 43) reporta que, entre 1989 e 2009, o resíduo doméstico destinado ao 

aterramento passou de mais de 60% para 0,4%. Neste mesmo período, a fração submetida a 

tratamento mecânico biológico manteve-se por volta dos 10%. A fração incinerada passou de 

pouco menos de 10% para mais de 36% e que o resíduo separado na fonte passou de 15% para 

50%. 

1.4.6.4 Espanha 

O relatório de Almasi (2013) informa que a fração reciclada passou de 21%, em 2001, para 

33%, em 2010. A elevação dos custos para a disposição do resíduo em aterros nas regiões mais 
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populosas do país contribuiu para a viabilização das demais opções. A geração de resíduos per 

capita caiu de 1,8kgRSU.(hab.dia)-1 em 2001, para 1,7kgRSU.(hab.dia)-1 em 2010. 

Almasi (2013) reporta que a fração de resíduos reciclados passou de 20% em 2001, para 30%, 

em 2010 e que nos cenários considerados por Almasi (2013, p. 8), sem a inclusão de medidas 

a esse respeito, há o risco de o país não atingir a meta definida na Diretiva-Quadro de resíduo 

(WFD) da União Europeia. 

O balanço de emissão de GEE pelo gerenciamento de resíduos na Espanha, estimado pela 

Almasi (2013, p. 10) com a inclusão da emissão devida a transporte e à reciclagem, mostra que 

após uma década de crescimento, a partir de 2000, estas têm se reduzido. Em 2010 já eram 

inferiores às observadas em 1990. 

1.4.6.5 França 

Na França, dados da Prefeitura de Paris, do Observatório Regional dos Resíduos da Île-de-

France (ORDIF, 2015) e da Administração Central da Île-de-France sobre a gestão de resíduos 

mostram que, em 2007, foram coletados 481kgRSU.(hab.ano)-1. Esta quantidade equivale a 

1,3kgRSU.(hab.dia)-1. Nos subúrbios de Paris, a taxa de coleta variou de 

401kgRSU.(hab.ano)-1 a 565kgRSU.(hab.ano)-1 (PARIS, 2015, p. 2) ou de 1,3kgRSU.(hab.dia)-

1 a 1,4kgRSU.(hab.dia)-1. Na Île-de-France havia 19 incineradores, 8 centros de tratamento de 

escórias, 10 aterros sanitários, 16 centros de transbordo, 76 centros de triagem, 39 centros de 

compostagem, uma usina de metanização e 29 centros de tratamento de resíduos perigosos. 

Segundo a ORDIF (2013, p. 34), a incineração foi o destino de 3,8.106tRSU.ano-1, o 

aterramento foi o destino de 2,7.106tRSU.ano-1. Foram reciclados 2,5.106tRSU.ano-1 e 

0,6.106tRSU.ano-1 foram tratados por compostagem aeróbia. 

A respeito da gestão de resíduos em toda a França, a Gentil (2013, p. 5), citando dados do 

Serviço de Estatística da União Europeia (EUROSTAT), reporta que a geração per capita de 

resíduos permanece inalterada - passou de 1,48kg.dia-1,em 2007, para 1,45kg.dia-1 em 2010 - 

uma redução de 3% no período e que, em 2000, a reciclagem passou de 30% para 35% em 

2010, projetando 45% para 2020, 

Uma indicação da gestão feita pelo governo é dada pela evolução da taxa para os diferentes 

destinos do resíduo. Enquanto a taxa de incineração foi mantida entre 30€.tRSU-1 e 
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40€.tRSU-1 entre 2000 e 2010, no mesmo período a taxa para aterramento passou de menos de 

20€.tRSU-1 em 2000 para 40€.tRSU-1 em 2010. 

Segundo a Gentil (2013, p. 17), de 1990 a 2010, a emissão líquida de GEE, estimada pela soma 

das emissões do tratamento, do transporte e das evitadas pela reciclagem, experimentou 

redução, tendendo a zero, principalmente pela inclusão da emissão evitada pela reciclagem. 

1.4.6.6 Reino Unido 

No Reino Unido, a Watson (2013, p. 14) afirma que a taxa cobrada pelo aterramento é o 

instrumento chave para desviar o resíduo deste destino e para o cumprimento das obrigações 

assumidas pelo governo inglês junto à União Europeia. O Departamento de Meio Ambiente, 

Alimentação e Áreas Rurais do Reino Unido (DEFRA) também informa que medidas de 

encorajamento e facilitação para a reciclagem estavam sendo tomadas e entendia que o melhor 

destino para o resíduo orgânico doméstico era a digestão anaeróbia (WATSON, 2013, p. 23), 

visando a 70% da fração digerida anaerobiamente ou composta em 2015. 

1.4.6.7 Itália 

Ferraris (2013, p. 6) reporta que a geração per capita de resíduos na Itália, manteve-se constante 

entre 2001 e 2010 em 1,4kgRSU.(hab.dia)-1. A mesma fonte relata que a fração de resíduos 

reciclados passou de 15% em 2001 para mais de 35% em 2010. A Itália não cumpriu a meta de 

45% de reciclagem em 2008. Todavia, cenários simplificados indicam que a Itália deve atingir 

a meta de 50% de reciclagem do resíduo definida na WFD para 2020 (EC, 2015). 

Ferraris (2013) reporta ainda que, no período de 2006 a 2010, as 20 regiões da Itália 

aumentaram a quantidade de resíduos separados na fonte. Entre 2001 e 2010, a fração aterrada 

passou de 70% para menos de 50% em 2010. No mesmo período, a incineração se manteve em 

10%. 

De 2001 a 2012, o valor da taxa de disposição do resíduo vem sendo elevado, tendendo a valores 

entre 20 €.tRSU-1 e 30 €.tRSU-1. No mesmo período, a emissão de GEE, estimada por Ferraris 

(2013, p. 16) diminuiu discretamente. A maior componente da redução é devida à reciclagem. 
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1.4.6.8 Portugal 

Segundo Bakas (2013, p. 6), em 2010, 60% do resíduo daquele país era destinado para aterros, 

20% para a incineração e 12% eram reciclados. Entre os anos 2002 e 2010, a geração de resíduos 

per capita aumentou de 1,2kgRSU.(hab.dia)-1 para 1,4kgRSU.(hab.dia)-1. A previsão da Bakas 

indica que, em 2020, a fração reciclada seja de 30% e que para que Portugal consiga atingir a 

meta de 50% de reciclagem definida na WFD, um esforço excepcional será necessário 

(BAKAS, 2015, p. 16). 

Bakas (2013, p. 9) reporta também que, depois de ter atingido a meta de 75% de resíduos 

destinados ao aterramento em 2006, chegou a 80% em 2010. Em Portugal o valor da taxa de 

disposição dos resíduos em aterro variou de 10€.tRSU-1, em 2007, para 20€.tRSU-1 em 2011. 

O balanço de emissão de GEE mostra que esta vem aumentando, principalmente, em 

consequência dos resíduos aterrados e das baixas quantidades recicladas. 

1.4.6.9 Estados Unidos da América (USA) 

A United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2015, n.p.) reporta que operam 

nos USA, 645 projetos de recuperação energética de biogás com potência elétrica instalada 

superior a 2GW e geração de 298 milhões de pés cúbicos de biogás ao dia. Novos 440 possíveis 

projetos poderão incluir potência elétrica de 0,9GW e 42 milhões de pés cúbicos ao dia de 

biogás. 

A taxa de geração de resíduos nos USA variou desde 1960 até 2012, passando de 2,68 

lb.(pessoa.dia)-1, em 1960, para 4,38 lb.(pessoa.dia)-1, em 2012. A partir do início do milênio 

até 2012, entretanto, a USEPA (2014, p. 1) reporta redução de 7,6% nesta taxa. 

A USEPA (2014, p. 3) reporta que, em 2012, a fração de resíduos destinados ao aterramento 

era de 53,8%, que 11,7% do RSU foram incinerados com recuperação de energia e que 34,5% 

foram reciclados naquele ano. 

Nos Estados Unidos, os destinos dos resíduos podem ser a reciclagem, a compostagem, a 

incineração e o descarte em aterro sanitário. A distribuição percentual destes destinos vem 

sendo modificada desde os anos 1980. 
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É notável a liderança exercida pelo governo norte americano na recuperação do biogás tanto no 

seu território quanto nos territórios dos países integrantes da Global Methane Initiative30 (GMI) 

(USEPA, 2015), A Figura 17 mostra os aumentos das frações destinadas à reciclagem, 

incineração e à compostagem. 

Figura 17 - Destinos do RSU nos USA de 1960 a 2012 
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Fonte: conforme dados USEPA (2012, p. 9) 

1.4.6.10 Japão, Coreia, USA e EU 

O estudo de Sakai et al. (2011) inclui Japão, Coreia, USA e União Europeia (EU) e mostra que 

há significativas diferenças regionais na gestão de resíduos. Um dos resultados do estudo, 

resumido na Figura 18, retrata as diferentes frações destinadas à reciclagem, incineração e à 

disposição no solo. 

                                                 
30 A Global Methane Initiative (GMI), inicialmente denominada Methane to Markets (M2M) é uma iniciativa de 

cooperação técnica liderada pelo governo norte americano estendendo as ações e experiência da Landfill Methane 

Outreach Program (LMOP) que promove a recuperação e uso energético do metano em território americano para 

outros 43 países. A LMOP realiza anualmente eventos em território americano promovendo esta prática. A GMI, 

igualmente, promove eventos em todo o globo. 
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Figura 18 - Gestão de RSU no Japão, Coreia, USA e EU 
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Fonte: Adaptação de Sakai et. Al. (2011, p. 95) 

Sakai et al. (2011 p. 95) também reportam dados de 2008 sobre geração per capita anual de 

resíduos. Nos Estados Unidos a mesma taxa foi de 808kgRSU.(hab.ano)-1, nos países da União 

Europeia foi, em média, de 524kgRSU.(hab.ano)-1, no Japão, foi de 399kgRSU.(hab.ano)-1 e na 

Coreia, foi 382kgRSU.(hab.ano)-1. A taxa americana foi 2,1 vezes superior à taxa coreana, que 

foi onde mais se reciclou naquele ano. Por outro lado, o Japão, onde mais se incinerou, foi onde 

se verificou a menor fração de reciclagem. 

1.4.6.11 Brasil e Macrometrópole Paulista 

Os dados do IBGE (2008) mostram que, no Brasil, a gestão de resíduos não se constitui em 

prioridade na grande maioria dos planos de governos municipais ou estaduais. Dos municípios 

do país, 98,9%, 82,7% e 72,3% dispunham seus resíduos em locais inadequados nos anos de 

1989, 2000 e 2008, respectivamente (IBGE, 2008). O Projeto de Lei encaminhado pelo Senado, 

em 2015, propõe o adiamento do cronograma definido na PNRS e demonstra como este tema é 

tratado no país. 

Por outro lado, após a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, mais de 60 projetos de coleta 

e combustão de metano foram apresentados à Autoridade Nacional Designada (AND) entre os 

anos de 2008 e 2012. 
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Na MMP esta realidade é um pouco diferente. O projeto de apoio à Gestão Integrada de 

Resíduos Municipais (GIREM) (São Paulo, 2012) apresenta uma série de ações coordenadas 

pelo governo do Estado, de adequação das políticas municipais à PNRS. 

Na MMP, dois incineradores de resíduos estavam em licenciamento ambiental, porém 

inoperantes até 2016, um em Barueri e outro em São Bernardo do Campo. Em São João da Boa 

Vista, no Estado de São Paulo, no mesmo período, tramitava o licenciamento ambiental de um 

gaseificador. Na Unicamp, opera experimentalmente um equipamento de pirólise. 

Nos levantamentos anuais feitos pela CETESB entre 1997 e 2014, a respeito da gestão de 

resíduos no Estado de SP, dentre os 172 municípios da Macrometrópole Paulista, verifica-se 

que foi de cinco o maior número de municípios com compostagem operando simultaneamente. 

1.4.6.12 Visão global da gestão de RSU 

Segundo o Banco Mundial (TWB, 2013), as práticas mais comuns de gestão de resíduos em 

2016 eram: redução da geração de resíduos, coleta, reciclagem, compostagem, incineração e 

disposição no solo. A Tabela 11 resume parte das conclusões do Banco Mundial (TWB, 2015, 

p. 5). Os países são agrupados em três níveis de renda, com informações sobre o estágio de seu 

desenvolvimento e assimilação das diferentes práticas de gestão de resíduos. 

Confrontando as descrições da Tabela 11 com a situação da Macrometrópole Paulista (MMP), 

foram assinaladas as descrições em que ocorre coincidência entre a situação da MMP e a 

situação do grupo de países estudados pelo Banco Mundial. 

Em 2016, a MMP apresentava renda superior à média nacional. Se fosse um país, seria um dos 

vinte mais ricos do mundo. Porém, dada a gestão de resíduos, a MMP fica classificada entre os 

países de média e baixa renda. 

A adequação dos locais de disposição de resíduos, iniciada ao final da década de 1990, coexiste 

com a ausência de instalações de compostagem, desordem do mercado de recicláveis, omissão 

do governo no apoio ao catador e na remuneração ao serviço ambiental por ele prestado. 

Observa-se também que, na MMP, apesar da existência de legislação, a gestão de resíduos não 

observa todas as determinações legais e em vigor, como por exemplo, a limitação imposta pelo 

Art. 32 da PEMC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009), da emissão de GEE e a meta 

internacional adotada pela NDC. 
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Tabela 11 - Comparação da gestão dos RSU entre os países de alta, média e baixa renda 
    

Opção de 

gestão do RSU 

Faixa de renda do país 

baixa média alta 

Redução da 

geração de 

RSU 

É comum não haver programas 

organizados para a promoção da 

redução. 

Há alguma discussão, porém, são poucos os projetos 

implantados. 

São desenvolvidos programas de educação 

enfatizando a importância da redução, reuso e 

reciclagem (3R). O produtor de bens 

consumíveis tem maiores responsabilidades. 

Coleta 

Os programas de coleta são 

limitados às áreas urbanas de 

maior visibilidade. 

A coleta é feita com grande frota e razoável 

mecanização. Entre 50% e 80% do resíduo é coletado. 

A taxa de coleta de resíduos é superior a 90%. 

São comuns os caminhões compactadores e a 

frota é altamente mecanizada. 

Reciclagem 

A reciclagem é informal e feita 

por catadores socialmente 

desfavorecidos. O mercado de 

reciclagem é instável. 

A reciclagem ainda é informal. São poucas as 

instalações de separação para reciclagem dotadas de 

alta tecnologia. 

As instalações de separação para reciclagem são 

comuns e dotadas de alta tecnologia. O mercado 

de recicláveis é estável. 

Compostagem 

Apesar de o resíduo ter alto teor 

de orgânicos, a compostagem 

raramente é feita de modo 

organizado. Falta a organização 

do mercado e garantias de 

qualidade do composto. 

Grandes instalações de compostagem aeróbia 

fracassam por dificuldades de operação. A digestão 

anaeróbia, recentemente desenvolvida, concorre com a 

aeróbia. 

Torna-se mais comum tanto em escala 

doméstica quanto em grandes plantas 

centralizadas. O resíduo tem menor fração de 

orgânicos que em países de baixa ou média 

renda. Melhorando a separação na fonte, a 

compostagem torna-se mais barata. A digestão 

anaeróbia é mais recente. 

Incineração 

A incineração é rara. As 

iniciativas de implantação são 

escassas em função dos custos de 

operação e rejeição por 

segmentos da sociedade. 

Há incineradores, com dificuldades operacionais e 

financeiras. O sistema de controle de emissões 

atmosféricas é deficiente. Plantas de subsidiárias de 

países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) operam 

favorecendo fornecedores de equipamentos dos seus 

países sede. 

Prevalece onde o custo do terreno é elevado. O 

governo controla e monitora as emissões 

atmosféricas. 

Disposição no 

solo 

Em geral, os locais de disposição 

no solo são lixões, gerando 

poluição e impactos negativos à 

saúde. 

Há aterros controlados e sanitários, ao lado de lixões. 

Há projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) de recuperação e destruição de biogás. 

Os aterros sanitários são dotados de sistemas de 

detecção de gases. O chorume é coletado e 

tratado. É comum a reutilização de terrenos de 

aterro desativados para parques e campos de 

golfe. 
Fonte: traduzido e adaptado de TWB (2015, p. 5) 

Nota: descrição correspondente à situação da gestão de resíduos na MMP 
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A revisão do estado da arte da gestão de resíduos no mundo em 2016 dividiu-se na observação 

das tecnologias em uso e nas ações observadas em alguns países da Europa, Estados Unidos da 

América do Norte e Ásia na mesma época. 

Em paralelo à recomendação de aumento da taxa de reciclagem da PNRS, os países da União 

Europeia (EU) firmaram na Diretiva-Quadro de Resíduos (WFD) (EC, 2015), um compromisso 

conjunto de 50% de reciclagem de RSU a ser atingido em 2020. 

Enquanto no Brasil, um Projeto de Lei foi encaminhado pelo Senado à Câmara dos Deputados, 

em 2015 para prorrogar a meta de banimento dos lixões, que deveria ter ocorrido em 2014, a 

União Europeia monitora a evolução da meta para 2020 desde o começo da década. O 

monitoramento é feito pela EEA, que gera cenários para estimar o nível de esforço que cada 

um dos países deve empregar para atingir a meta em 2020. 

Os programas de educação ambiental e estruturação da separação dos resíduos na fonte, a coleta 

seletiva e o emprego deste material na confecção de novos bens, em 2016, eram as opções 

disponíveis para alterar o destino dos RSU. 

No Japão, onde se privilegia a incineração, a fração de RSU destinada à reciclagem é inferior 

às frações com o mesmo destino na Coreia e na União Europeia. 

O gerenciamento de resíduos proposto pela PNRS está em sintonia com aquilo que se pratica 

nos países mais desenvolvidos. O nível de implantação e as perspectivas futuras da reciclagem 

são precários, se comparados à situação vivida na EU. As opções devem incluir redução, reuso 

e reciclagem 3R, compostagem aeróbia ou anaeróbia e destinação adequada dos rejeitos ao local 

de disposição no solo corretamente operado. 

Além da adequação dos locais de disposição no solo, a recuperação e uso energético do biogás 

devem ser amplamente praticados, como ocorre nos países mais desenvolvidos. Observa-se, em 

2017, que se planeja que uma fração de rejeito seja encaminhada para incineradores 

devidamente operados e monitorados. A recuperação da energia térmica dos gases de escape 

desta opção é uma boa prática que deve ser implantada, sempre que possível31. 

                                                 
31 Como foi afirmado na seção 1.4.4.4, p. 67 e mais adiante na seção 2.3.4, p. 97. 
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Considerações a respeito da emissão de GEE pela gestão de RSU devem ser incluídas nos 

processos de licenciamento ambiental e devem ser avaliadas pela Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima (CIMGC), que monitora o cumprimento da NDC. 

Assim como ocorre na EU, medidas de verificação e acompanhamento da implantação das 

metas definidas em lei devem ser adotadas a fim de se evitar postergação da data de 

cumprimento da meta de reciclagem definida pela Diretiva-Quadro de Resíduos (WFD) (EC, 

2015) da União Europeia. 

A meta de reciclagem definida pela WFD (EC, 2015) da EU é monitorada e medidas para a 

garantia do seu cumprimento são definidas em função do registro do avanço de cada país. 
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2 INSUMOS E MÉTODOS 

A elaboração dos cenários deste estudo leva em conta a abordagem de vários autores que 

propuseram metodologias pertinentes. A elaboração dos cenários qualitativos, dentre as várias 

possibilidades, emprega a estratégia de Wade (2013). O desenvolvimento dos cenários 

quantitativos tem como referência Alves e Gouvello (2010). Definidos os possíveis cenários 

qualitativos, os cenários quantitativos são estimados a partir da projeção dos dados atuais de 

população, clima, taxa de coleta de resíduos, composição, operação dos locais de disposição no 

solo e possíveis opções de gerenciamento do resíduo. 

O estudo estima as quantidades de energia e GEE para as opções de gestão de resíduos. 

Considera as possibilidades 3R, compostagem anaeróbia ou aeróbia, gaseificação, pirólise, 

incineração e disposição no solo. A emissão evitada pela reciclagem é estimada considerando 

estudos e métodos aplicados nos projetos do Protocolo de Quioto da UNFCC. As estimativas 

de emissão de GEE seguem o método IPCC (2000). A estimativa de energia emprega 

fundamentos de combustão e geração de energia e o consumo evitado de energia é estimado a 

partir de estudos empregando análise de ciclo de vida (ACV). 

2.1 CENÁRIOS 

Considerando as tendências de evolução observadas até a segunda década do século 21, são 

estimados cenários quantitativos de energia e de emissão de GEE decorrentes das opções de 

gestão de resíduos. 

O método desenvolvido utiliza conceitos dos trabalhos de Wade (2013) e Carlsen, Dreborg e 

Wikman-Svahn (2013). A Figura 19 ilustra os passos da elaboração de cenários, que são: 

enquadramento do desafio, definição do método e identificação das variáveis, coleta dos dados, 

prospecção de possibilidades futuras, criação e consolidação das linhas argumentativas e sua 

geração. Em seguida, quatro passos complementares permitem a identificação de ações 

práticas: validação dos cenários e identificação de novas pesquisas necessárias, avaliação das 

implicações e definição das respostas possíveis, identificação de sinais e monitoramento dos 

cenários. Estes passos são discutidos a seguir: 
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Figura 19 - Passos para a elaboração de cenários 

 
Fonte: adaptado de Wade (2013) e Carlsen, Dreborg e Wikman-Svahn (2013) 

2.1.1 1o passo - enquadramento do desafio 

Neste passo, estabelece-se a pergunta a ser respondida. A formulação calçada na caracterização 

do cenário (seção 1.1.5. p. 35) define a informação que será gerada e o seu nível de interesse. 

2.1.2 2o passo - definição do método e identificação de variáreis 

Neste passo, são definidos os métodos de quantificação das estimativas de interesse. Os 

métodos são apresentados mais adiante. 
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2.1.3 3o passo - coleta de dados 

Para o estudo, a coleta de dados se estende de 1970 a 2014 abrangendo os 172 municípios da 

MMP. Os dados são apresentados integralmente nos anexos (p. 242). Projeções dos dados 

compõem os cenários (seção 4, p. 150) e seguem os fundamentos de séries temporais permitindo 

quantificar as alterações do futuro a partir de dados e tendências atuais. 

2.1.4 4o passo - prospecção de cenários 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), no Relatório Especial de 

Cenários de Emissões (SRES), define famílias de cenários com duas linhas argumentativas (A 

e B) e que se dividem em famílias. A Figura 20 resume quatro das possibilidades futuras. 

Figura 20 - Cenários de emissão do IPCC 

Linha 
Tendência 

global 
População 

Situação da 

economia 

Desenvolvimento 

tecnológico 

Emissão 

de GEE 

A1 Convergência 
   

 

A2 Divergência 
 

  

 

B1 Convergência 
   

 

B2 Divergência    
 

Fonte: adaptado de Nakicenovic (2000, p. 4 e 5) 

Os cenários A1 e B1 admitem a convergência - países de todo o planeta adotam tratados 

internacionais levando a um comportamento uniforme. Os cenários A1 e B1 também admitem 

a limitação do crescimento populacional, crescimento econômico e desenvolvimento 

tecnológico. Os cenários A2 e B2 supõe divergência; os países agem isoladamente. Os cenários 

A2 e B2 também admitem modesto controle do crescimento populacional e econômico e do 

desenvolvimento tecnológico. 

Os cenários explorados no presente estudo tratam da emissão devida à gestão de resíduoss, que 

se soma às emissões dos demais setores e que compõem a última coluna da Figura 20, sobre 

emissão de GEE. As emissões dos demais setores do IPCC (Cf. seção 1.1, p. 22), 

compartilhando um futuro comum, devem ser somadas, determinando o total das emissões de 
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GEE do planeta, de um país, de uma província, de um estado, de região metropolitana ou 

município. 

2.1.5 5o passo - criação e consolidação de linhas argumentativas 

Os cenários deste estudo consideram os fundamentos do IPCC. A linha B1 descreve a tendência 

convergente com a apresentação da NDC por 162 dos 190 países representados na UNFCCC, 

até 2016 (UNFCCC, 2016b, n.p.). No Brasil, o Acordo de Paris (PA) foi regulamentado em 

setembro de 2016, oficializando a INDC que, tratando das ações relacionadas à emissão de 

GEE, passou a NDC. Observam-se a variação da economia, representada na Figura 40 (p. 155) 

e a variação populacional, representada na Figura 41 (p. 156). Ao mesmo tempo admite-se um 

intenso desenvolvimento tecnológico, apoiado no desenvolvimento observado, principalmente, 

na União Europeia, porém limitado pela escassez de recursos associada a um modesto 

crescimento econômico nos próximos anos. 

2.1.6 6o passo - geração de cenários 

Considerando as alternativas de gestão de resíduos, a geração de cenários é precedida pela 

apresentação de séries históricas sobre população urbana, clima (pluviometria, temperatura e 

potencial de evapotranspiração), taxa de coleta de resíduos, sua composição (carbono orgânico 

degradável, fração fóssil, poder calorífico e recicláveis). É considerada também a qualidade de 

operação dos locais de disposição do resíduo. As médias dos dados estão na seção 

correspondente (p. 116). Os dados podem ser encontrados na integra nos anexos (p. 242). As 

projeções destes dados caracterizam o futuro e permitem a elaboração das estimativas de 

geração de GEE que energia são apresentadas na seção 4 (p. 150). 

2.1.7 7o, 8o, 9o e 10o passos - validação dos cenários, avaliação das 

implicações, identificação de sinais e monitoramento. 

No 7o passo, são verificadas: a clareza, a relevância, a consistência, a completude e a 

necessidade de mudanças no estudo. No 8o passo, são avaliadas as implicações e são definidas 

algumas das respostas possíveis. No 9o passo, uma mensagem pode ser obtida a respeito da 

possível realidade que estará estabelecida nos próximos anos. Outras informações de maior 
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sutileza também podem ser extraídas. Por fim, o 10º passo corresponde ao monitoramento, que 

deve proceder ao longo da ocorrência das previsões dos cenários. 

Assim como nos setores de uso do solo, mudança do uso do solo, energia, agropecuária e 

indústria, o cenário do setor de resíduos deve ser refeito, reconsiderando as suas premissas e 

reduzindo as suas incertezas. 

Estes passos não são explorados neste estudo. 

Descritos os passos previstos por Wade (2013), são esboçados cenários qualitativos. Uma vez 

descritos, define-se a evolução mais provável das variáveis empregadas nas estimativas dos 

cenários quantitativos de emissão de GEE e energia envolvida no setor de resíduos. 

2.1.8 Contribuição dos cenários de emissões de GEE 

A Figura 21 representa uma idealização, que ilustra um processo de elaboração de subsídios 

para políticas públicas, em especial, as relacionadas às mudanças climáticas. Segundo esta 

proposta, o inventário é o primeiro passo para a identificação de prioridades ambientais. Este é 

precedido da definição de um método de aceitação internacional. Dados da estatística nacional 

são utilizados. Séries históricas são criadas. Na Primeira Comunicação Nacional, que contém o 

Primeiro Inventário, foram estimadas as emissões de 1990 a 1994 (MCT, 2006), Na Segunda 

Comunicação Nacional (MCTI, 2010), foram estimadas as emissões de 1990 a 2005 e na 

Terceira Comunicação Nacional (MCTIC, 2016), foram estimadas as emissões de 1990 a 2008. 

A publicação dos inventários permite a discussão a respeito dos estudos. A reedição das 

estimativas nacionais é uma prática que deve ter reduzido incertezas. Séries históricas vão sendo 

produzidas, tanto para emissões quanto sobre os dados usados para estimá-las. A revisão do 

processo de elaboração aperfeiçoa e permite a identificação de alternativas de baixo potencial 

de emissão de gases de efeito estufa. 

Dando continuidade ao processo de aprendizado iniciado pela elaboração de inventários, 

cenários podem ser produzidos. Estes devem empregar o mesmo método de quantificação 

empregado na elaboração dos inventários. A partir dos cenários, projeções de evolução das 

emissões podem ser consideradas nas políticas e definições legais para o estabelecimento de 

padrões de emissão ou mesmo para a adoção de metas de redução de emissão. 
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Figura 21 - Sequência de etapas para a preparação de cenário, avaliação e disponibilização de subsídios para a formulação de políticas públicas de mudanças 

climáticas 
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Figura 21 - Sequência de etapas para a preparação de cenário, avaliação e disponibilização de subsídios para a formulação de políticas públicas de mudanças 

climáticas (continuação) 
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2.2 GERAÇÃO DE METANO 

Este estudo diferencia a geração da emissão de gases de efeito estufa da geração de poluentes. 

A geração pode ser retida. A emissão ocorre quando a substância escapa para a atmosfera, 

2.2.1 Geração de metano pela digestão anaeróbia ou digestão aeróbia de RSU 

A geração de CH4 pela digestão anaeróbia da matéria orgânica do resíduo em equipamento 

desenvolvido para este fim é estimada pela expressão (1) do IPCC (2006, p. 4.5 do c. 4). 

GeraçãoCH4 = ∑(Mi.EFi.10-3) - R (1) 

onde: 

GeraçãoCH4 Geração de CH4 [GgCH4] 

Mi Massa de resíduos orgânicos [GgRSU] 

EFi Fator de geração do tratamento [gCH4.kgRSU-1] 

R CH4 recuperado [GgCH4] 

𝑖 Composteira ou digestor anaeróbio  

2.2.2 Geração de metano pela disposição do RSU no solo 

Estão disponíveis na literatura diferentes métodos de estimativa de geração de CH4 pela 

disposição de resíduos no solo. Alves e Cardozo Filho (2002, p. 1760) compararam vários deles: 

o Diagrama triangular de Tchobanoglous e Theisen (1993), o LandGem da USEPA (2005, p. 

4), o método consolidado e aprovado (ACM)001 da (UNFCCC, 2015, p. 6) e o modelo de 

decaimento de primeira ordem (DPO) do IPCC (2000, p. 5.6). Os referidos métodos são 

semelhantes, tanto nos dados demandados quanto nos seus resultados. O método Moduelo, 

desenvolvido por Lobo et al. (2003), considera as diferentes condições de anaerobiose causadas 

pela configuração do local de disposição e diferencia-se dos primeiros, pois considera dados da 

geometria do local de disposição. 

O modelo adotado pelo IPCC (2000), e que vem sendo empregado na elaboração dos 

inventários nacionais de GEE de todos os países signatários da UNFCCC foi revisto por Cassini 

et al. (2013). Considerando que a geração de CH4 é função da disponibilidade de Carbono, 

Cassini et al. (2013) explicam a razão de cada variável, a sua aplicação no modelo DPO. 

A validade do método adotado neste estudo pode ser discutida a partir diferentes abordagens: 
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1. Pela comparação dos resultados de diferentes autores como mostra a Figura 22, onde são 

comparados três das estimativas mais bem aceitas, 

Figura 22 - Geração de metano segundo IPCC (2000), UNFCCC e Landgem 
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 Tempo decorrido após o início de operação do aterro [anos] 

Fonte: Calvin Stefan Iost32 

Nota: A redução observada nos resultados do modelo ACM001 ( ) se deve a uma correção que reduz a 

geração em 10%. 

2. Pelo método ACM001 (UNFCCC, 2015, n.p.) usado nos projetos de MDL, 

3. Pela medição das quantidades de metano recuperadas nos projetos de MDL, 

4. Pelo método de decaimento de primeira ordem do IPCC (2000) e 

5. Empregando simulação de Monte Carlo da propagação dos erros das variáveis, MCT(BR) 

(2016, p.17), a Terceira Comunicação Nacional conclui que a incerteza associada ao 

emprego do método IPCC (2000) é de -22% a 23%. Tal avaliação levou em conta o perfil 

de incerteza das variáveis empregadas na estimativa de cada município e simulou as 

variações de todos os municípios do Brasil de 1970 a 2010. 

A Unidade de Apoio de Tecnologia de Energia (ETSU) (1996, p. 36) adverte para a incerteza 

das previsões de geração de CH4 no local de disposição no solo. Desde aquelas baseadas na 

análise de amostras do resíduo depositado, até as medições feitas em campo. As incertezas 

                                                 
32 Comunicação pessoal do estudo não publicado do engenheiro ambiental e mestre em energia Calvin Stefan Iost 
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podem ser elevadas mesmo com o emprego das técnicas de maior custo, estando entre 60% e 

70%. 

Além das considerações anteriores, a eficiência dos sistemas de coleta e a medição da massa de 

gás recuperado podem variar com o recobrimento do local de disposição, com a 

impermeabilização da base e cabeçotes dos poços de extração e com a margem de admissão de 

oxigênio na mistura extraída. Quanto maior a eficiência de extração de biogás, maior será a 

fração de O2 presente na mistura. A presença do oxigênio, além de inibir a geração do metano, 

implica risco de explosão ou incêndio no sistema. Sem acrescentar oxigênio ao biogás, o 

Instituto Tecnologia de Ambiente e Energia (TNO) (1995, p. 61), estima uma eficiência média 

de extração de CH4 de 75%, enquanto a USEPA (1996, part I, p. 2-8) considera uma faixa de 

75% a 85%. Santos (2014) observou que nos projetos brasileiros de CDM, esta foi arbitrada em 

80%. Como será visto na seção 3.6.4 (p. 140), há uma grande variabilidade nesta grandeza. 

Conclui-se que o método de Decaimento de Primeira Ordem empregado pelo IPCC (2000) é 

mais adequado para estimar a geração de metano pela disposição de resíduos no solo. Neste 

estudo, a geração total de metano corresponde à soma da geração dos municípios no período de 

1970 a 2040 e é estimada pela expressão (2) (IPCC, 2000, p. 5.6 adaptada pelo autor). 

𝑄(𝑡) = ∑ ∑ [(𝐴. 𝑘. 𝑅𝑆𝑈𝑇(𝑡). 𝑅𝑆𝑈𝐹(𝑡). 𝐿0(𝑡)). 𝑒−𝑘(𝑡−𝑥). (1 − 𝑂𝑋)]

2040

𝑡=1970

172

𝑗

− 𝑅 (2) 

onde: 

Q(t) Quantidade de CH4 gerado ao ano [GgCH4.ano-1] 

A Fator de normalização para a soma [ano] 

𝑘 Taxa constante de geração de CH4 [ano-1] 

RSUT(t) Quantidade de resíduos gerados no ano t [GgRSU.ano-1] 

RSUF(t) Fração de resíduos destinada ao aterro no ano t [adimensional] 

L0(t) Potencial de geração de CH4 [GgCH4.GgRSU-1] 

𝑡 ano da geração de CH4 variando de 1970 a 2040 [ano] 

𝑥 ano do aterramento [ano] 

R Recuperação do CH4 [GgCH4.ano-1] 

OX Fator de oxidação [adimensional] 

𝑗 Cada um dos 172 municípios da MMP [adimensional] 
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Segundo o IPCC (2000, p. 5.7), a taxa constante de geração de metano (k) define o tempo gasto 

até a redução à metade do COD inicial do resíduo. O k é dado pela expressão (3) 33. 

𝑘 =
𝑙𝑛2

𝑡½
  (3) 

O fator de normalização da soma (A) empregado na expressão (2) (IPCC, 2006, C. 5, p. 5.6 ) é 

apresentado a seguir, na expressão (4). 

𝐴 =
1 −  𝑒−𝑘

𝑘
 (4) 

Os dados que permitem a estimativa do k e, consequentemente A, estão na Tabela 42 (p. 246). 

Empregam-se os dados climáticos, da Tabela 42, observando-se a Tabela 18 (p. 122). 

O estudo nacional Panorama 2014, da ABRELPE (2014 p. 28 e 29), reporta que o RSUT(t) 

aumentou entre 2% e 3% de 2013 para 2014. No mesmo período, a população aumentou em 

menos de 1%. O mesmo estudo mostra que o RSUF(t) passou de 9,6% em 2013 para 9,3% em 

2014 e que, apesar do aumento desta fração, houve piora nos percentuais de atendimento dos 

serviços de coleta. 

Este estudo observa que o produto entre a quantidade de resíduos gerados e a fração depositada 

no solo (RSUT(t).RSUF(t)), no Brasil, equivale ao resíduo coletado. Esta informação é 

equivalente ao produto entre o resíduo coletado por habitante (TaxaRSU(t)) e a população 

urbana (Popurb(t)). Assim, o produto RSUT(t).RSUF(t), da quantidade de resíduos coletada, é 

reescrito pela expressão (5). 

𝑅𝑆𝑈𝑇(𝑡) ∙ 𝑅𝑆𝑈𝐹(𝑡) = 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑅𝑆𝑈(𝑡) ∙ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑟𝑏 (𝑡) (5) 

onde: 

RSUT Explicado na expressão (2)  

RSUF Explicado na expressão (2)  

TaxaRSU(t) resíduos coletados por habitante ao dia34 [kgRSU.(hab.ano)-1] 

                                                 
33 O método do IPCC (2000) define a Constante de geração de metano (k) aplicada na expressão de decaimento de 

primeira ordem - DPO, em que a matéria orgânica do RSU cai à metade da sua massa inicial, a “meia vida” ou t½, 

da seguinte maneira k = 𝑙𝑛2. 𝑡−1
2⁄ , como pode ser observado na Tabela 18 (p. 73). 

34 A TaxaRSU(t) [anual] pode ser reescrita diária pela relação 
1 𝑎𝑛𝑜

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑅𝑆𝑈(𝑡)(𝑘𝑔𝑅𝑆𝑈. (ℎ𝑎𝑏. 𝑎𝑛𝑜])−1 =
𝑇𝑎𝑥𝑎𝑅𝑆𝑈(𝑡)

365
 [𝑘𝑔𝑅𝑆𝑈. (ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎)−1] 
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Popurb(t) População urbana [hab] 

A soma das populações urbanas dos municípios da MMA é apresentada na Tabela 16 (p. 118) 

e os dados, município a município, de 1970, 1981, 1990, 2000 e 2010, nos anexos, (Cf. Tabela 

41, p. 242). Os dados dos anos intermediários são obtidos por interpolação linear. Os dados de 

anos vindouros são projeções (Cf. Figura 41, p. 156). 

Os dados sobre taxa de coleta de resíduos (TaxaRSU) desde 1970 até 2011 são apresentados 

nas Tabela 45 à Tabela 53 (p. 259 a 267). Os coeficientes angular e linear das séries temporais 

da TaxaRSU estão resumidos na Tabela 21 (p. 129). 

O Potencial de geração de CH4 (L0) apresentado na expressão (2) é definido pela expressão (6) 

(IPCC, 2000, p. 5.6). 

𝐿0(t) = 𝐹𝐶𝑀(t). 𝐶𝑂𝐷(t). 𝐶𝑂𝐷𝑓 . 𝐹.
16

12
 (6) 

onde: 

FCM(t) Fator de ajuste de CH4 referente ao 

gerenciamento dos locais de disposição 

[adimensional] 

COD(t) Carbono orgânico degradável [gC.gRSU-1] 

CODf Fração do COD que decompõe [adimensional] 

F Fração de CH4 no biogás [adimensional] 

16/12 Razão entre as massas moleculares de CH4 e C [adimensional] 

O fator de ajuste de geração de metano (FCM) representa a condição de anaerobiose do local 

de disposição do resíduo no solo. O método prevê que o local de disposição pode ser: 

a.  aerado, 

b. não gerenciado e raso, 

c.  não gerenciado e profundo ou 

d. aterro sanitário. 

A média dos FCM(t) da MMP é apresentada na Tabela 12 (p. 113). A população (p. 242) e o 

IQR (p. 252) de cada município da MMP permitem estimar o FCM(t) de 1970 a 2014. 

A Tabela 9 (p. 75) mostra o Índice de Qualidade de local de disposição de Resíduos no solo 

(IQR), publicado anualmente pela CETESB desde 1997. Este indicador avalia os locais de 

disposição dos resíduos no solo. 
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O FCM é definido a partir da população urbana e do IQR (seção 2.6.5, p. 113). Com estes dados 

são identificados os locais não gerenciados e rasos, os locais não gerenciados e profundos e os 

aterros sanitários. No Estado de São Paulo não há locais de disposição aerados. 

Considerando a ausência de dados equivalentes ao IQR no período anterior a 1997 e que, em 

1997, apenas 5% dos municípios do Estado de São Paulo dispunham seus resíduos em locais 

adequados, este estudo assume que todos os locais de disposição eram não gerenciados. 

Admite-se também que municípios com população urbana superior a um milhão de habitantes 

tinham seus resíduos depositados em locais não gerenciados e profundos (Cf. seção 2.6.5, p. 

113). 

O Fator de Correção do Metano dos anos entre 1970 e 1997 é estimado por interpolação linear. 

O carbono orgânico degradável é definido pelo IPCC (2006, v. 2, p. 2.14) na expressão (7), que 

alterou a definição dada pelo IPCC (2000, p. 5.9), com maior detalhamento na composição dos 

resíduos. 

𝐶𝑂𝐷(𝑡) = (0,4. 𝐴) + (0,24. 𝐵) + (0,15. 𝐶) + (0,43. 𝐷) + (0,20. 𝐸) + (0,24. 𝐹) + (0,39. 𝐺) (7) 

onde as constantes representam a fração de COD correspondente a cada elemento dos resíduos: 

0,40 para resíduo de papéis [% de COD em massa úmida] 

0,24 para resíduos têxteis [% de COD em massa úmida] 

0,15 para resíduos alimentares [% de COD em massa úmida] 

0,43 para resíduos de madeira [% de COD em massa úmida] 

0,20 para resíduos de jardins e parques [% de COD em massa úmida] 

0,24 para resíduo de fraldas [% de COD em massa úmida] 

0,39 para borracha e couro [% de COD em massa úmida] 

e 

A Fração de papéis [adimensional] 

B Fração de têxteis [adimensional] 

C Fração de resíduos alimentares [adimensional] 

D Fração de madeira [adimensional] 

E Fração de resíduos de jardins e parques [adimensional] 

F Fração de fraldas [adimensional] 



103 

 

G Fração de borracha e couro [adimensional] 

H, I, J e K Inertes como plásticos, metais, vidro e 

outros materiais inertes 

[adimensional] 

Fonte: tradução livre do IPCC (2006, Chapter 2, p. 2.14) 

Os dados de composição de resíduos foram reunidos da literatura nacional desde 1970 até 2010. 

A expressão (8) trata do COD(t) segundo o modelo de série temporal (seção 2.6, p. 111). 

𝐶𝑂𝐷(𝑡) = 𝑎. 𝑡 + 𝑏 (8) 

onde: 

COD(t) Carbono orgânico degradável [GgC.GgRSU-1] 

𝑡 ano de estimativa [ano] 

𝑎 Coeficiente angular [GgC.(GgRSU.ano) -1] 

𝑏 Coeficiente linear [GgC.GgRSU-1] 

Não há na literatura nacional dados a respeito do CODf e F. As informações utilizadas têm 

origem no IPCC (2006). O OX aplicado foi aquele sugerido pelo IPCC (2006, Chapter 3, p. 

3.13 (F) e 3.15 (F e OX)). 

2.3 ENERGIA ENVOLVIDA 

A energia envolvida na gestão de resíduos, considerada neste estudo, está associada aos 

conceitos de geração de GEE do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 

2006). Trata-se da energia contida no metano que pode ser recuperado no local de disposição 

do rejeito no solo, nos gases combustíveis obtidos nos tratamentos anaeróbio e térmico e inclui 

a energia que pode ser recuperada da incineração. O estudo de Godecke (2013), de análise de 

ciclo de vida (ACV), pela sua amplitude, deve superestimar as quantidades contabilizadas de 

energia envolvida na reciclagem. Este estudo, não inclui a energia despendida no transporte do 

resíduo, que não é considerado no método de inventário de GEE deste setor. 

A disposição do resíduo no solo pode gerar biogás rico em metano, que é combustível. A 

gaseificação e a pirólise podem gerar o gás de síntese, também combustível. O tratamento 

biológico anaeróbio gera biogás. A incineração do resíduo pode ter recuperado o calor dos gases 

de combustão. A análise de ciclo de vida das opções de 3R indica reduções de consumo de 

matérias primas e energia. 
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Este estudo mostra que o gerenciamento dos resíduos pode levar em conta, além da emissão de 

GEE, o aspecto energético. O gerenciamento do resíduo, como determina a PNRS, deve 

priorizar a não geração, a redução, o reuso e a reciclagem. 

2.3.1 Consumo evitado de energia pela reciclagem 

O consumo evitado de energia é representado pela expressão (9). 

E evitada = E convencional - E reciclagem (9) 

onde: 

E evitada Consumo de energia evitado [J] 

E convencional Consumo de energia empregada na produção convencional [J] 

E reciclagem Consumo de energia empregada na produção com reciclagem [J] 

A estimativa do consumo evitado de energia considera a quantidade de material reciclado e o 

fator energia evitada apresentado na Tabela 35 (p. 147). 

2.3.2 Geração de energia pelos processos biológicos de tratamento de RSU 

A degradação aeróbia do resíduo orgânico é um processo exotérmico que eleva a temperatura 

no interior da leira a até 65oC, demanda controle e revolvimento da leira (Cf. Figura 7, p. 61). 

Todavia, neste processo não ocorre recuperação energética. Ao contrário, energia é despendida 

para a manutenção das condições aeróbias. 

O tratamento anaeróbio do resíduo orgânico é um processo que pode gerar metano. A matéria 

orgânica do resíduo, pela ação de bactérias metanogênicas é convertida em biogás, rico em 

metano, que pode ser usado como combustível. 

2.3.3 Geração de energia pela gaseificação ou pirólise de RSU 

Submeter o resíduo à gaseificação ou pirólise pode gerar gás combustível com significativo 

poder energético. 

A estimativa do potencial de geração de energia é representada pela expressão (10). Assim 

como ocorre no processo de incineração, quantidades de combustível podem ser adicionadas 

ao processo para a obtenção de um poder calorífico mínimo. 
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E = PC . M (10) 

onde: 

E Energia [J] 

PC Poder calorífico do gás [J.kg-1] 

M Massa de gás de gaseificação ou pirólise [kg] 

Nota: na Tabela 32 (p. 145), encontra-se o poder calorífico do gás da pirólise. Informação semelhante sobre o a 

composição do gás de gaseificação, na Tabela 8 (p. 68). 

2.3.4 Geração de energia pela incineração de RSU 

Considerando que o resíduo não é um combustível nem a incineração é um processo de geração 

de energia, como afirma Del Bel (2012), é uma boa prática recuperar o calor dos gases da 

exaustão do processo (Cf. seção 1.4.4.4, p. 71). 

A composição do resíduo pode ter grande variabilidade. Isto pode ocorrer em função da faixa 

de renda da população atendida pelo serviço de coleta de onde se origina o resíduo, em função 

da estação do ano, do dia da semana ou por vários outros fatores como a cultura ou educação 

da população. 

O incinerador descrito pela Geotech (2013, p. 155) é antecedido por um processo de triagem 

que encaminha o resíduo orgânico para compostagem e, principalmente, pode controlar a 

composição do resíduo encaminhado para a incineração. 

Considerando dados de publicações de caracterização do resíduo coletado entre 1970 e 2010, 

pode se estimar a provável composição do resíduo coletado e seu poder calorífico inferior médio 

(PCI). 

A estimativa da quantidade de energia do resíduo é dada pela expressão (10). 

E = ∑(𝑃𝐶𝑖 . 𝑀𝑖) (11) 

onde: 

E Energia [J] 

PC Poder calorífico do componente do resíduo [J.kg-1] 
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M Massa de componente do resíduo [kg] 

𝑖 Componente do resíduo, como: papel, plástico ou o resíduo como coletado [adim] 

Além do rejeito encaminhado à incineração, quantidades de combustível podem ser adicionadas 

ao tratamento com o propósito de aumentar o poder calorífico para a combustão no incinerador. 

A Geotech (2013, p. 143), no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do incinerador tipo mass 

burn a ser instalado em São Bernardo do Campo, considera a combustão de 30tRSU.h-1 com 

PCI de 7,5kg-1RSU e potência elétrica de 17Mwe. Tal potência corresponde a uma eficiência 

de 27,2%, o que sugere adequação do projeto. A eficiência de geração elétrica da turbina a 

vapor pode variar de 20% a 28% nas instalações de cogeração, PROCEL & ELETROBRAS 

(2005, p. 194). 

2.3.5 Geração de energia pela disposição do rejeito no solo 

A seção 2.2.2 (p. 97) deste estudo trata da Geração de metano pela disposição do RSU no solo. 

O metano, um importante gás de efeito estufa contido no biogás, pode ser utilizado como 

combustível. 

2.4 EMISSÃO DE GEE 

As quantidades de GEE geradas não são, necessariamente, emitidas. Sistemas de coleta e 

combustão funcional podem ser instalados operando com eficiência, em alguns casos, superior 

a 99% de conversão do CH4 em CO2
35. 

A expressão (12) mostra que a emissão de GEE pode ser estimada pela diferença entre a 

quantidade gerada e a quantidade recuperada. 

Emissão de GEE = GEE gerado - R (12) 

                                                 
35 

Potência elétrica = 17MWe   

 => ε = 
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑆𝑈
=  

17

62,5
 = 27,2 % 

Potência RSU = 30.000  
kgRSU

ℎ
 . 7,5 

MJ

kgRSU
 .  

1

3600 
𝑠

ℎ
 
 = 62,5MWe   
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onde: 

Emissão de GEE Emissão de gás de efeito estufa [gGEE] 

GEE gerado Massa de gás de efeito estufa gerado [gGEE] 

R Massa de gás de efeito estufa recuperado [gGEE] 

Tratando da emissão de GEE pelos resíduos dispostos no solo, no Estado de São Paulo, 

prosperaram os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). A quantidade de 

GEE recuperada (R) corresponde àquela certificada no período de 2003 a 2015 pela Autoridade 

Nacional Designada (AND) dos projetos desenvolvidos nos aterros do Estado de São Paulo. 

Estes dados são apresentados na Tabela 30 (p. 142)36. Esta quantidade pode ter sido subestimada 

em até 20%, pois foram descontadas as quantidades correspondentes à Linha de Base, ou seja, 

uma quantidade de metano, que já era queimada antes do Projeto e que, por esta hipótese, não 

seria adicional ao projeto de MDL. Magalhães et al (2010, p. 12) mostram que a quantidade de 

metano que passava pela combustão correspondia a menos de 1%. 

2.4.1 Emissão evitada de GEE pela não geração, redução, reuso e reciclagem 

A não geração e 3R são opções em que, mantidas as condições de produção e consumo, resíduos 

não são gerados. Estima-se a emissão evitada devida à reciclagem de resíduos. 

Um indicador que trata da não geração e do 3R é a taxa de coleta de resíduos. Esta quantidade 

pode variar em função do poder aquisitivo da população, da característica dos produtos 

comercializados em cada local e da aplicação de medidas educativas de 3R. Chi e Long (2011, 

p. 26) consideram que o 3R é condição chave para uma política bem-sucedida de gestão de 

resíduos. 

A reciclagem dos resíduos deve promover a redução de emprego de matéria prima nova e, por 

consequência, a redução do uso de energia e água. Promove também a redução dos resíduos 

destinados à disposição no solo ou algum tratamento final como incineração, por exemplo. 

Godecke (2013, p. 143), aplicando a técnica de análise de ciclo de vida (ACV), após avaliar 

                                                 
36 SANTOS, M. M. O., Comunicação pessoal recebida do supervisor especialista em análise de efeito estufa do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2014. 
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diferentes métodos e fatores de emissão, emprega a fórmula descrita pela expressão a seguir 

sobre emissão de GEE evitada pela reciclagem de resíduos. 

Emissão evitada GEE= Mreciclado . FEi (13) 

onde: 

Emissão evitada de GEE Massa de GEE cuja emissão é evitada [gGEE] 

Mreciclado Massa de resíduos reciclados [gRSU] 

FE Fator de emissão evitada de GEE  [gGEE.kgRSU-1] 

Os fatores de emissão evitada de GEE são apresentados na Tabela 34 (p. 147) e já incluem a 

emissão devida ao consumo de energia na fabricação de bens. 

2.4.2 Emissão de GEE pelo tratamento biológico de RSU 

O digestor anaeróbio deve ser dotado de dispositivos de controle de emissão atmosférica, odor 

e máximo aproveitamento do metano gerado. O IPCC sugere o emprego da expressão (14). 

GEEemissão =∑(Mk.FEk).10-3 - R (14) 

onde: 

GEEemissão Massa de GEE emitido [gGEE] 

Mk Massa de resíduos tratados [gGEE] 

FEk Fator de emissão de GEE [gGEE.kgRSU-1] 

R Total de GEE recuperado [gGEE] 

𝑘 Compostagem aeróbia 

Digestão anaeróbia em digestor 

 

Os dados empregados para estimar esta emissão são apresentados na Tabela 31 (p. 144) 

2.4.3 Emissão de GEE pela gaseificação ou pirólise do RSU 

O IPCC não prevê a estimativa da emissão pela gaseificação ou pirólise do resíduo. Seguindo 

um raciocínio similar ao empregado na estimativa do processo biológico, a expressão (15) trata 

da emissão de GEE devida à gaseificação ou pirólise do resíduo. 

GEEemissão =∑(Mk.EFk).10-3 - R (15) 

onde: 
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GEEemissão Emissão de GEE [GgGEE] 

Mk Massa de resíduo gaseificado [GgGEE] 

EFk Fator de emissão de GEE [gGEE.kgRSU-1] 

R Total de GEE recuperado [GgGEE] 

𝑘 Gaseificador  

Em um gaseificador ou em um reator pirolítico, o aquecimento em atmosfera com baixa 

concentração de oxigênio37 resulta na geração dos gases listados na Tabela 8 (p. 68), que, por 

falhas na vedação podem ser emitidos. Os gases gerados podem ser recuperados e usados como 

combustível. A emissão de GEE vai depender da composição do gás gerado e das falhas de 

vedação do equipamento de gaseificação ou pirólise. 

Da fração de gás combustível gerado e recuperado, a parcela queimada, derivada de biomassa 

implica emissão nula e a queima de gás de origem fóssil implica emissão de gás de efeito estufa, 

IPCC (1996). Assim, o gás combustível gerado pela gaseificação ou pirólise de materiais fósseis 

diferencia-se daquele produzido pela gaseificação de biomassa da mesma forma como se 

diferencia a emissão pela incineração. 

2.4.4 Emissão de GEE pela incineração do RSU 

A expressão (16) apresenta a formulação do IPCC (2000, p. 5.25) para a estimativa da emissão 

de CO2 pela incineração de resíduos. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜𝐶𝑂2 = ∑(𝐼𝑊𝑚

𝑖

. 𝐶𝐶𝑅𝑚. 𝐹𝐶𝐹𝑚. 𝐸𝐹𝑚.
44

12
) (16) 

onde: 

EmissãoCO2 Emissão de CO2 [GgCO2.ano-1] 

IW Resíduo incinerado [Gg_resíduo.ano-1] 

CCR Carbono contido no resíduo [GgC.Gg_resíduo-1] 

FCF Fração de carbono fóssil no resíduo tipo m [adimensional] 

EF Eficiência de queima dos incineradores [adimensional] 

44/12 Razão entre as massas moleculares de CO2 e C [gCO2.gC-1] 

𝑚 Tipo de resíduo: Cf. Tabela 25 (p. 134).  

                                                 
37 Sendo que o ar atmosférico contém 18% de oxigênio, a gaseificação ocorre com 7% de óigênio. 
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O IPCC (2006) orienta para que a estimativa de emissão de N2O e CH4 por incineração de 

resíduos seja feita de acordo com a expressão (17). 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜𝑁2𝑂 =  ∑(𝐼𝑊. 𝐹𝐸). 10−6

𝑖

 (17) 

onde: 

EmissãoN2O Emissão de N2O ou CH4 [GgN2O.ano- 1 ouGgCH4.ano-1 ] 

IWn Resíduo incinerado por tipo n [Gg_resíduo.ano-1] 

EFn Fator de emissão de N2O ou CH4 [kgN2O.GgRSU-1] 

10-6 Fator de conversão de G para k  

A estimativa da fração de carbono fóssil dos resíduos, indicada na expressão (16), é estimada 

pela expressão (18): 

𝐶𝐶𝑅. 𝐹𝐶𝐹 =  ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑚.  𝐹𝐶𝐹𝑚. 𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈𝑚

𝑚

 (18) 

onde: 

CCR conteúdo de carbono dos resíduos [adm] 

FCF fração de carbono fóssil do carbono [adm] 

CCR.FCF fração de carbono fóssil dos resíduos [adm] 

𝑚 componente dos resíduos [adm] 

Fração de RSU fração de componente dos resíduos [adm] 

2.4.5 Emissão de GEE pela disposição do rejeito no solo 

O método de estimativa de geração de GEE pela disposição de resíduos no solo é explicado na 

seção 2.2.2 (p. 97). A emissão destas quantidades para a atmosfera pode ser evitada pela 

instalação de sistemas de coleta e combustão ou uso energético do metano. Nos lixões, pela 

precariedade associada a esta classificação, infere-se que a recuperação não seja praticada e a 

que emissão seja igual à geração. No aterro sanitário, os cuidados construtivos e de operação 

determinam as eficiências de geração de metano e da fração recuperada. 

2.5 EQUIVALÊNCIA DE GEE 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas Globais (IPCC) (2007, p. 211) 

recomenda o emprego do Potencial de aquecimento global (PAG) para comparar os impactos 
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das emissões de GEE. Assim, todos os GEE podem ser expressos em termos de CO2-

equivalente (CO2eq). 

O mesmo IPCC (2013, p. 714), recomenda a expressão a seguir para converter GEE em CO2eq. 

MCO2eq = MGEE. Fei (19) 

onde: 

MCO2eq Massa de GEE expressa em CO2 equivalente [kg] 

MGEE Massa de GEE [kg] 

FE Fator de equivalência do GEE em relação ao CO2 [kg.kg-1] 

I GEE: CO2, CH4 e N2O  

Nota: A lista completa de GEE, e seus fatores de equivalência (FE), pode ser encontrada nas fontes citadas na 

Tabela 19 (p 123). 

2.6 SÉRIES TEMPORAIS 

Os dados da literatura não representam amostras aleatórias que permitam o tratamento 

estatístico convencional. Morettin e Toloi (2006 p. 19) explicam que em levantamentos 

observacionais, “[...] o pesquisador não tem controle sobre as informações obtidas, exceto 

eventualmente sobre possíveis erros grosseiros [...]”. 

Ainda segundo os mesmos autores (2006, p.19), as variações das grandezas são tratadas de 

acordo o modelo de série temporal de variação linear segundo a expressão (20). 

𝑓(𝑡) = 𝑎. 𝑡 + 𝑏 (20) 

onde: 

f(t) série temporal  

𝑡 ano de estimativa [ano] 

𝑎 coeficiente angular  

𝑏 coeficiente linear  

2.6.1 Aspectos econômicos 

A variação da economia não faz parte do método de estimativa de geração de resíduos. Esta 

informação é empregada na discussão da possibilidade de variação da TaxaRSU. 

Os dados anuais de variação da Economia do Estado de São Paulo são publicados pelo IBGE. 
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2.6.2 População urbana (Popurb) 

A população é empregada na estimativa da quantidade de resíduo coletado. 

Segundo o IBGE (2006), a variação da população depende dos registros de nascimentos, de 

óbitos e dos movimentos migratórios. A redução das taxas de fecundidade soma-se à redução 

das taxas de mortalidade, mantendo o crescimento vegetativo e caracterizando o 

envelhecimento da população. O mesmo autor define as estimativas intercensitária e 

poscensitária. 

Os serviços de coleta de resíduos urbanos são restritos às áreas urbanas. Assim considera este 

estudo a estimativa da população urbana (Popurb). A Popurb foi quantificada nos censos de 1970, 

1981, 1990, 2000 e 2010. As quantidades correspondentes aos anos intermediários entre estes 

censos são estimadas por variação linear. As populações urbanas de 2011 a 2040 são estimadas 

pelo emprego de uma série temporal que expressa a variação no período de 2000 a 2010. 

2.6.3 Aspectos climáticos 

Seguindo as definições metodológicas do IPCC (2000), para definir a constante de geração de 

metano (𝑘) do resíduo disposto no solo, são considerados os dados de temperatura, precipitação 

e evapotranspiração. 

A respeito do clima, o 5th Assessment Report (AR5) do IPCC (2014, p. 1506) relata que, na 

América do Sul, no período entre 1935 e 2002, a temperatura média do ar aumentou 0,2% por 

década. Além da temperatura, outras mudanças foram observadas como: a intensificação de 

chuvas mais intensas e uma mudança de menos de 25 dias para menos de 50 dias consecutivos 

sem chuva nos últimos 40 anos. 

Foram reunidos dados de temperatura média anual (TMA), precipitação média anual (PMA) e 

potencial de evapotranspiração (PET) de cada município da MMP desde 1970 até 2010 (Cf 

Anexo B, p. 246). Observando os fundamentos de séries temporais (p. 111), foram estimadas 

as variações médias lineares do período, com projeção deste comportamento para as próximas 

décadas. 

Observadas as estimativas meteorológicas do referido AR5, considera-se que a estimativa linear 

seja válida, com uma possível subestimação. Ademais, reconhece-se que os dados representam 
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a soma dos efeitos de ilha de calor e mudanças climáticas globais, considerando que não eram 

disponíveis, até 2016, meios de diferenciar a origem de cada fração de alteração climática. 

2.6.4 Emissão de GEE 

Para estabelecer equivalência entre os diferentes GEE, emprega-se o Potencial de Aquecimento 

Global em um horizonte de 100 anos (PAG-100), O Potencial de Temperatura Global (PTG) é 

outro critério de equivalência defendido por Shine38 e Zhang39 apud MCT(BR) (2010, p. 149). 

Todavia, este não foi adotado pelo IPCC. Conclusões tomadas a partir desta referência não 

encontrarão equivalência conveniente. 

Este trabalho apresenta seus resultados empregando apenas o PAG e alerta que o emprego do 

PTG aumentaria em 200% a emissão de CO2 em relação à emissão de CH4. 

2.6.5 Fator de correção de metano (FCM) 

O Fator de correção de metano (FCM) indica quão anaeróbia é a degradação do resíduo 

depositado no solo. A geração de CH4 pela disposição de resíduos no solo varia de acordo com 

a característica do local onde ocorre a disposição. A Tabela 12 indica o FCM para cada situação. 

O FCM equivale à qualidade de operação do local de disposição do rejeito no solo. 

Tabela 12 - Locais de disposição de rejeito e Fator de correção de metano (FCM) 

Local de disposição de rejeito Fator de correção de 

metano (FCM) 

Aterro sanitário anaeróbio 1,0 

Local não gerenciado com profundidade superior a 5 m40 0,8 

Local não gerenciado com profundidade inferior a 5 m 0,4 

Fonte: traduzido e adaptado do IPCC (2006 v. 5, c. 3, p. 3.11) 

                                                 
38 SHINE, K. P., 2009. Alternative Metrics. In: IPCC Expert Meeting of the Science of Alternative Metrics. 

Report of the Meeting. Oslo, 18-20 March. Norway. 
39 ZHANG et al. (submetido à publicação) 
40 O local de disposição de resíduos com classificação inferior a de um aterro sanitário e com população superior 

a 200 mil habitantes são locais não gerenciados com profundidade superior a 5 m. Os locais com classificação 

inferior a de um aterro sanitário e população inferior a 200 mil habitantes são locais não gerenciados com 

profundidade inferior a 5 m, FCM 0,8 e 0,4 respectivamente. Até 2012, a CETESB classificou como aterros 

controlados os locais de disposição de resíduos no solo com nota IQR entre 6,1 e 8. 
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A CETESB publica anualmente o Índice de Qualidade de operação de aterros de Resíduos 

(IQR). A partir da avaliação dos locais de disposição da MMP, CETESB (2006, 2010 e 2014), 

este estudo define o FCM de acordo com a Tabela 13. 

Tabela 13 - FCM e IQR 

Local de disposição FCM 
IQR 

de 1997 a 2011 2012 ou mais recente 

Aterro sanitário anaeróbio 1 8,1 a 10 7,1 a 10 

Local não gerenciado com 

profundidade superior a 5m 

0,8 6,1 a 8 

se pop maior que 

200.000hab 

0 a 7 

se pop maior que 

200.000hab 

Local não gerenciado com 

profundidade inferior a 5m 

0,4 0 a 6 

se pop menor que 

200.000hab 

0 a 7 

se pop menor que 

200.000hab 

Fonte: do FCM: (IPCC, 2006), do IQR: dados de 1997 a 2006: CETESB, 2006, dados de 2007 a 2010: CETESB, 

2010, dados de 2011 a 2014: CETESB, 2014, considerações sobre população feitas pelo autor. 

Na Tabela 13, quando a avaliação da CETESB é inferior a 6, tratando do local de disposição de 

resíduos de uma cidade com população superior a 1.000.000 de habitantes, considera-se este 

local não gerenciado com profundidade superior a 5m, ou seja, FCM 0,8. 

Com a ausência de dados anteriores a 1997, considera-se que de 1970 a 1996, o IQR foi igual 

ou inferior ao IQR de 1997. Os dados de IQR dos municípios da MMP são de 1997 a 2014. O 

IQR dos anos posteriores é estimado. A estimativa do FCM é feita com o emprego da Tabela 

13, observando o IQR do município e a população urbana do mesmo município. 

2.6.6 Taxa de coleta de resíduos (TaxaRSU) 

A taxa de coleta de resíduos de 1970 é estimada segundo dados da CETESB (Cf. Figura 69, p. 

260). De 2000 a 2013, a taxa de coleta de resíduos dos municípios da MMP é estimada com o 

emprego de dados da ABRELPE (Cf. p. 260 a 267). Os dados de 1971 a 1999 são empregados 

por interpolação linear dos dados de 1970 e 2000. A taxa de coleta de resíduos das cidades com 

população urbana superior a 500 mil habitantes foi estimada em separado pela ABRELPE (Cf. 

p. 267). De 2014 em diante este estudo estima a evolução da variação observada em cada 

município (Cf. p. 159). 
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2.6.7 Composição do RSU 

O levantamento de 75 análises de composição de resíduos no Estado de São Paulo permitiu 

reorganizar os dados nelas contidos. Foi definida a variação do teor de carbono orgânico 

degradável (COD), da fração de carbono fóssil (CCR.FCF), do poder calorífico inferior (PCI) 

e da fração de recicláveis dos resíduos que chegam ao local de disposição no solo. 

Estima-se a evolução destas grandezas de acordo com as possibilidades futuras, que são 

discutidas na seção 4.2.6 (p. 160). 

A composição do resíduo que este estudo apresenta trata de análises feitas nos locais de 

disposição do resíduo no solo; portanto, daquele resíduo que foi coletado e que chega ao local 

de disposição. As quantidades recicladas e reportadas pela ABRELPE, por exemplo, não estão 

inseridas no sistema de coleta convencional e não integram as análises de composição 

consideradas neste estudo (Cf. seção 5.2.3, p. 188). 

2.7 POLUENTES CONVENCIONAIS 

O foco deste estudo é a estimativa de energia envolvida e a emissão de gases de efeito estufa 

(GEE). Não são consideradas as emissões de poluentes. 
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3 DADOS 

A partir dos métodos adotados para a discussão proposta, são reunidos os dados empregados 

nas estimativas de energia envolvida e emissão de GEE pelas opções de gestão de RSU. Dentre 

os dados estão as quantidades coletadas, a composição média do resíduo, as temperaturas 

médias anuais, as precipitações médias anuais, os valores médios anuais de evapotranspiração 

e os índices de qualidade de operação dos locais de disposição de resíduos. Considerando o 

tempo de degradação do resíduo disposto no solo, a busca de dados retrocede ao início da 

década de 70. Sem discutir as razões das mudanças, são estimadas as variações empregando 

séries temporais. 

3.1 ASPECTOS ECONÔMICOS 

O registro anual do Produto Interno Bruto (GDP) pode ser empregado como indicador do 

comportamento da economia. Na Tabela 14, está registrado o GDP anual do Estado de São 

Paulo de 1999 a 2013. 

Tabela 14 - GDP do Estado de São Paulo de 2000 a 2014 

ano 2002 2.003 2.004 2005 2006 2007 2008 2009 

 [R$ . 1012] 

GDP 0,52 0,59 0,65 0,74 0,82 0,94 1,04 1,13 

 

         
ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 [R$ . 1012]  

GDP 1,29  1,44  1,56  1,72  1,86  1,94  n.d. n.d. 
Fonte: SEADE, 2017, n.p. 

Nos primeiros 15 anos do milênio, a variação média do GDP do Estado de São Paulo tem sido 

da ordem de 10% ao ano, enquanto que a variação média do GDP nacional tem sido da ordem 

de 3% ao ano. A Tabela 15 reúne os GDP do Brasil de 2009 a 2015. 

Tabela 15 - GDP do Brasil 

[R$ . 1012] 

ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GDP 1,96 2,17 2,41 2,72 3,11 3,33 3,89 4,38 4,81 5,33 5,78 
Fonte: IBGE (2017, n.p.) 
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Considerando os dados da Tabela 14 e da Tabela 15, conclui-se que entre 2011 e 2013, o GDP 

do Estado de São Paulo variou entre um terço e um quarto do GDP nacional. No mesmo período, 

o GDP da MMP variou entre um quarto e um quinto do GDP nacional. 

Na Figura 23, observa-se que a variação da emissão de GEE do Estado de São Paulo e a variação 

do GDP não guardam relação direta de dependência. Assim, é possível considerar, como 

considera o IPCC, que o crescimento da emissão de GEE não está associado ao 

desenvolvimento da economia (Cf. p. 154). O emprego de alternativas de desenvolvimento mais 

limpo pode ser visto com maior confiança. 

Figura 23 - Taxa de variação do GDP e da emissão de GEE do Estado de SP 
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Fonte: dados de emissão de GEE (CETESB, 2011, p. 79) 

dados de variação anual do GDP (SEADE, 2015). 

Elaborando cenários econômicos e de emissão de GEE, o estudo ¨Implicações Econômicas e 

Sociais de Cenários de Mitigação no Brasil - 2030¨, 117iogas117117a que 

[...] é possível crescer economicamente, melhorar o desenvolvimento 

social e reduzir as emissões. [...] (COM & CEC, 2015, p. 47). 

3.2 POPULAÇÃO URBANA (POPURB) 

A estimativa das quantidades de resíduos coletados considera a população urbana (Popurb) de 

1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 (IBGE, 2014) dos municípios da MMP. Estes dados são 

apresentados por município. A Tabela 16 apresenta estes dados com uma breve análise. 

Taxa de variação do GDP de SP 

Taxa de variação da emissão de GEE 
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Tabela 16 - População urbana da MMP dos Censos de 1970 a 2010 

ano 197041 1980 1991 2000 2010 

Popurb [hab] da MMP 10.682.394 17.053.583 22.104.023 25.890.256 29.777.749 

Variação decenal [%]  59,6 29,6 17,1 15,1 

Variação da variação [%]   -50,3 -42,2 -12,3 

Fonte: IBGE (2014ª) 

A Figura 24 representa a população urbana da Macrometrópole Paulista (MMP) e sua variação 

desde a década de 1970. 

Figura 24 - População urbana da MMP 
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Fonte: IBGE (2014ª) 

Os dados até 2010 são os definidos pelos censos. As quantidades dos anos intermediários são 

estimadas por regressão linear, como orienta o IBGE para estimativa de quantidades 

intercensitárias. A estimativa intercensitária trata de estimativas dos anos intermediários aos 

censos. A estimativa poscensitária trata de estimativas dos anos posteriores aos censos 

empregando a taxa de crescimento observada na década anterior. 

A variação populacional dos anos futuros observa a síntese de indicadores sociais do IBGE, 

que projeta a população nacional, conforme a Tabela 17. A variação populacional da década de 

2020 é mantida igual a da década anterior. 

                                                 
41 A Popurb dos anos intermediários aos dos censos foi estimada linearmente. A Popurb dos municípios criados 

entre censos, varia de 0 no ano seguinte ao censo anterior até a quantidade indicada no censo posterior à criação 

do município. 
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Tabela 17 - Projeção populacional do Brasil 

ano 2.020 2.030 2.040 2.050 2.060 

População [103.hab] 212.077 223.127 228.153 226.348 218.174 

Variação decenal [% ] 15.1 5,21 2,25 -0,79 -3,61 

Fonte: IBGE (2013, p.46) 

Com dados da Tabela 16 e da Tabela 17 estima-se a variação populacional futura na MMP e a 

partir dela, sua população. 

Figura 25 - Taxa de crescimento populacional 
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Fontes: dados BR: IBGE (2013, p. 46), dados SP: (IBGE, 2010) 

3.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Para definir a constante de geração de metano (𝑘) de cada município da MMP desde 1970, são 

reunidos dados sobre a temperatura média anual (TMA), sobre a precipitação média anual 

(PMA) e sobre o potencial de evapotranspiração (PET) dos municípios que a integram. 

A TMA é a média das temperaturas médias mensais, que representa o registro da somatória das 

temperaturas médias compensadas diárias, dividida pelo número de dias do mês. A PMA é a 

razão da soma das precipitações anuais no período pelo número de anos. O PET indica o 

potencial de água que pode retornar à atmosfera por evapotranspiração, sendo evaporação 

potencial do solo e transpiração potencial das plantas sem limitação quanto à disponibilidade 

hídrica (CETESB, 2010, p. 23). 



120 

 

Os dados de TMA, PMA e PET de 1970 a 1990, de 1991 a 2000 e de 2001 a 2010 de cada 

município da MMP foram obtidos da plataforma Unidade de Pesquisa Climática da University 

of East Anglia (CRU)42. A média dos dados sobre TMA é apresentada na Figura 26. Os dados 

de cada município estão na Tabela 42 (p. 246). 

Figura 26 -Temperatura média anual na MMP 
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Fonte: elaborado a partir dos dados da Unidade de Pesquisa Climática da University of West Anglia (CRU), 

conforme nota 42. 

A Figura 27 ilustra os dados de PMA e PET dos municípios da MMP, no período de 1970 a 

2010. Os dados de cada município estão na Tabela 42 (p. 246). 

                                                 
42 O CRU é uma base de dados que apresenta dez variáveis de clima para 289 países, dentre eles o Brasil, 

abrangendo o período de 1901 a 2012 (BADC, 2013). Os dados do Unidade de Pesquisa Climática da 

University of East Anglia (CRU) apresentam como principais fontes Hulme (1992, 1994) e Hulme, Osborn 

e Jonhs (1998) and Harris et al. (2013) (ver também a nota 89, p. 220). 
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Figura 27 - Precipitação média anual e Potencial de evapotranspiração na MMP 
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Fonte: elaborado a partir dos dados do CRU, conforme nota 42. 

A expressão (21) sobre a TMA(t), a expressão (22) sobre a PMA(t) e a expressão (23) sobre o 

PET(t) representam a média desta informação dos municípios da MMP. Para anos futuros, as 

projeções lineares das séries históricas permitem estimar esta grandeza. Com a aplicação destas 

condições na Tabela 18 (p. 122) podem ser estimadas a constante de geração de metano (k) e o 

fator de normalização da soma (A), que compõem a estimativa de geração de GEE pela 

disposição de resíduos no solo em cada município da MMP. 

Segundo Chan (2015)43, os dados sobre clima apresentam alterações que não diferenciam as 

mudanças climáticas globais dos efeitos devidos à urbanização, como ilhas de calor. Em 2016, 

o IPCC não dispunha de modelos que diferenciassem tais efeitos. Além disso, a projeção destes 

dados por uma regressão linear pode estar subestimando a variação futura. 

TMA(t) = 0,0335.t - 46,276 (21) 

PMA(t) = 6,339.t - 10.872 (22) 

PET(t) = 1,184.t - 1.338 (23) 

onde: 

TMA Temperatura média anual [oC] 

                                                 
43 A impossibilidade de diferenciar, com os estudos desenvolvidos até 2017, os efeitos de ilha de calor dos das 

mudanças climáticas globais e a subestimação climática pela adoção de um modelo de variação linear são 

informações consideradas válidas pela Dra. Chou Sin Chan, lead author do GT1 do AR5, do IPCC e profissional 

do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE).  
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PMA Precipitação média anual [mmH2O] 

PET Potencial de evapotranspiração [mmH2O] 

𝑡 tempo [ano] 

3.3.1 Taxa constante de geração de metano (k) e fator de normalização para a 

soma (A) 

A constante de geração de CH4 (𝑘) está relacionada ao tempo necessário para que o conteúdo 

de carbono orgânico degradável (COD) do resíduo depositado possa decair à metade da sua 

massa inicial. É definida, como mostra a Tabela 18 para a massa de resíduos in natura. Para tal, 

foram levantadas a TMA, a PMA e o PET de cada município da MMP. Valores de TMA 

superiores a 20oC e de PMA maiores que o PET favorecem a degradação anaeróbia. Não 

havendo umidade, a degradação torna-se mais lenta. Temperaturas inferiores a 20 ºC tornam a 

degradação mais lenta, sendo ainda mais lenta em condição seca. 

Tabela 18 - Constante de geração de metano - k para o RSU como coletado 

TMA ≤ 20ºC TMA > 20ºC 

Seco Úmido e molhado Seco Úmido e molhado 

(PMA/PET < 1) (PMA/PET > 1) (PMA < 1000mm) PMA ≥ 1000mm 

Default Faixa Default Faixa Default Faixa Default Faixa 

0,05 0,04 - 0,06 0,09 0,08 - 0,1 0,065 0,05 - 0,08 0,17 0,15 - 0,2 

Fonte: Adaptado e traduzido do IPCC (2006) 

3.4 EQUIVALÊNCIA DE GEE 

Como dito anteriormente, os gases de efeito estufa podem ser expressos em termos de CO2eq 

(C.f. seção 1.3.2, p. 40). Os fatores de equivalência (FE) relacionados ao Potencial de 

Aquecimento Global (PAG), em um horizonte de 100 anos, são apresentados na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Fatores de Equivalência - FE de PAG 

Nome Fórmula química PAG44 

  [g/g] 

Fonte:  SAR TAR AR4 AR5 

Dióxido de Carbono CO2 1 1 1 1 

Metano CH4 21 23 25 28 

Óxido Nitroso N2O 310 296 298 298 

Fonte: SAR: Houghton et al. 1995, p. 22, TAR: Houghton et al., 2001, n. p., AR4: Solomon et al., 2007, n. p., 

AR5: Myhre and Shindell, 2013, p. 714. 

Uma alternativa ao uso do PAG é o uso do Potencial de Temperatura Global (PTG), os fatores 

de equivalência (FE) para esta conversão são apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 - Fatores de Equivalência - FE de PTG 

Nome Expressão química PTG 

   

Dióxido de Carbono CO2 1 

Metano CH4 4 

Óxido Nitroso N2O 234 

Fonte: AR5: Myhre and Shindell, 2013, p. 714 

Este estudo emprega o PAG da coluna SAR da Tabela 19. Empregar o PTG implicaria na 

ampliação da quantidade de CO2 em relação à quantidade de CH4. 

3.5 GERAÇÃO DE METANO PELA DIGESTÃO ANAERÓBIA DO RESÍDUO 

ORGÂNICO 

Estimando que 5% dos resíduos são recicláveis, 37% de combustível derivado de resíduos 

(CDR) e 8% de resíduos inertes, Pottie (2016, p.21) considera que a fração orgânica do resíduo 

são os restantes 50%. Da fração orgânica, 9% podem ser convertidos em biogás no digestor 

anaeróbio. Além disso, o mesmo autor estima que, da fração de 50% de orgânicos é possível 

obter 26% de composto e 15% de fertilizante. 

Como será visto na seção 3.6.3 (p. 130), setenta e cinco análises de resíduos coletados no Estado 

de São Paulo subsidiam a estimativa da composição do resíduo empregada neste estudo. A 

estimativa de geração de CH4 pela digestão anaeróbia emprega a consideração de que 9% 

                                                 
44 Para horizonte de tempo de 100 anos 
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(Pottie, 2016) da massa de resíduos orgânicos é convertida em metano. As demais estimativas 

consideram as observações registradas na seção 3.6.3. 

3.6 EMISSÃO DE GEE PELA DISPOSIÇÃO DE RSU NO SOLO 

A Figura 28 apresenta a estimativa de geração de CH4 pela disposição de resíduos no solo no 

Estado de São Paulo e na Macrometrópole Paulista (MMP). A estimativa deste estudo considera 

a disposição de RSU no solo ocorrida desde 1970 até 2010. O resultado apresentado na Figura 

28 vai de 2000 a 2040. Desconsidera a estimativa do período de 1970 a 1999 e considera que a 

disposição de RSU no solo ocorre apenas até 2010. A geração de CH4 persiste e é estimada até 

2040. 

O ano de 2005 é citado no Art. 32 da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) 

determinando que, em 2020, o Estado deva reduzir a emissão de CO2 em 20% em relação àquele 

ano (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009), ou seja, uma redução de 1,2% ao ano no 

período de 15 anos. Entre 2005 e 2010, quando o MDL esteve em vigor, houve redução de 27% 

na emissão de CH4 em relação a 2005. Em 2015, com a ausência das atividades de MDL, 

observa-se um aumento de 28% em relação a 2005. 
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Figura 28 - Emissão de GEE pela disposição do RSU no solo no Estado de SP e na MMP 
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De 2000 a 2010, acompanhando o crescimento da economia e da população urbana e com a 

ausência medidas de alteração das práticas de disposição do resíduo no solo em vigor ou 

inibidoras da demanda por coleta de resíduos, aumentou também a geração de metano pela 

disposição de resíduos no solo. 

Os dados necessários para as estimativas deste estudo são discutidos a partir da expressão (6) 

(p. 101). 

3.6.1 Fator de correção de metano (FCM) 

O FCM é estimado a partir do Índice de Qualidade do local de disposição de Resíduos (IQR) 

estimado pela CETESB, conforme detalhado na Tabela 13 (p. 114). 

A Figura 29 representa a média dos IQR dos locais de disposição de resíduos dos municípios 

da MMP. A Tabela 43 (p. 252) exibe o IQR de cada município da MMP de 1997 a 2014. 
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Figura 29 - Média do IQR dos locais de disposição de RSU dos municípios da MMP 
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Fonte: dos dados IWAI C. K.45 

Em 1997, dos 172 municípios da MMP cujos locais de disposição de resíduos no solo foram 

avaliados pela CETESB, dezessete foram considerados adequados e os demais 155 (90,1%) 

foram classificados como lixões. 

Em 2014, dos 172 municípios da MMP cujos locais de disposição de resíduos no solo foram 

avaliados pela CETESB, 169 locais foram considerados adequados e dez (5,5%) foram 

classificados como lixões. 

3.6.2 Taxa de coleta de RSU (TaxaRSU) 

A TaxaRSU é a razão entre a quantidade total coletada de resíduos no município e sua 

população urbana. A TaxaRSU representa a quantidade de resíduos que deve demandar serviço 

de coleta por habitante no município. Esta quantidade pode variar em função da extensão dos 

serviços de coleta, da variação da renda e do poder de compra e de práticas de redução de 

geração. A estatística nacional oficial não inclui levantamentos a este respeito. Em paralelo, a 

Associação de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), criada em 

1976, desde 2003 realiza e publica estudos amostrais a respeito da gestão de resíduos em todo 

o território nacional. Tais estudos, empregados em função da ausência de dados oficiais, 

mostram que a taxa de coleta de resíduos varia em função de diferentes aspectos dos municípios. 

                                                 
45 Comunicação pessoal do doutor Cristiano Kenji Iwai, gerente da divisão de apoio e controle de fontes de 

poluição da CETESB. 
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O crescimento da população urbana e o aumento do consumo são os responsáveis por 

quantidades cada vez maiores de resíduos, como afirmam Mucellin e Bellini (2008, p. 111). 

Segundo esses autores, a geração de resíduos é inevitável devido à cultura do consumo. 

Cunha e Caixeta Filho (2002, n.p.) entendem que a quantidade de resíduos produzidos por uma 

população é variável e depende de muitos fatores, como condição econômica, época do ano, 

modo de vida, movimento da população nos períodos de férias e finais de semana. A tendência, 

observada por aqueles autores, do aumento do uso de embalagens não retornáveis exemplifica 

as razões da variabilidade. O presente estudo reuniu dados sobre a TaxaRSU na p. 259. 

Na estatística nacional, a série histórica a respeito da TaxaRSU é iniciada com os estudos 

conduzidos pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) em 2000. Para o ano de 1970, TaxaRSU foi estimada a partir de dados da CETESB. 

3.6.2.1 TaxaRSU(1970, pop) 

As expressões de TaxaRSU(1970, Pop) (Tabela 45, p. 259) apresentadas neste estudo são uma 

solução para a carência de dados na estatística nacional daquele período. Considerando os 

critérios adotados pela agência ambiental do Estado de São Paulo no Terceiro Inventário 

Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa pela Gestão de Resíduos (MCT(BR), 2015, p. 

23 a 27), a Figura 30 reproduz as taxas correspondentes a cada extrato populacional naquele 

ano de 1970. 
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Figura 30 - TaxaRSU(1970, pop) 
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Fonte: MCT(BR), 2015, p. 23 

As expressões (26) e (27) adaptam a estimativa de TaxaRSU da agência ambiental do Estado 

de São Paulo. As estimativas para população urbana inferior a 100 mil habitantes (25) e 

população urbana superior a um milhão de habitantes (28) são, respectivamente, 

0,4kg.(hab.dia)-1 e 0,7 kg.(hab.dia)-1. 

3.6.2.2 TaxaRSU(1971 a 1999, pop) 

A TaxaRSU(t, Pop) de 1971 a 1999 é estimada por interpolação linear entre as taxas de 1970 e 

2000. 

3.6.2.3 TaxaRSU(2000 a 2013, pop) 

Os dados de TaxaRSU de 2000 a 2013 são reproduzidos nos anexos (p. 260). 

A expressão (24) define a forma geral da TaxaRSU(t, pop). 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑅𝑆𝑈(𝑡, 𝑝𝑜𝑝) = 𝑎. 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑟𝑏 + 𝑏 (24) 

onde: 

TaxaRSU Taxa de coleta de resíduos [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Popurb População urbana [1000hab] 

TaxaRSU(0,5 a 1milhão) = 0,4.104.Popurb +0,3 

TaxaRSU(maior que 1milhão) = 0,7 

TaxaRSU(menor que 100 mil) = 0,4 

TaxaRSU(de 100 a 500 mil) = 2,5.104.Popurb +0,37 
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𝑎 Coeficiente angular [kgRSU.(1000hab2.dia)-1] 

𝑏 Coeficiente linear [kgRSU.(hab.dia)-1] 

𝑡 ano  

Na Tabela 21 são apresentadas as expressões que permitem estimar a TaxaRSU de 1970 a 2013. 

Tabela 21 - TaxaRSU(t, pop) de 1970 a 2013 

expressão 

TaxaRSU(1970, pop menor que 100 mil) = 0,4 (25) 

TaxaRSU(1970, pop de 100 a 500 mil) = 2,5. 10-4. Pop.10 + 0,37 (26) 

TaxaRSU(1970, pop 0,5 a 1 milhão) = 0,4. 10-4. Pop.10 + 0,3 (27) 

TaxaRSU(1970, pop maior que 1 milhão) = 0,7 (28) 

TaxaRSU(2000, pop) = 1,37. 10-7. Pop + 0,96 (29) 

TaxaRSU(2004, pop) = 0,60. 10-7. Pop + 0,61 (30) 

TaxaRSU(2005, pop) = 0,0726. 10-7. Pop + 0,57 (31) 

TaxaRSU(2007, pop) = 2,16. 10-7. Pop + 0,58 (32) 

TaxaRSU(2008, pop) = 1,99. 10-7. Pop + 0,64 (33) 

TaxaRSU(2009, pop até 500 mil hab) = 1,55. 10-7. Pop + 0,79 (34) 

TaxaRSU(2009, 0,5 milhão < pop < 1 milhão de hab) = 1,24. 10-7. Pop + 0,91 (35) 

TaxaRSU(2010, pop até 500 mil hab) = 1,68. 10-7. Pop + 0,82 (36) 

TaxaRSU(2010, 0,5 milhão <pop < 1 milhão de hab) = 1,39. 10-7. Pop + 0,83 (37) 

TaxaRSU(2011, pop até 500 mil hab) = 1,55. 10-7. Pop + 0,86 (38) 

TaxaRSU(2011, pop de 0,5 a 1 milhão de hab) = 0,236. 10-7. Pop + 0,96 (39) 

TaxaRSU(2012, pop) = 1,51. 10-7. Pop + 0,87 (40) 

TaxaRSU(2013, pop) = 2,06. 10-7. Pop + 0,66 (41) 
Fonte: ABRELPE (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (Cf. anexos p. 259 a 267). 

Em comum, as expressões de (25) a (41) são funções de primeiro grau com coeficiente angular 

positivo, ou seja, populações maiores têm coletadas maiores quantidades de RSU por habitante 

ao dia. Além da proporcionalidade com a população, a observação conjunta das expressões 

indica aumento temporal. A Figura 31 mostra a TaxaRSU de cidades com populações urbanas 

de 10.000 habitantes e 100.000 habitantes de 2004 a 2013. No período, em cidades com 10.000 

habitantes, a TaxaRSU passou de 0,53kg.(hab.dia)-1, em 2004, para 0,82kg.(hab.dia)-1, em 

2013. O significado é que cidades com 10.000 habitantes em 2013 têm coletados 55% mais 

resíduos que cidades com a mesma população em 2000. A mesma comparação, feita para 

cidades com 500.000 habitantes mostra aumento de 53% na TaxaRSU. Este estudo não 
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investiga se esta variação se deve ao aumento na geração de resíduos, à expansão dos serviços 

de coleta ou a qualquer outra razão, apenas utiliza os dados como publicados. 

Figura 31 - TaxaRSU de 2000 a 2013 para municípios com 10.000hab, 100.000hab e 500.000hab 
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Notas: k = 1.000 

 ~: equivalente 

Empregando o levantamento resumido na Tabela 21, este estudo mostra que a TaxaRSU dos 

municípios da MMP vem aumentando desde 1970. O mesmo se aplica às cidades com 

população superior a 500.000 habitantes, vistas na Tabela 54 (p. 268). Além de São Paulo, 

Santo André, Guarulhos, Osasco, Campinas, São Bernardo e São José dos Campos, ao longo 

dos últimos anos superam a marca. Tal fato demanda que estas tenham suas estimativas tratadas 

em separado das demais. Assim, estima-se a evolução da TaxaRSU destes municípios até que 

esta atinja 1,5kgRSU(hab.dia)-1. A partir desta marca, admite-se que a TaxaRSU é mantida 

constante pelo período dos cenários. 

3.6.3 Composição dos resíduos 

Na seção correspondente (p. 29), encontra-se o conceito de resíduos deste estudo. A Tabela 1 

(p. 33), reproduz as classes de resíduos definidas na NBR 10.004, redefinindo-as de acordo com 

os critérios do IPCC. A Tabela 22 resume os coeficientes angular e linear das variações do 

COD, fração de carbono fóssil (CCR.FCF), Poder Calorífico Inferior (PCI) e da fração de 

recicláveis contidos no resíduo como coletado. Estes coeficientes são empregados como define 

a expressão (20) (p. 111). 
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Tabela 22 - Coeficientes angular e linear da variação do COD, CCR.FCF, PCI e fração de recicláveis 

Função temporal Coeficiente angular Coeficiente linear 

COD - 9,0. 10-4 [ano-1] 1,97 [adimensional] 

CCR.FCF 2,0.10-3 [ano-1] -3,98 [adimensional] 

PCI por unidade de massa 37,8[
𝑘𝐽

𝑘𝑔.𝑎𝑛𝑜
] 66.117[

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Fração de recicláveis 261,3.10-6 [ano-1] 0,18 [adimensional] 

A partir da Tabela 1 (p. 33), o resíduo foi analisado de acordo com a adaptação da classificação 

do IPCC (2006) a seguir: 

Tabela 23 - Classes componentes do RSU 

Classe do IPCC Descrição do resíduo de acordo com 

o código de identificação da ABNT 

A  resíduos de papel e papelão 

B  resíduos de têxteis 

C  resíduos de alimentos 

D  resíduos de madeira 

E * resíduos de parques e jardins 

F * resíduos de fraldas 

G  resíduos de borracha e couro 

* E e F são previstas pelo IPCC e não são previstas pela ABNT. 

Fonte: IPCC (2006) 

A composição média do resíduo é fundamentada por setenta e cinco análises feitas em 

municípios do estado de SP46 de 1927 a 2009. São definidas: a fração de carbono fóssil 

(CCR.FCF), o potencial de geração de metano (CH4) (COD), a umidade, o poder calorífico 

inferior (PCI) e a fração de recicláveis presente nas quantidades coletadas e depositadas em 

locais de disposição no solo. 

Os resultados da discussão a respeito da composição do resíduo caracterizam-se pela elevada 

incerteza dos dados. A norma ABNT NBR 10.007, de 2004, define os procedimentos de 

amostragem de resíduos. Na ABNT NBR 10.007, os maiores esforços concentram-se na 

definição da origem do resíduo coletado e da sua representatividade em relação ao todo. 

                                                 
46 Material reunido por equipe orientada pelo autor para a elaboração do Inventário das Emissões de GEE pelo 

Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos (MCT(BR), 2015). 
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Observam-se a localidade da coleta, a faixa de renda da população atendida, o dia da semana, 

e a representatividade do resíduo selecionado para análise em relação ao todo. 

Respeitando a possível diversidade da composição do resíduo, e considerando a simplicidade 

do procedimento, não são definidas as classes consideradas pelo IPCC (conforme Tabela 23) 

para a análise. A consequência é uma grande diversidade. Em cada análise, as classes foram 

reagrupadas como definido pelo IPCC. Os dados de composição do resíduo foram obtidos do 

inventário estadual de emissões de GEE do setor de resíduos. 

3.6.3.1 Carbono orgânico degradável (COD) 

No resíduo tratado por processo anaeróbio ou aterrado no solo pode ocorrer degradação 

anaeróbia da fração orgânica gerando quantidades consideráveis de CH4, que se não forem 

submetidas à combustão, resultam em emissão. 

A expressão (7) (p. 102) permite estimar o COD médio do rejeito destinado à disposição no 

solo. Na Tabela 24, o IPCC (2006) fornece frações médias do COD contido em cada 

componente do resíduo coletado. 

Tabela 24 - Carbono orgânico degradável (COD) 

 componente do resíduo 
COD 

[razão por massa do RSU como coletado] 

A resíduos de papel e papelão 40 

B resíduos têxteis 24 

C resíduos de alimentos 15 

D resíduo de madeira 43 

E resíduos de parques e jardins 20 

F resíduos de fraldas 24 

G resíduos de borracha e couro 39 / zeroa 

Nota a: citando Tsuchii et al. E Rose & Steinbüchel, o IPCC (2006) considera que a borracha natural pode não 

degradar sob condições anaeróbias. 

Fonte: traduzido e adaptado pelo autor de IPCC (2006, v. 5, c. 2, p. 2.14 e 2.16) 

A observação de 75 análises de composição do resíduo da Tabela 44 (p. 257), permite concluir 

que, ao longo do tempo, a capacidade de geração de metano do resíduo vem diminuindo sem a 

intervenção de uma política pública para isso. Esta quantidade deve diminuir ainda mais no 

futuro. Ações de separação na fonte podem alterar de diferentes formas este comportamento, 
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sendo que a previsão legal é de que sejam destinados para disposição no solo apenas os rejeitos 

livres dos recicláveis. 

Figura 32 - Potencial de geração de metano do RSU (COD) 
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3.6.3.2 Fração de carbono fóssil (CCR.FCF) 

No resíduo tratado por incineração, as frações contendo carbono podem sofrer combustão 

gerando vários gases, dentre eles o CO2. Admite-se um rigoroso controle da emissão de 

poluentes atmosféricos. A fração de carbono fóssil do resíduo determina a potencial emissão de 

GEE. 

Na Tabela 25, o IPCC (2006, v. 5, c. 2, p. 2.14 e 2.16) indica médias da fração de carbono 

contido no resíduo (CCR) e da fração de carbono fóssil do carbono (FCF). 
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Tabela 25 - Carbono e carbono fóssil 

Componente do resíduo 
CCR FCF 

[% por peso seco ] [% por peso seco ] 

Papel 41 1 

Têxtil 40 16 

Restos de alimentos 15 0 

Madeira 43 0 

Resíduos de parques e jardins 49 n.d. 

Guardanapos 70 10 

Borracha e couro 56 17 

Plásticos 75 100 

Metais e vidros zero n.d. 

Fonte: IPCC (2006, v. 5, c. 2, p. 2.14 e 2.16) 

A Figura 33 mostra a fração de carbono fóssil (CCCR.FCF) de 70 análises de resíduos. A 

variação desta fração com o passar do tempo, mostra que o plástico que já foi ausente no 

resíduo, hoje faz parte dele. Está presente em grande parte das embalagens. Esta fração que já 

foi baixa, já supera os 10% com expectativa de aumento no futuro. 

Figura 33 - Fração de carbono fóssil do RSU (CCR.FCF) 

C
C

R
.F

C
F

 [
fr

aç
ão

 a
d
im

en
si

o
n

al
] 

 
 ano calendário 



135 

 

3.6.3.3 Poder calorífico inferior (PCI) de componentes do RSU 

O mesmo conjunto de análises permite estimar a variação do PCI do resíduo como coletado. A 

Tabela 26 reúne dados de PCI de componentes do resíduo na coluna a, nas colunas b e c outra 

estimativa. 
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Tabela 26 - Poder calorífico inferior (PCI) de componentes do RSU 

Componente do resíduo 
PCI 

[kJ.kg-1] [kcal.kg-1] [kJ.kg-1] 

 a b c 

Papel de embrulho 16.862 

4.030 16.862 
Papelão 15.839 

Revistas 12.211 

Papel manteiga 26.747 

Cortiça 26.375 
2.520 10.544 

Madeira 20.933 

Nylon 31.678 

3.480 14.560 Resíduo têxtil (não sintético) 18.607 

Resíduo têxtil (sintético) 34.888 

Filme de polietileno 46.005 

6.300 26.359 Polipropileno 46.191 

Poliestireno 41.167 

Borracha (sintética) 33.981 6.780 28.368 

Sapato de couro 16.839 3.630 15.188 

Sabugo de milho 18.607 - - 

Grama (verde) 4.787 - - 

Látex 23.258 - - 

Caixas de leite 26.352 - - 

Parafina 43.309 - - 

Poliuretano 40.888 - - 

Resíduos vegetais 4.175 - - 

Partes de carne 17.730 - - 

Resíduo betuminoso 38.539 4.030 16.862 

Alimentos - 1.310 5.481 

Nota: na coluna 3, os dados em 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 são estimativas do autor considerando 1cal = 4,19J 

Fontes: (coluna a) Gyftopoulos e Widmer (1982)47 apud Holanda (1998, p. 35) 

(colunas b e c) EPE (2011, p. 28) 

                                                 
47GYFTOPOULOS, E. P., WIDMER,t. F. Cost-effective waste: energy utilization. Annual Review of Energy, 

v.7, p. 293-327, 1982. 
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Os dados da Tabela 26 e a composição do RSU (Tabela 44, p. 257) permitem que se estime a 

variação temporal do PCI dos resíduos. 

Figura 34 - Poder calorífico inferior do RSU (PCI) 
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Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2008), se o PCI do rejeito for inferior a 

1.675cal.gRSU-1 (7,0J.gRSU-1), a viabilidade técnica da incineração dependerá de algum 

mecanismo que eleve o poder calorífico da massa incinerada. Isso pode ser feito pela adição de 

um combustível complementar. 

Ainda segundo a EPE (2008), a principal vantagem da incineração é a redução da massa de 

rejeitos depositados no solo. Em contrapartida, excetuando-se os 15% de cinzas, a incineração 

transfere a massa de rejeitos que seria depositada no solo para atmosfera. 

3.6.3.4 Fração de recicláveis 

A Figura 35 mostra que o resíduo coletado contem fração de recicláveis da ordem de 30%. 
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Figura 35 - Fração de recicláveis do RSU 
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A fração de recicláveis apresentada na Figura 35 permanece constante entre os anos de 1970 e 

2010. Observação mais detalhada mostra, na Tabela 27, que há variações distintas na 

composição dos recicláveis. 

Tabela 27 - Fração de recicláveis no RSU como coletado 

ano calendário 
Fração 

papel plásticos vidros metais Total 

1.990 17,6 10,1 2,7 3,7 34,1 

2.000 15,5 12,9 2,8 3,7 34,9 

2.010 13,3 15,6 2,9 3,7 35,5 

2.035 8,0 22,5 3,1 3,7 37,3 

Enquanto as frações de metal e vidro se mantiveram inalteradas, por volta de 3% a 4%, a fração 

de plástico no resíduo coletado duplicou, passando de 10% para mais que 20% e a fração de 

papel caiu a menos da metade, passando de quase 18% para 8%.  

A eficiência de separação dos recicláveis coletados pode variar de acordo com os recursos 

empregados no processo. A separação na fonte reduz o custo de reciclagem, porém onera a 

coleta. A separação na central de triagem planejada pela Geotech (2013, p. 279), após coleta 

indistinta do resíduo, terá eficiência entre 5% e 8%. Já a separação na central de triagem operada 



139 

 

pela Logística Ambiental de São Paulo (LOGA, 201648), após coleta de recicláveis separados 

na fonte, tem eficiência de 60%. 

3.6.3.5 Carbono orgânico degradável que realmente degrada (CODf), Fração de metano do 

biogás (F), Fator de oxidação (OX) 

Segundo o IPCC (2006, v. 5, c. 3, p. 3.13) o CODf é uma estimativa da fração de carbono 

orgânico que realmente degrada no resíduo e reflete o fato de que algum carbono orgânico 

degradável não degrada ou degrada muito lentamente. O IPCC sugere a fração 0,5. 

O IPCC (2006, v.5., c. 3, p. 3.15) explica que a F é de 50% e que resíduos com elevada fração 

de gorduras ou óleos podem gerar biogás com maior concentração de metano. 

Citando Bogner and Matthews, o IPCC (2006, v. 5, c. 3, p. 3.15) explica que o OX reflete a 

quantidade de metano que é oxidada pelo material que compõe o solo do local de disposição do 

resíduo no solo. A oxidação ocorre pela ação de micro-organismos metanotróficos, que podem 

degradar pouco ou totalmente o metano do biogás. Também segundo o IPCC, estudos mostram 

que o OX é maior em aterros sanitários que em lixões. 

A sugestão para uso geral do IPCC é de OX igual a zero. Em aterros sanitários, 10% do metano 

pode ser oxidado e taxas superiores podem ser observadas em casos especiais onde, por 

exemplo, tenha sido empregado material que privilegia tal oxidação. Assim, na Tabela 28, são 

apresentados dados de CODf, OX e F, sugeridos pelo IPCC. 

Tabela 28 - CODf, OX e F 

Variável Descrição Dado Fonte 

CODf Carbono orgânico degradável que realmente 

degradal 

0,5 IPCC (2006, p. 3.13) 

OX Fator de oxidação 0,1 IPCC (2006, p. 3.15) 

F Fração de metano do biogás 0,5 IPCC (2006, p. 3.15) 

                                                 
48 Dado coletado durante a visita realizada às instalações da central de transbordo e triagem de recicláveis da 

Logística Ambiental de São Paulo (LOGA) - Ponte Pequena em 2016. 
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3.6.4 Metano Recuperado (R) 

Observando as quantidades recuperadas durante a operação dos projetos de MDL de aterros e 

comparando-as com as projetadas originalmente, Santos (2014, p. 101), considera que a 

recuperação pode variar de 12% a 141% da quantidade prevista. Toda esta variação tem 

diferentes justificativas, por exemplo: erro no dimensionamento do projeto, variação na 

qualidade de operação do aterro ou diferentes eficiências de distribuição dos drenos, fazendo 

com que as quantidades coletadas e queimadas divirjam das gerações projetadas. No aterro 

Adrianópolis, no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foram coletados e destruídos 12% 

daquilo que havia sido previsto. Por outro lado, no aterro de Caieiras, registrou-se uma 

enganosa eficiência de 141% na coleta e combustão do metano. 

Nos cenários deste estudo, foram consideradas eficiências de recuperação e combustão do 

metano de 80% e 50%, respectivamente. 

As quantidades de metano recuperadas anualmente dos projetos de MDL, no Estado de São 

Paulo, foram registradas pela Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima 

(CIMGC). A Tabela 29 (p. 140) e a Tabela 30 (p. 142) resumem o histórico a respeito da 

geração, recuperação e emissão de metano nos aterros, destacando a importância do ocorrido 

no Estado de São Paulo, onde projetos de Crédito de Carbono reduziram, em poucos aterros, 

no período de 2003 a 2010, até 42% da emissão de GEE relacionada à gestão de resíduos sólidos 

urbanos naquele mesmo período, no Estado de São Paulo. 

A Tabela 29 mostra as emissões de GEE pela gestão de resíduos no Brasil e no Estado de São 

Paulo e a fração correspondente ao Estado de São Paulo, comparada com a emissão nacional. 

O inventário nacional de emissão de GEE (MCTIC(BR), 2016), do setor de resíduos mostra 

que a quantidade de metano gerada foi crescente de 1990 até 2003 e que, como resultado dos 

projetos de recuperação de metano, houve uma redução neste crescimento a partir desta última 

data. 

Tabela 29 - Metano emitido pela gestão de RSU 

ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 [GgCH4] 

Brasil 824 825 882 910 938 965 994 1.025 1.053 111 

São Paulo 181 186 191 196 201 205 209 213 217 251 

% SP 22 23 22 22 21 21 21 21 21 25 
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continuação           
ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 [GgCH4] 

Brasil 1.149 1.177 1.219 1.288 1.238 1.241 1.315 1.302 1.264 1.256 

São Paulo 269 273 289 333 277 261 318 288 249 239 

% SP 23 23 24 26 22 21 24 22 20 19 

 

continuação           

ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015     

 [GgCH4] 

Brasil 1.295 1.377 1.413 1.525 1.534 1.377 -- -- -- -- 

São Paulo 256 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -- -- -- -- 

% SP 20%  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -- -- -- -- 

n.d. - não disponível. 

Fontes: anos até 2010 - Inventário Nacional de Emissão de GEE - MCT(BR), 2015, p. 28; anos de 2003 a 2012 - 

Estimativa Anual de Emissão de GEE - Resíduos MCT(BR) (2014, p. 160); anos de 2013 a 2015, 

SANTOS (2015)49 

Tratando da Macrometrópole Paulista, a Figura 36 mostra a evolução da geração e combustão 

do metano de 2000 e 2010. A partir de 1997, a intensificação da fiscalização, investimentos e 

apoio técnico para a adequação dos locais de disposição do resíduo no solo fez com que a fração 

de lixões se reduzisse tornando mais prevalentes os aterros sanitários. 

Como se observa na Tabela 13 (p. 114), a não inclusão de recursos de recuperação e destruição 

do metano ao aterro sanitário pode aumentar a geração de metano em 150% pela mesma 

quantidade de resíduos se este for disposto em um lixão. A necessária melhoria na operação 

dos locais de disposição do Estado de São Paulo intensificou a emissão de metano até 2003, 

ano em que entram em operação projetos de MDL no Brasil, principalmente no Estado de São 

Paulo. 

Na Figura 36 observam-se a geração e a emissão de CH4 no Estado de SP. 

                                                 
49 SANTOS, M. M. O., Comunicação pessoal - e-mail recebido do Supervisor Especialista em Análise de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a 

Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC), n.p., 2015. 
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Figura 36 - Metano gerado e emitido pela disposição do RSU no solo na MMP 
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Fonte: MCT(BR) 2016, p. 32. 

A Tabela 30 mostra as reduções de CH4 nacionais e do Estado de São Paulo entre 2003 e 2015, 

neste setor. 

Tabela 30 - Metano recuperado - R 

ano 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[GgCH4.ano-1] 

BR 1 49 56 67 121 193 233 240 205 210 127 120 38 

SP 1 29 35 45 92 149 169 168 146 141 52 60 22 

Fonte: Dados até 2012: MCTI(BR) (2014)  

Dados de 2013, 2014 de 2015 de SANTOS (2014)50 

A Figura 37 mostra a mesma informação da Tabela 38. No Estado de São Paulo, prosperaram 

projetos de Créditos de Carbono recuperando mais da metade do total do país. Com o final do 

primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto as quantidades decrescem, 

materializando a descontinuidade de uma ação que pode ser economicamente significativa e 

amigável ao ambiente. 

                                                 
50 SANTOS, M. M. O., Comunicação pessoal - comunicação recebida do Supervisor Especialista em Análise de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD para a 

Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC), n.p., 2015. 

Emissão = Geração - R 

R 

Emissão de CH4 na MMP 
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Figura 37 - Metano recuperado (R) no Brasil e no Estado de São Paulo 

C
H

4
 r

ec
u
p
er

ad
o
 n

o
 B

ra
si

l 
e 

n
o
 E

st
ad

o
 d

e 
S

P
 (

R
) 

[G
g
C

H
4

.a
n
o

-1
] 

 
 ano calendário 

Fonte: dados da Tabela 30. 

A descontinuação do compromisso de redução do Protocolo de Quioto leva ao fim dos projetos 

de Crédito de Carbono criados pelo Art. 12 do Protocolo de Quioto. A adoção do Acordo de 

Paris (PA), na 21ª Conferência das Partes - CoP 21, em 2015, mesmo com o estabelecimento 

de um compromisso de redução das emissões nacionais do Brasil, coincide com o fim desta 

prática e ao retorno às condições anteriores a 2003. 

Ao contrário dos 20% de queima de metano arbitrados em alguns projetos de MDL, Magalhães 

et. Al. (2010, p. 12), demonstram que nos sistemas passivos, a queima do metano é praticamente 

nula e é assim que deve se comportar um local de disposição de rejeitos sem as devidas 

instalações de retenção, coleta e queima do metano. A emissão é igual à geração. 

3.7 FATOR DE EMISSÃO DOS TRATAMENTOS DE RSU - FE 

A seguir, são discutidos os fatores de emissão dos sistemas de tratamento biológicos e térmicos 

de resíduos. 

3.7.1 Tratamento biológico 

Na Tabela 31, são apresentados os fatores de emissão - FE médios para as alternativas de 

tratamento biológico da fração orgânica do resíduo. 
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Tabela 31 - Fatores de emissão de metano e óxido nitroso pelo tratamento biológico do RSU (FE) 

Tratamento biológico 

FE 

Emissão de CH4 Emissão de N2O 

[gCH4.kgRSU-1] [gN2O.kgRSU-1] 

massa seca massa úmida massa seca massa úmida 

Compostagem 10 4 0,6 0,24 

Digestão anaeróbia em digestor 2 0,8 baixa baixa 

Fonte: traduzido e adaptado do IPCC (2006, v. 5, c. 4, p. 4.6, tab. 4.1) 

Notas: o FE de CH4 em digestor já conta a recuperação do CH4 gerado; assumem-se de 25 a 50% de COD e 2% 

de N em matéria seca de resíduos. 

Considerando os fatores de equivalência da Tabela 19 (p. 123), o GEE pode ser expresso em 

massa de CO2 equivalente por massa de resíduos. Pela compostagem 158,4 gCO2eq.kgRSU-1. 

Pela digestão anaeróbia em digestor 16,8 gCO2eq.kgRSU-1. 

Segundo a SGW (2012, p. 265), a compostagem aeróbia de resíduos de poda e feiras livres gera 

72,5% de rejeitos e 27,5% de composto. Não tendo, este estudo, obtido dados a respeito da 

digestão anaeróbia, supõe-se o mesmo balanço de massa. 

3.7.2 Tratamento térmico 

As opções de tratamento térmico do resíduo consideradas neste estudo foram a pirólise, a 

gaseificação e a incineração. A utilização de tratamento por micro-ondas, por pirólise assistida 

por plasma e por autoclave, como foi afirmado na seção que trata deste assunto (p. 65), não 

eram consideradas para tratamento de resíduos urbanos até 2016. 

3.7.2.1 Gaseificação e pirólise 

Na gaseificação e pirólise são gerados gases combustíveis que são integralmente coletados 

pelos equipamentos. Na incineração, é possível recuperar calor dos gases de exaustão. 

A Tabela 32 exibe a composição dos gases gerados pela pirólise. 



145 

 

Tabela 32 - Gases da pirólise 

Substância 

Porcentagem 

(vol.) 

[%] 

N2 6,8 

CO 22,7 

H2 42,5 

CO2 8,4 

CH4 10,4 

O2 1,4 

C2H6 2,4 

C3H8 5,4 

Fonte: Reichert (aos 28min09s do vídeo) 

Além da energia que pode ser obtida, os processos térmicos podem emitir substâncias para a 

atmosfera. Este estudo não trata da emissão atmosférica de poluentes. 

Segundo a Carbogás (2014), o emprego de frações do resíduo51 pode representar um PCI médio 

de 2.200 kcal.kgRSU-1, equivalente a 9,2MJ.tRSU-1. Empregando gás de síntese, unidades de 

geração termoelétrica, operando com turbinas a gás e eficiência entre 35% e 40% (NOGUEIRA 

e WALTER, 1995, p. 128 a 138), podem operar com potência instalada de 16,6Mwe 

(CARBOGAS, 2014). As simulações de gaseificação de Carvalhaes (2013, p. 83) indicam que 

esta pode gerar 12MJ.tRSU-1. 

3.7.2.2 Incineração 

A expressão (16) (p. 109) estima a emissão devida à incineração empregando a quantidade de 

resíduo incinerado (IW), a fração de carbono fóssil (CCR. FCF), a eficiência de queima do 

incinerador e a razão52 entre as massas atômicas do CO2 e do C. 

Um incinerador do tipo mass burn dispensa a separação prévia do resíduo. O Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) em tramitação na CETESB, em 2016, para operar em São Bernardo do Campo, 

da Geotech (2013), projetava instalações de separação de resíduos e de compostagem aeróbia 

                                                 
51 Segundo a Carbogás (2014), partes do RSU, representando 50 % da massa total coletada, podem ser 

selecionadas obtendo-se tal PCI. 
52Fração de massa de CO2 para C =  

Massa atômica do 𝐶𝑂2

Massa atômica do C
 =  

12+16.2

12
 =  

44

12
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da fração orgânica antecedendo o tratamento por incinerador do tipo mass burn. Com isso, a 

composição do resíduo e o seu poder calorífico destinado à incineração poderiam variar 

significativamente, passando a ser determinadas pela operação das instalações de separação. 

No seu projeto de tratamento de RSU por incineração, a SGW (2012 p. 74) considerava 

submeter o resíduo como coletado à incineração e estimava um PCI de 6.700
𝑘𝐽

𝑘𝑔
, sendo 50% de 

água e sem material inerte. A operação do incinerador segundo SGW devia ser de 24h.dia-1 

processando 825tRSU.dia-1. A discussão da seção 4.2.6.3 (p. 163) mostra que o PCI tem variado 

ao longo do tempo. 

A composição do resíduo pode ser manipulada para ajustar o PCI. 

Tabela 33 - Fatores de emissão (FE) de metano e óxido nitroso pelo tratamento térmico do RSU 

Tratamento térmico 

Fator de emissão 

[gCH4.tRSU-1] [gN2O.tRSU-1] 

 massa úmida  massa úmida 

incineração  1  50 

gaseificação  n.d.  n.d. 

pirólise  n.d.  n.d. 

Fonte: adaptado do IPCC (2006, v. 5, c. 5, tab. 5.3 e 5.4, p. 5.20 e 5.21) 

Nota: A emissão de CH4 pela incineração varia de 0 a 0,2 e a de N2O é de 47. 

n.d.: não definido. 

A estimativa de emissão de N2O e CH4 pela incineração de resíduos é feita empregando a 

expressão (17) (p. 109) e os fatores de equivalência (FE) da Tabela 19 (p. 123). Assim expressa-

se a emissão de GEE da incineração em CO2eq que é igual a 15.521 gCO2eq.tRSU. 

3.8 EMISSÃO EVITADA DE GEE E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELA RECICLAGEM E EMISSÃO DE GEE PELA GERAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA NO SIN 

Godecke (2013) estimou a emissão de GEE pela reciclagem pelo método de Análise de Ciclo 

de Vida. Parte dos resultados de seu estudo é reproduzida na Tabela 34: 
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Tabela 34 - Fator de redução de emissão de GEE pela reciclagem no Brasil 

Reciclável 
Fator de redução de emissão  

[tCO2eq.treciclado-1] 

Embalagens de alumínio 15,11 

Embalagens de aço 2,00 

Plásticos 1,71 

Mix de papéis 3,92 

Vidros 0,33 

Fonte: adaptado de Godecke (2013, p. 143) 

São consideradas as estimativas de conservação de energia reunidas pela EPE (2008) e 

apresentadas na Tabela 35. 

Tabela 35 - Possibilidade de conservação de energia elétrica pela reciclagem de embalagens 

Material         \      País Brasil Estados Unidos Austrália 

 [kWh.kgreciclado-1] 

Papel 3,51 1,75 2,95 1,37 

Plástico (inclusive PET) 5,06 5,55 15,39 5,91 

Vidro 0,64 0,08 0,62 1,25 

Embalagem longa vida 3,51 1,75 4,96 1,37 

Metais (alumínio e aço) 5,30 3,25 5,85 2,67 

Referência Calderoni Morris EPA Warnken ISE 

Fonte: Calderoni53, Morris54, EPA55 e Warnken ISE56 apud EPE (2008, p. 35). 

Considera-se que, dos 172 municípios que compunham a MMP em 2016 e sob controle 

ambiental da CETESB, não mais que cinco municípios ao ano contaram com instalações de 

compostagem entre 1997 e 2015. 

Na seção 1.4.2 (p. 55), é descrita a diretriz de reciclagem da PNMC. A Figura 35 (p. 138) 

apresenta a variação da fração de recicláveis no resíduo como coletado na MMP. 

Este estudo considera a emissão de CO2 associada ao uso de energia elétrica do SIN. A 

observação dos fatores de emissão (FE) mensais do Sistema Interligado Nacional (SIN) nos 

                                                 
53 CALDERONI, S. Os Bilhões Perdidos no Lixo. São Paulo: Ed. USP, 3ª ed., 1996. 
54 MORRIS, J. Recycling versus Incineration: an energy conservation analysis. In: Journal of Hazardous 

Materials, vol. 47, p. 277-293. Amsterdam: Elsevier, 1996. 
55 EPA [U. S. Environmental Protection Agency], Municipal Solid Waste Generation, Recycling and Disposal 

in the United States: facts and figures for 2006. Washington, DC: EPA, 2007, disponível em <(epa.gov)>, acesso 

em junho de 2008. 
56 WARNKEN ISE. Potential for Greenhouse Gas Abatement from Waste Management and Resource 

Recovery Activities in Australia - Final Report, 54p. Sydney, NSW: Warnken ISE/SITA, 2007. 
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últimos nove anos, permite concluir que duplicou no período considerado, fenômeno 

denominado “carbonização da economia brasileira” por Goldemberg (2015). A 

disponibilidade de reservas de óleo e gás no litoral brasileiro associada a barreiras à implantação 

de novas usinas de geração de eletricidade, sejam elas hidroelétricas, eólicas, solares ou com 

biomassa, permitem supor que a tendência seja mantida nos próximos anos. 

Figura 38 - Fator de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional 
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Fonte: MCTI (BR) (2016, n.p.). 

3.9 ENERGIA DO BIOGÁS 

O biogás é o principal subproduto da digestão anaeróbia da matéria orgânica do resíduo. A 

digestão anaeróbia do resíduo pode ocorrer tanto pela disposição no solo, quanto pelo 

tratamento em digestor anaeróbio. No digestor anaeróbio, a geração do biogás ocorre em um 

local fechado. A recuperação do gás pode ser facilitada pelo projeto do digestor, tornando 

mínima a emissão. 

Tratando da energia do metano, seu poder calorífico inferior de 53kJ.gCH4
-1 é a propriedade 

que confere valor energético a este gás. O potencial de aquecimento global (PAG) do metano é 

igual a 21 e pode aumentar o valor da combustão deste gás de efeito estufa. O emprego do 

potencial de temperatura global (PTG) pode reduzir este multiplicador de 21 para 4. 

FE CO2 = 0,0028. t + 0,2686 
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Considerando a manutenção das tendências observadas neste estudo, especialmente a variação 

da composição do resíduo, uma tonelada de resíduos coletados na MMP em 1970, depositado 

em aterro sanitário gerou 27kgCH4 após quatro décadas. Uma tonelada de resíduo coletado em 

2015, com o mesmo destino, irá gerar 19,8kgCH4 no mesmo período e uma tonelada coletada 

em 2035, depositada em aterro, após quatro décadas, terá gerado 10,9kgCH4. 
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4 COMPONENTES PARA OS CENÁRIOS 

A variação do Produto Interno Bruto não é um elemento da gestão de resíduos, porém integra 

o futuro em que serão estimados cenários de emissão de GEE pela gestão do resíduo. 

O crescimento da população, a variação do clima, as variações da composição do resíduo e da 

taxa de coleta e a operação dos locais de disposição são os parâmetros discutidos a seguir. 

Os cenários são definidos pelas opções de tratamento e pela fração de resíduos destinada a cada 

opção: redução, reuso e reciclagem (3R), tratamentos biológicos, térmicos e, por último, a 

disposição do rejeito no solo. Diferentes destinos do resíduo envolvem diferentes quantidades 

de energia e emissão de GEE. 

Os cenários apresentados na seção 5 (p. 172) materializam-se pelas quantidades de energia e 

emissão de GEE correspondentes às opções de gestão de resíduos. 

A proposição metodológica de elaboração de cenários (p. 91) é revisada e aplicada a seguir. 

4.1 ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS 

A Figura 19 descreve os passos para elaboração dos cenários adotados para o desenvolvimento 

deste estudo. A seguir, estes passos são relembrados. 

4.1.1 1o passo - enquadramento do desafio 

A respeito da caracterização do estudo: 

Trata-se de um estudo exploratório quantitativo que, considerando a legislação em vigor, as 

opões de gestão de resíduos e as tendências observadas, antecipa as estimativas de energia 

envolvida e a emissão de GEE. 

A seguinte pergunta deve ser respondida: 

Em função das opções de gestão de resíduos, quais serão as quantidades de energia envolvida 

e de massa de GEE emitida nos anos em que deverá ser observado o compromisso internacional 

determinado pela NDC brasileira? 
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4.1.2 2o passo - definição do método e identificação de variáreis 

Nas seções 2.2.1 (p. 97) a 2.3.5 (p. 106), são descritos os métodos de estimativa de energia 

envolvida e emissão de GEE das opções de gestão de resíduos. Define-se o método (p. 89), 

identificam-se os dados (p. 116) e a sua evolução (p. 150). 

4.1.3 3o passo - coleta de dados 

São apresentadas sínteses dos dados coletados da seção 3.1 (p. 116) até a seção 3.8 (p. 146). Os 

dados são apresentados integralmente nos anexos, a partir da página 242. 

4.1.4 4o passo- prospecção de possibilidades futuras 

Em função das opções de gestão de resíduos, descritas nas seções 1.4.1 (p. 53) a 1.4.4.4 (p. 65), 

são estimados os cenários de energia envolvida e de emissão de GEE. 

Precedidas pela política de não geração, as opções de gestão dos resíduos são: a não geração, a 

redução, o reuso e a reciclagem; os tratamentos biológicos e térmicos além da disposição de 

rejeitos no solo. Em comum, os cenários têm o crescimento populacional, o aumento da taxa de 

coleta de resíduos, a variação da composição do resíduo e a variação climática. Os aspectos 

caracterizam os cenários são, os percentuais de resíduos destinados às opções de tratamento e 

a prática de redução, reuso ou reciclagem. 

Na Figura 19 (p. 91), Wade propõe a discussão de possibilidades futuras, aquilo que o autor 

chama de incertezas. Observando as variações históricas, este estudo projeta a variação 

tendencial e variações de ± 20% que podem ser induzidas por fatores sociais, econômicos ou 

tecnológicos. Estudos futuros deverão reavaliar estas incertezas, conduzindo as projeções a 

quantidades mais realistas. 

4.1.5 5o passo - criação e consolidação de linhas argumentativas 

Recordando os fundamentos apresentados na seção 2.1.4 sobre prospecção de cenários destaca-

se que este é um estudo exploratório com diferentes opções de gestão de resíduos. Assim, 

podem ser identificadas as alternativas de desenvolvimento de baixo carbono. 
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A Figura 39, a seguir, é derivada da Figura 20 (p. 92) e ilustra os cenários brasileiros de emissão 

de GEE pela gestão de resíduos segundo os pressupostos do IPCC. 

Figura 39 - Possíveis cenários de emissão de GEE no Brasil 

Cenário 

IPCC 

Tendência 

global 
População 

Situação da 

economia 

Desenvolvimento 

tecnológico 

Emissão de 

GEE 

B1 Convergência 
    

Fonte: adaptado de Nakicenovic (2000) (Cf. Figura 20, p. 92 deste estudo) considerando a apresentação da 

Contribuição Nacional Pretendida (NDC) na CoP 21 e com dados de população do IBGE (2010) (Cf. Figura 

41, p. 156) e situação da economia (Cf. Figura 40, p. 155). A taxa de desenvolvimento tecnológico não 

expressa dados, exprime a expectativa de elevada oferta de alternativas por outros países. Emissão de GEE 

(Cf. Figura 68, p. 198) 

Configurando uma tendência global convergente, o Brasil é signatário dos acordos 

internacionais sobre clima, ambiente, gestão de resíduos e outros. A taxa de crescimento 

populacional apresenta reduções contínuas. A economia do Estado de São Paulo passa por 

recessão desde 2015, esperando-se crescimento econômico para breve. Prevê-se intenso 

desenvolvimento tecnológico na gestão de resíduos, a partir da incorporação da experiência e 

avanços da União Europeia e outras regiões. A combinação destes elementos define o possível 

cenário B1 do Brasil e o espectro de emissão de GEE apresentado na última coluna da Figura 

39. 

A PNRS propõe metas de redução da disposição em aterros de 35%, 45% e 55% do resíduo 

orgânico, para 2019, 2023 e 2025. Também são definidas metas de geração de energia elétrica 

com biogás de aterro com potências instaladas de 60Mwe, 80Mwe e 100Mwe, em 2019, 2023 

e 2025. A simples proposição do Projeto de Lei (PL) no425 de 2014 sugere a baixa expectativa 

de cumprimento daquelas metas. 

A Contribuição Nacional Pretendida (NDC) (BRASIL, 2015) propõe metas de redução da 

emissão de GEE de 37% em 2025 e de 43% em 2030, ambas relativas à emissão de 2005. A 

Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), propõe uma meta estadual de redução de 

emissão de CO2 de 20% em relação a 2005, a ser atingida em 2020. 

O Acordo de Paris, no seu Artigo 6º deixa claro que os projetos de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo chegaram ao fim. Em 2016, não há perspectiva de que a experiência 

do Protocolo de Quioto se repita. A redução da emissão de CH4 de aterro vista na Figura 37 (p. 

143) não se repetirá, pois, a venda dos créditos de carbono transfere os direitos às reduções ao 

comprador e, para cumprir a Contribuição Nacional Pretendida, o governo brasileiro deve 
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necessitar das reduções ocorridas pela gestão de resíduos na sua contabilidade. À NDC devem 

ser incluídos meios de remuneração das quantidades de GEE reduzidas em todos os setores da 

economia, de forma a viabilizar a meta de redução de emissão de GEE anunciada na NDC. Em 

meados de 2017 cogita-se a adoção do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (MDS) 

(TERRAGAIA, 2015), recriando o mercado para as reduções excedentes de GEE, voltando a 

atribuir valor financeiro. 

A Resolução no 482/12 da ANEEL (2012) estabeleceu as condições de acesso à rede de 

distribuição de energia elétrica aos geradores de até 1Mwe e a Resolução no 08/15 da (ANP, 

2015) determina a concentração mínima de 96,5% de metano no biometano. A Secretaria de 

Energia - SP (2016) informa que a revisão da citada Resolução ANEEL no 482/12, ocorrida 

pela Resolução no 687/15 (ANEEL, 2015), alterou o limite de potência instalada dos geradores 

de 1Mwe para 5Mwe e projetou que as conexões deviam chegar a quase 1,2 milhões de 

consumidores com potência de 4,5GW no país até 2024. 

Os tributos (Cf. seção 1.3.7, p. 51) pagos pela instalação do projeto podem variar de 24% a  

76%. O governo do Estado de São Paulo criou o Programa Paulista de Biogás, que com o 

Decreto 60.298/14, reduziu as alíquotas de ICMS e Imposto de Importação dos bens que 

integram a cadeia de produção de biogás. 

A Lei 10.438/02 foi determinante para a viabilização de projetos de geração de energia elétrica 

com biogás e deve ser reeditada, isentando a transmissão e distribuição de energia elétrica 

gerada por este combustível. 

4.1.6 6o passo - geração de cenários 

São consideradas: a redução, o reuso, a reciclagem, a digestão anaeróbia ou aeróbia da fração 

orgânica, a pirólise, a gaseificação, a incineração tipo mass burn com e sem recuperação de 

energia, e a disposição no solo com e sem recuperação da energia do metano. Os cenários são 

apresentados, na seção 5 (p. 172). 
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4.1.7 7o, 8o, 9o e 10o passos - validação, avaliação, identificação de sinais e 

monitoramento 

Os demais passos, de validação, avaliação das implicações, de identificação de sinais e 

monitoramento são posteriores a esta proposição e não são exploradas neste estudo. 

4.2 VARIÁVEIS CONSIDERADAS PARA A ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS 

Para caracterizar um cenário comum e para interpretar as suas principais variações são descritas 

variáveis comuns e que afetam os cenários: economia, população urbana, clima, fator de 

correção de metano, composição e taxa de coleta de resíduos. 

4.2.1 Aspectos econômicos 

A taxa de variação do Produto Interno Bruto (GDP) é um dado comumente empregado para 

avaliar se uma sociedade experimenta desenvolvimento ou recessão. O crescimento econômico 

é um pressuposto dos cenários de emissão de GEE. Os cenários deste estudo tratam de uma 

economia em crescimento e as opções de gestão de resíduos são compatíveis com o crescimento 

econômico. 

A Figura 40, a seguir, ilustra uma expectativa de comportamento da economia do Estado de 

São Paulo, de 2000 a 2015. A crise político-econômica observada a partir de 2015 sugere que 

esta projeção pode carregar incerteza. 
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Figura 40 - GDP do Estado de São Paulo - extrapolação para os cenários 
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Fonte: dados e 2000 a 2015 da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (2015). 

Como foi visto na seção 3.1 (p. 116), é possível crer que a evolução da geração de GEE pode 

ocorrer de forma independente do crescimento econômico. Educação e decisões políticas 

podem levar a crescimento em um cenário de baixo potencial de emissão de GEE. 

4.2.2 População urbana (Popurb) 

Os dados apresentados na Tabela 16 (p. 118) permitem estimar a população urbana entre os 

censos. A taxa de crescimento populacional vem reduzindo a cada década. Estudos (IBGE, 

2010, 2013 e 2017) tratando da variação da população nos anos futuros permitem concluir que 

a expressão (42), a seguir, estima satisfatoriamente a provável população urbana da MMP de 

2020, 2030 e 2040. As quantidades entre os censos e entre as estimativas decenais de 2020, 

2030 e 2040 são estimadas por interpolação linear das quantidades decenais. A fração da 

população urbana de cada município em relação à população urbana total da MMP em 2010 é 

considerada constante em todo o período considerado. 

Popurb = - 3.785 t2 + 15,537.106. t - 15,906.109 (42)57 

onde: 

Popurb População urbana [hab] 

t ano calendário [ano] 

                                                 
57 A soma das populações dos 172 municípios diferencia-se da estimativa da variação da população total da 

expressão (42). Isso se deve à possibilidade de emprego de diferente número de algarismos significativos nas duas 

estimativas. 
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Empregando a expressão (42), a Tabela 36 apresenta a expectativa da população urbana da 

MMP até 2035. 

Tabela 36 - Expectativa de variação da população urbana da MMP até 2035 

ano 
Popurb  

[hab]  

2010 29.777.749  

2020 31.161.680  

2030 33.206.780  

2035 33.850.750  

Fonte do dado de 2010: IBGE (2015) 

A população estimada pode ser visualizada na Figura 41. 

Figura 41 - População urbana da MMP - extrapolação para os cenários 
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Fonte: IBGE, 1970, 1981, 1990 e 2000 

4.2.3 Clima 

O registro da evolução climática dos municípios da Macrometrópole Paulista entre 1971 e 2010 

mostra que a Temperatura média anual (TMA) dos municípios aumentou cerca de 1oC, a 

precipitação média anual (PMA) dos municípios aumentou 3,4% e o potencial de 

evapotranspiração (PET) dos municípios aumentou 7,9%. 

Os dados subsidiam as estimativas até 2035. A TMA não diferencia os efeitos devidos à ilha de 

calor daqueles devidos às mudanças climáticas globais, podendo com isso, gerar uma 

superestimação. Por outro lado, a extrapolação dos dados por variação linear pode subestimar 

Popurb(t) = - 3.785. t2 + 15,5. 106. t - 15,9. 109 
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a variação da TMA. As expressões (21), (22) e (23) (p. 121) estimam, no período de 1971 a 

2035, a TMA, a PMA e a PET. 

Empregando dados da Unidade de Pesquisa Climática da University of West Anglia (CRU) (Cf. 

nota 89, p. 224), a Figura 42 representa a TMA e a expectativa de variação desta até 2035. 

Conclui-se que a TMA, que em alguns municípios serranos do Estado foi inferior a 20 ºC, após 

2015 passa a ser superior em todos eles e que a razão entre PMA e PET será sempre superior a 

1, estabelecendo, para todo o Estado, a condição quente e úmida. 

Figura 42 - Temperatura média anual - extrapolação para os cenários 
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A Figura 43 representa graficamente as variações da PMA e da PET até 2035. 
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Figura 43 - Precipitação média anual e Potencial de evapotranspiração - extrapolação para os cenários 
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Considerando a TMA, a PMA e o PET, são definidas a constante de geração de metano (k) e o 

fator de normalização para a soma (A) até 2035. 

4.2.3.1 Constante de geração de metano (k) e fator de normalização para a soma (A) 

Considerando-se a a TMA, a PMA e o PET em cada município da MMP, a constante k e o fator 

A são definidos por ano e por município entre 1970 e 2035. Esta avaliação considera a Tabela 

18 (p. 122) e os dados municipais da Tabela 42 (p. 246). A sensibilidade do método à variação 

dos dados climáticos gera uma variação de 5% no produto entre k e A quando o clima passa de 

frio e úmido para quente e úmido. Os municípios serranos da MMP que apresentaram, até 2015, 

TMA inferior a 20oC, nos anos futuros devem apresentar temperaturas médias superiores a 

20oC, o que altera o k de 0,09 para 0,17. 

4.2.4 Fator de correção de metano (FCM) 

Na Tabela 9 (p. 75), está definido o FCM. Com as notas de Índice de Qualidade de operação de 

aterros de Resíduos (IQR) e dados de população urbana, estima-se o FCM de cada município 

da MMP até 2035. As notas de IQR dos municípios da MMP indicam que se caminha para a 

eliminação dos lixões. A previsão para os anos futuros é que só existirão aterros sanitários em 

todos os municípios da MMP. A Figura 44 representa a manutenção da nota IQR dos locais de 

disposição no solo acima de 7,1. 
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Figura 44 - Média do IQR dos locais de disposição de RSU no solo na MMP - extrapolação para os 

cenários 
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4.2.5 Taxa de coleta de RSU (𝑡axaRSU) 

A TaxaRSU(t, pop) dos 172 municípios da MMP de 1970 a 2035 é estimada a partir da 

experiência da CETESB e dos dados ABRELPE reproduzidos nos anexos (p. 259 a 267). 

A ABRELPE (2013, p. 29) reportou que, em 2013, 10% do resíduo do país não foi coletado, 

tendo destino inadequado. Na MMP, entretanto, pode se considerar que a quantidade coletada 

deve ser próxima da quantidade gerada. Áreas de periferia e de urbanização precária podem 

apresentar falhas nos serviços de coleta. 

No levantamento do estado da arte (p. 78 a 84), observa-se que a TaxaRSU é variável. Tal fato 

pode ser explicado por variações no poder aquisitivo, na tecnologia de produção, na logística 

de distribuição, nas políticas de educação ambiental e nos investimentos em saneamento. 

O aumento do poder aquisitivo pode ser acompanhado do acréscimo do consumo, do 

incremento da geração de resíduos e do aumento da quantidade coletada de resíduos. O aumento 

do consumo pode elevar a arrecadação de tributos pelo Estado, possibilitando a expansão dos 

serviços de coleta e elevando ainda mais a quantidade coletada. 

Modificações na logística de distribuição e na tecnologia de produção podem alterar os padrões 

de consumo e descarte, estimular a separação na fonte, contribuir para a condução de parte do 
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resíduo de volta ao processo produtivo, reduzir as quantidades coletadas de resíduos sem 

separação e aumentar a quantidade de resíduos coletada seletivamente. 

Políticas públicas como educação ambiental são decisões de governo. É este que decide os 

gastos com serviços de coleta, organização e remuneração dos serviços de catação, coleta 

seletiva, instalações de separação de recicláveis, comercialização e pagamento pelos 

correspondentes serviços ambientais58. 

A série histórica produzida pela ABRELPE demonstra que a TaxaRSU tem aumentado com o 

tempo. 

Este estudo levantou que em 1970, a população urbana (Popurb) era de 10,6 milhões de 

habitantes, a taxa de TaxaRSU média na MMP, era de 0,58kg.(hab.dia)-1 e foram coletadas 6,1 

mil tRSU.dia-1. Em 2005, a Popurb era de 27,8 milhões de habitantes, a TaxaRSU média na 

MMP de 0,78kgRSU.(hab.dia)-1. Neste ano foram coletadas 21,7 mil tRSU.dia-1. Em 2035, 

mantendo-se as tendências observadas até a segunda década do século, a Popurb deverá ser de 

33,9 milhões de habitantes com TaxaRSU de 1,05kgRSU.(hab.dia)-1. Neste ano, deverão ser 

coletados 35,6 mil tRSU.dia-1. 

Sem entrar na discussão dos mecanismos, este estudo estima a variação da TaxaRSU e suas 

tendências assim como a variação temporal da população. 

4.2.6 Composição do RSU 

A composição do resíduo foi avaliada pelo tratamento de 75 análises de resíduos no Estado de 

São Paulo (p. 130). São estimadas: a variação da fração orgânica do resíduo, a variação do 

Carbono orgânico degradável (COD), a variação do teor de carbono fóssil (CCR.FCF), a 

variação da fração de recicláveis e do poder calorífico inferior (PCI). As séries temporais 

resultantes subsidiam as estimativas das quantidades futuras. 

As variações no poder aquisitivo, da tecnologia de produção, da logística de distribuição e da 

educação ambiental podem influenciar na composição do resíduo coletado. 

                                                 
58 O pagamento por serviço ambiental nesta oração refere-se ao ganho ambiental associado à reciclagem, à 

redução da massa de RSU. 
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O aumento do poder aquisitivo pressupõe o aumento do poder de compra, levando ao aumento 

dos descartes de embalagens ao mesmo tempo em que aumentam os desperdícios de alimentos. 

Modificações tecnológicas na produção alimentícia podem permitir a redução das perdas, seja 

pelo acondicionamento ou pelo emprego de processos que estendam a validade dos alimentos 

reduzindo, com isso, desperdícios. 

Alterações na logística de distribuição podem aperfeiçoar, tanto as quantidades oferecidas para 

venda quanto os intervalos de abastecimento minimizando custos de armazenamento e perdas 

operacionais. 

Como ocorre na Alemanha (p. 80) e Áustria (p. 80), a educação ambiental pode fazer com que 

a população reduza, reuse e recicle (3R), que separe os diferentes descartes na fonte, reduzindo 

os custos, ampliando a reciclagem. 

Além da continuidade da variação observada nos últimos anos considera-se que, em 2035, possa 

ocorrer uma variação de ± 20% em relação à variação tendencial da fração fóssil e do poder 

calorífico. Assim como foi arbitrado ± 20%, em estudos futuros pode-se considerar outras 

possibilidades como por exemplo: ± 30% ou ± 10%. 

Ao serem identificadas tendências mais consistentes que estes pressupostos iniciais, estudos 

futuros podem reconsidera-los, como prevêem os passos finais da geração de cenários: 

validação, avaliação das implicações, identificação de sinais e monitoramento. 

4.2.6.1 Carbono orgânico degradável (COD) 

O COD define o potencial de geração de metano do resíduo degradado anaerobiamente. 

Incluem-se, além dos restos de alimentos as frações previstas pelo método do IPCC (expressão 

(7), p. 102). A Figura 45 apresenta o COD de 1970 até 2016 e a estimativa futura desta grandeza. 
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Figura 45 - Carbono orgânico degradável (COD) - extrapolação para os cenários 
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4.2.6.2 Carbono fóssil (CCR.FCF) 

Empregando os dados de composição, os de fração de carbono e de carbono fóssil do carbono 

total, foi estimada a variação do carbono fóssil. A Figura 46 apresenta a estimativa de CCR.FCF 

no futuro. 

Refletindo a mudança de hábitos, processos produtivos e estratégias de distribuição, observa-

se o crescimento desta fração no resíduo coletado. 

Figura 46 - Teor de carbono fóssil do RSU - extrapolação para os cenários 
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COD(t) = - 0,00104192 . t + 2,2383 
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4.2.6.3 Poder calorífico inferior (PCI) 

O PCI do resíduo coletado tanto é maior quanto sejam as frações de plásticos e papel na 

composição o resíduo coletado. Enquanto o PCI da fração de alimentos é de 5.500 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
, o PCI da 

fração de plástico é de 26.400 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
. A Figura 47 ilustra a variação do PCI do resíduo como 

coletado de 2000 a 2015 e extrapola esta variação para o período considerado no estudo. 

Figura 47 - Poder calorífico inferior do RSU como coletado - extrapolação para cenários 
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A variação da composição do resíduo ou práticas de separação de recicláveis podem alterar o 

PCI do resíduo. 

4.2.6.4 Recicláveis 

Na União Europeia vigora uma meta de reciclagem de 50% para ser cumprida por todos os 

países membros até 2020. A Agência Ambiental Europeia (EEA) monitora o cumprimento 

desta, tecendo sugestões para que os países cumpram seus compromissos no prazo estabelecido. 

No Brasil, a PNRS determina que a fração de reciclagem dos recicláveis se eleve. Até 2017, 

não foram identificados registros de controle e fomento para que esta meta seja alcançada. 

As variações dos processos produtivos, estratégias de distribuição e hábitos de consumo têm, 

como consequência, a variação na composição do resíduo. A fração de recicláveis no resíduo 

tem permanecido constante, entre 35% e 38%, no período de 1970 a 2010. 
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Diferentes fatores podem influir positiva ou negativamente no sucesso da reciclagem, como: 

variações na economia, variações nos processos de fabricação, variação na logística de 

distribuição e educação ambiental. Como um modelo inspirador para os demais Estados, como 

mencionado na seção 1.3.7 (p. 51), o Decreto Estadual (CE) 31.854/13 (CEARÁ, 2013, n.p.) 

isenta de IPI os bens produzidos naquele Estado e que contenham uma fração mínima de 

material reciclado. As frações mínimas são definidas no Artigo 7º do Decreto. 

Supondo a possibilidade do aumento da coleta seletiva, a Figura 48 apresenta a estimativa futura 

dos recicláveis no resíduo com uma variação de +10% a - 30% (menos trinta). 

Figura 48 - Fração de recicláveis do RSU - extrapolação para os cenários 
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A eficiência de segregação na central de triagem que recebe resíduo coletado indistintamente 

varia de 5% a 8% (GEOTECH, 2013, p. 279). A eficiência de separação da instalação de 

separação de recicláveis do resíduo de coleta seletiva pode chegar a 60% (Cf. nota de rodapé 

no 48). 

Tabela 37 - Parâmetros de reciclagem 

reciclável 

RSU total fração de recicláveis eficiência de segregação 

2005 2035 2010 2035 

[t.dia-1]             [%]                                       [%] 

papel e papelão 
21.700 35.600 

13,3 8,0 
8,0 

plásticos 15,6 22,5 
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A estimativa do total de resíduos coletados na MMP na Tabela 37 e das frações de papel e 

plásticos em 2005 empregam dados de coleta da ABRELPE e análises de composição. As 

estimativas para o ano de 2035 admitem inalteradas as tendências observadas. Observa-se que 

o total coletado em 2005 foi de 21,7 mil tRSU.dia-1 devendo passar para 35,6 mil tRSU.dia-1 

em 2035(Cf. penúltimo parágrafo da seção 4.2.5, p. 160). Neste mesmo período, a população 

da MMP deve passar de 27,8 milhões de habitantes para 33,9 milhões de habitantes. 

4.2.7 Carbono orgânico degradável que realmente degrada (CODf), fração de 

metano do biogás (F), fator de oxidação (OX) 

As grandezas consideradas nesta seção não devem sofrer variação com o passar do tempo. 

Segundo o IPCC, a CODf não é influenciada pela composição do resíduo. Trata-se de uma 

propriedade do material orgânico que compõe o resíduo. A F é característica dos processos 

biológicos que levam à degradação da matéria orgânica e a sua conversão em biogás. O OX 

representa o potencial de oxidação do biogás pelo solo que recobre o local de disposição de 

resíduos. Estas propriedades não sofrem variação com o passar do tempo. Estas grandezas, 

extrapoladas aos horizontes dos cenários, são iguais às apresentadas na Tabela 28 (p. 139). 

4.2.8 Geração de metano pela disposição de RSU no solo no Estado de São 

Paulo e na Macrometrópole Paulista 

Como visto na Figura 28, p. 125, a geração de GEE, no período de 2011 a 2040, é consequência 

da disposição de resíduos no solo ocorrida até 2010. A redução da emissão é possível com a 

adoção de práticas de coleta e combustão do CH4 gerado. 

Segundo o método de decaimento de primeira ordem (DPO), a geração de metano se estende 

por anos após a disposição de resíduos no solo. Qualquer que seja a opção de gestão de resíduos 

a ser adotada nos próximos anos, a geração de CH4 ocorrerá como indica a Figura 28. Segundo 

o aprendizado adquirido durante o tempo de operação dos projetos de MDL no Brasil59, a coleta 

e combustão do metano, podem reduzir a emissão em até 80%. 

                                                 

59 Informação detalhada a respeito dos projetos de MDL no Brasil podem ser obtidas nas páginas de Internet da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) <(http://cetesb.sp.gov.br/biogas/projetos-de-mdl/)> e 

da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) <(http://cdm.unfccc.int/)>. 

http://cetesb.sp.gov.br/biogas/projetos-de-mdl/
http://cdm.unfccc.int/
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4.2.9 Metano recuperado (R) 

Observando as quantidades de metano recuperado no período de 2003 a 2014, destaca-se a 

contribuição dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), implantados a 

partir do Art. 12 do Protocolo de Quioto e que, em 2016, perde espaço no território nacional. A 

partir da primeira década do século 21, esta prática foi adotada em 91 projetos do setor de 

resíduos no Brasil (CETESB, 2015). Os projetos de MDL dos aterros promoveram a conversão 

em emissão de CO2 originado de biomassa60 de até 40% do CH4 gerado pelo resíduo depositado 

no solo no Estado de São Paulo. Após o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo, 

em 2012, tem ocorrido significativa redução das quantidades de metano recuperado pelos 

projetos ainda em vigor, caindo abruptamente em 2015. 

A remuneração proporcionada pelos projetos de MDL mostrou ser suficiente para criar um 

mercado e sua falta desarticulou a opção de recuperação e combustão do metano. A retomada 

desta atividade depende das definições que operacionalizam a entrada em vigor do Acordo de 

Paris. 

A Resolução 482/12 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), revisada pela 

Resolução 687/15, incentiva a retomada dos projetos de redução da emissão de metano 

incluindo a mini e micro geração de energia, anteriormente não incluída na maioria dos projetos 

de MDL. Mecanismos de contabilização da emissão evitada pela combustão do metano, ou pela 

geração de energia elétrica no sistema interligado, devem instrumentalizar a referida Resolução. 

Os incentivos da ANEEL ao mercado energético podem restabelecer a prática de recuperação 

e combustão do metano com uso energético. A quantificação do CH4 cuja emissão é evitada 

deve ser feita nos mesmos moldes dos projetos de MDL. 

A Global Methane Initiative (GMI) (Cf. seção 1.4.6.9, p. 83 e nota 30), mesmo com a ausência 

do governo dos Estados Unidos da América no Protocolo de Quioto, apoiou a criação dos 

primeiros projetos de coleta e combustão funcional de CH4 dos locais de disposição no Brasil. 

A meta apresentada pelo governo brasileiro na Contribuição Nacional Pretendida (NDC) projeta 

os seus principais potenciais de redução de emissão na eliminação do desmatamento da 

                                                 

60 Para a contabilidade de emissão de GEE, a emissão de CO2 devida à queima de biomassa corresponde a 

emissão nula. O CO2 emitido pela queima de biomassa foi retirado da atmosfera pela fotossíntese e a combustão 

da biomassa não gera acréscimo deste GEE na atmosfera. 
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Amazônia e na redução da emissão da agropecuária. A adoção de uma opção de tratamento de 

baixo carbono pode complementar este esforço gerando remuneração como ocorreu quando o 

Crédito de Carbono foi vendido a 16,2 €/tCO2eq (AGS 2017, n.p.). 

Como foi exposto na seção 3.6.4 (p. 140), a literatura sugere que o limite máximo de eficiência 

de coleta do metano61 que é gerado no local de disposição varia de 65% a 85%. A opção pela 

disposição do resíduo no solo inevitavelmente emite de 15% a 35% do CH4 gerado em aterros 

sanitários. Locais de disposição de resíduos no solo não classificados como aterros sanitários 

são administrados precariamente, o que implica, além dos problemas sanitários já conhecidos, 

emissão integral do CH4 gerado. 

Em função da estimativa das quantidades geradas no Cenário 1, a Figura 49 mostra a emissão 

de metano evitada pelos projetos de MDL nos aterros sanitários. Em um possível futuro 

poderiam ser ainda mais expressivas, podendo chegar a mais de 300GgCH4.ano-1 em 203562, 

em que, após constatar-se a redução das quantidades recuperadas a praticamente 0% em 2015, 

a recuperação do metano pode atingir até 85% da quantidade gerada em 2040, admitindo-se 

variação linear neste período. 

Este estudo não explora as oportunidades e barreiras, que possam existir para que esta prática 

ocorra. A equivalência energética do metano recuperado dos locais de disposição de rejeito no 

solo da MMP é estimada mais adiante, na seção 5.2.2. 

                                                 
61 Como foi discutido na seção 2.2.2 sobre Geração de CH4 pela disposição de rejeito no solo, dois parágrafos 

antes da expressão (2) (p. 75). 
62 Em 2035, 67 % do CH4, em 2040, 85 %, equivalente a 253 GgCH4. 
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Figura 49 - Metano potencialmente recuperável nos aterros sanitários da MMP63 
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4.2.10 Fator de emissão dos sistemas de tratamento de RSU (FE) 

Este estudo classifica os sistemas de tratamento de resíduos urbanos em biológicos e térmicos. 

Dentre os tratamentos biológicos: a digestão anaeróbia e a compostagem. Dentre os tratamentos 

térmicos: a pirólise, a gaseificação e a incineração. Estas opções são discutidas brevemente. 

4.2.10.1 Tratamento biológico 

A digestão anaeróbia do resíduo sólido urbano ocorre em equipamentos projetados para conter 

os gases gerados. Admite-se o tratamento de até 30% do resíduo orgânico coletado. 

Segundo Pottie (2016, p. 12), o tempo de residência do resíduo no digestor anaeróbio vai de 15 

a 20 dias e a geração de CH4 corresponde a uma taxa de 9% da massa de resíduos orgânicos 

tratados anaerobiamente. Os fatores de emissão sugeridos pelo IPCC são de 4% do CH4 gerado 

e 0,24% de N2O por unidade de massa de resíduo orgânico (IPCC, 2006, v. 5, p. 4.6). Admite-

se a implantação que trate até 30% do resíduo coletado. O Tratamento Mecânico e Biológico 

                                                 
63 Estimado a partir do Cenário 2. 
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(TMB), igualmente aerado, não inclui nenhum tipo de segregação na coleta, O resíduo tornado 

inerte pode ser encaminhado ao aterro. 

4.2.10.2 Tratamento térmico 

Assim como ocorre com o tratamento biológico, as opções de tratamento térmico como a 

pirólise, a gaseificação e a incineração ocorrem em equipamentos fechados e projetados para 

conter os gases gerados. O IPCC alerta que, ao contrário do CO2 emitido pela combustão de 

biomassa, o CO2 emitido pela combustão de material derivado de matéria fóssil contribui para 

o aumento do efeito estufa. Em função da possibilidade de emissão de dioxinas, furanos e 

metais pesados, considera-se a necessidade de maior rigor no controle da emissão de poluentes 

oriundos dos processos térmicos. A emissão de poluentes não é objeto deste estudo. 

Contabiliza-se apenas a emissão de GEE segundo a expressão (16) (p. 109). Quando a 

incineração de resíduos gera energia, a emissão de GEE devida ao tratamento é considerada no 

setor de energia dos inventários de do IPCC (2006, C. 5, p. 5.5). 

4.2.11 Energia e emissão de GEE evitadas pela reciclagem 

A estimativa das quantidades evitadas de emissão de gás de efeito estufa é obtida a partir de 

estudos análise de ciclo de vida (ACV). Godecke (2013) e EPE (2008) não apontam mudanças 

significativas na energia evitada pela reciclagem de materiais. 

A Figura 50 exibe a variação do fator de emissão de CO2 do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Com esta informação, estima-se a emissão evitada de CO2 pela redução do consumo de energia 

elétrica. 

Para a preparação dos cenários, admite-se que haja continuação do processo de carbonização64 

da matriz energética nacional. A variação do fator de emissão médio de GEE do SIN deve 

continuar aumentando a emissão de CO2 por unidade de energia elétrica gerada. Este estudo 

também considera a possibilidade de variação nesta média de ±20% em 2035, em relação à 

variação projetada. 

                                                 

64 O temo “carbonização da economia” é utilizado como crítica à redução da fração de energia hidroelétrica 

gerada no Sistema Interligado Nacional (SIN). Esta vem sendo substituída pela energia termoelétrica gerada em 

usinas alimentadas por gás, óleo ou carvão, todos de origem fóssil 
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Figura 50 - Fator de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional - extrapolação para 

os cenários 
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4.3 POLUENTES CONVENCIONAIS 

As tolerâncias à emissão de poluentes e suas concentrações atmosféricas têm reduzido com o 

aumento do conhecimento dos efeitos dos poluentes nos organismos vivos. A Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 2006) estipulou padrões de qualidade do ar em 2006 que ainda não 

eram integralmente observados no Brasil ainda em 2016. No mesmo ano, no Estado de São 

Paulo, a Agência Ambiental reporta episódios agudos de poluição atmosférica causada pela 

operação de indústrias sem o devido controle de emissões ocorrido até a década de 1970 

(CETESB65, 2016, n.p.). A regulamentação, assim como a instalação e operação de estações de 

monitoramento de qualidade do ar, a divulgação dos resultados das medições e das condições 

de dispersão de poluentes pelo órgão ambiental (idem, 2016, n. p.) são informações que 

contribuem para a conscientização e manutenção da qualidade atmosférica. 

No futuro, o respeito aos limites de emissão deve garantir a qualidade ambiental. O controle 

das emissões deve tornar-se mais rigoroso com recursos automatizados de medição e 

                                                 
65 Missão da CETESB “Promover a melhoria e garantir a qualidade do Meio Ambiente no Estado de São Paulo, 

visando ao desenvolvimento social e econômico sustentável.” 
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armazenamento de dados. O rigor no licenciamento ambiental, no monitoramento, na renovação 

da licença de operação e a vigilância exercida por ONG, órgãos de imprensa e pela sociedade 

civil devem contribuir para a manutenção da qualidade ambiental no futuro. 
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5 CENÁRIOS 

Cenários quantitativos estimam a emissão de gases de efeito estufa (GEE) e a energia envolvida 

nas diferentes opções de gestão de resíduos na MMP nas próximas décadas. Os cenários podem 

apoiar o cumprimento das metas de emissão de GEE. 

Para os GEE são empregadas representações gráficas das variações de quantidades estimadas 

no período. As quantidades são expressas em massa de CO2 equivalente (CO2eq) ao ano. 

Analogamente, a energia envolvida na gestão de RSU e apresentada em gráficos. O período 

considerado e as escalas de emissão e energia são padronizados visando a simplificar a 

interpretação. 

5.1 EMISSÃO DE GEE PELA GESTÃO DO RSU 

A emissão de GEE é estimada empregando o método elaborado pelo Painel Intergovernamental 

de Mudanças Climáticas (IPCC, 2000, c. 5). Os dados são da estatística e da produção científica 

nacional. Foram consideradas as opções de gestão de RSU existentes em 2016. Os montantes 

de emissão de GEE podem ser comparados ao montante da estimativa nacional e aos dos demais 

países participantes da Convenção do Clima e que adotaram o método do IPCC 2000 para a 

elaboração dos seus inventários. 

Em todos os cenários, a população urbana da MMP passa de 27,8 milhões de habitantes em 

2005 para 33,9 milhões de habitantes em 2035. A taxa de elevação da temperatura observada 

nas últimas décadas se mantém, fazendo crer que em 2035 todos os municípios da MMP terão 

temperatura média anual (TMA) superior a 20ºC. O resíduo coletado deverá passar de 

21,7 mil t.dia-1, em 2005, para 35,6 mil t.dia-1 com a TaxaRSU passando de 

0,8kgRSU.(hab.dia)-1, em 2005, para 1,1kgRSU.(hab.dia)-1 em 2035. Os poucos lixões 

remanescentes, em 2005, deverão estar eliminados em 2035. A evolução da população e da 

quantidade de resíduos coletados na MMP é representada na Figura 51. 

Neste estudo são considerados cinco cenários: 

Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016, 

Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido da combustão do 

metano, 

Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo, 
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Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da combustão do 

metano e 

Cenário 5 - Incineração. 

O Cenário 2 admite eficiências de combustão do metano de 50% e de 80%. O mesmo se repete 

no cenário 4. 

O Cenário 5 admite a combustão de papel, de plástico ou de resíduo como coletado. Para 

permitir a comparação da emissão e da energia envolvida, a quantidade destinada a este 

tratamento é parametrizada pela quantidade de plástico.  

O Cenário 1, a inação, complementa as implantações dos demais cenários. 

Figura 51 - População e coleta de RSU na MMP 
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5.1.1 Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016 

No Cenário 1, admite-se a continuidade das tendências observadas em 2016. Admite-se que 

não haverá condições para o cumprimento da Lei Federal 12.305/10, a PNRS. Os aterros 

sanitários serão o único tipo de destinação do resíduo. Com o fim do primeiro período de 

compromisso do Protocolo de Quioto, os projetos de MDL de recuperação e combustão 

funcional do metano contido no biogás foram descontinuados. A emissão pelo tratamento ou 

População 

Coleta de RSU 

2005 2035 
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disposição final de resíduos aumentará 63%, passando de 6,2 mil GgCO2eq, em 2005, para 10,2 

mil GgCO2eq, em 2035. 

A Figura 52 ilustra a emissão correspondente ao Cenário 1, destaca-se o período de 2003 a 

2014, quando os projetos de MDL foram conduzidos. Após 2015, a geração de CH4 é igual à 

emissão. 

Como já foi relatado na seção 2.5 (p. 110), a geração e emissão de CH4 são expressas em massa 

de CO2eq ao ano empregando o Potencial de Aquecimento Global (PAG) do CH4, igual a 21 . 

Figura 52 - Cenário 1: emissão decorrente da continuidade das tendências observadas em 2016 destacando 

o período dos projetos de MDL entre 2003 e 2014 
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A intensificação do aumento da geração de CH4, observada ao final da década de 2010 se deve 

à suposição de que ocorrerá a conversão de todos locais de disposição de resíduos em aterros 

sanitários como determinam a Lei de Crimes Ambientais67 e a PNRS. Este fato eleva o fator de 

correção de metano (FCM) de 0,4 ou 0,8 para 1,0 (Cf. expressão (6), p. 101). O aumento da 

geração de CH4 também se deve à suposição de aumento das quantidades coletadas de resíduos 

e aumento da taxa de geração de metano (k) que é parcialmente compensado pela redução do 

Carbono Orgânico Degradável (COD). 

                                                 
66 1G equivale a 109, 1Gg = 109g = 1000t 
67 Lei Federal no 9.605/98, Art. 54. 

Geração na MMP 

Emissão na MMP 

Cenário 1 - Manutenção das tendências sem MDL 

Período dos projetos de MDL 

2.005 2.035 2.016 



175 

 

A redução da taxa de aumento de emissão ao final da década de 2030 é associada à suposição 

da redução do crescimento populacional. 

5.1.2 Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido 

da combustão de metano 

A Global Methane Initiative (GMI, 2016) e a Landfill Methane Outreach Program (LMOP, 

2016) da Agência Ambiental dos Estados Unidos da América (USEPA) apoiam, nos Estados 

Unidos e internacionalmente, programas de recuperação e uso energético do metano. Em 2016, 

participavam da GMI 43 países, inclusive o Brasil. 

Nos países não Anexo 168 do Protocolo de Quioto, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) provocou a criação de 1.042 projetos de coleta e combustão de metano em aterros, sendo 

135 deles no Brasil (CDM, 2016). Em 2016, contrariando a tendência de encerramento dos 

projetos de MDL e sem seus recursos, entraram em operação uma termelétrica a biogás de 

30Mwe no aterro de Caieiras e outra de 4Mwe no aterro de Santana do Parnaíba (ABIOGAS, 

2016)69. 

Superada a desconfiança da viabilidade da geração energética com biogás, a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL, 2012) editou a Resolução 482/12, revisada pela Resolução 687/15 

que estimula a geração de energia elétrica pelo biogás gerado nos aterros. A energia elétrica 

somada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) é contabilizada. 

A Figura 53 mostra a emissão de CH4 do Cenário 2 e do Cenário 1. São destacadas a emissão 

observada em 2005 e a esperada para 2035. 

Consórcios 

 

                                                 
68 No Anexo I do Protocolo de Quioto são listados os países desenvolvidos que assumiram meta de redução de 

emissão de GEE. Os demais países, em desenvolvimento, participantes do mesmo Protocolo, não assumiram 

meta de redução de emissão de GEE e são denominados “não Anexo I”. 
69 ABIOGÁS, III Fórum Biogás, anotações dos debates, outubro de 2016, São Paulo, SP, 2016. 
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Figura 53 - Cenário 2: emissão decorrente da opção pela combustão do biogás gerado pela disposição do 

RSU no solo 
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Nota: entre parêntesis, 50% e 80% indicam as possíveis eficiências de coleta de biogás 

O Cenário 2 admite a combustão do metano gerado. A implantação progressiva desta prática 

poderá reduzir70, em 2035, até 34% da emissão observada em 2005. O Cenário 2 considera a 

implantação desta opção em 100% dos municípios da MMP, com eficiências de coleta71 de 50% 

a 80%. A redução no número de municípios adotando esta opção ou a redução na eficiência de 

coleta de gases implica redução na quantidade de metano recuperada com aumento da emissão, 

tendendo ao Cenário 1. Por exemplo, a eficiência de 50% resulta em elevação de 3% da emissão 

                                                 
70 Variação percentual = (1 − 

4.115

6.218
) . 100% = 34% 

71 Como pode ser observado no Anexo A - Popurb na Macrometrópole Paulista, p. 239 a População urbana dos 

municípios do Estado de São Paulo varia de pouco mais de 1 000 habitantes a mais de 10.000.000. Unidades de 

disposição de rejeitos no solo de menor porte podem ter menores eficiências geração e recuperação de gases. A 

formação de consórcios é um recurso previsto pela PNRS que corrige este problema. 

Cenário 2 - Recuperação e combustão de 80 % do CH4 

Cenário 2 - Recuperação e combustão de 50 % do CH4 

2.005 2.035 

(50 %) 

(80 %) 

2.016 
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em 2035, em relação à de 2005. Neste cenário, tanto a abrangência do projeto de recuperação e 

combustão de metano quanto a operação do local de disposição de resíduos no solo são 

importantes para a maximização da redução das emissões. 

5.1.3 Reciclagem 

As várias possibilidades relacionadas à reciclagem de materiais incluem a redução no consumo 

de água, de matérias primas e ganhos sociais. Estas reduções e ganhos sociais não são tratados 

neste estudo. 

O método de estimativa de GEE pela gestão de resíduos (IPCC, 2000) não considera as 

emissões associadas à reciclagem. Estas devem ser contabilizadas nos inventários de emissão 

de GEE do setor de processos industriais e do setor de energia, subsetor processos industriais 

do IPCC. Este estudo empregou os resultados do estudo de Godecke (2013) que considera a 

análise de ciclo de vida (ACV). 

Neste cenário, considera-se a implantação da reciclagem preconizada pela PNRS. A retirada da 

massa de recicláveis do resíduo coletado não altera o teor de carbono orgânico degradável 

(COD) por unidade de massa de rejeito, nem altera o COD absoluto, ou seja, o material que 

gera metano não é alterado por esta prática. Assim, mantem-se inalterada a emissão pela 

disposição do rejeito no solo. 

Se os recicláveis retirados do rejeito disposto no solo retornarem ao processo produtivo, a 

reciclagem pode promover redução de até 15GgCO2.ano-1
 em 2035, como mostra a Figura 54. 

Segundo a PNRS, o material orgânico que compõe o RSU pode ser separado do rejeito para 

reciclagem por compostagem ou tratamento térmico (Cf. Figura 6, p. 53). 
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Figura 54 - Emissão de dióxido de carbono evitada pela reciclagem de 30%, em 2040, da fração reciclável 

disposta no solo. 
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Nota: a inserção trata da mesma emissão para permitir a observação dos resultados. 

5.1.4 Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo 

O Cenário 3 admite a reciclagem de parte do componente orgânico do RSU. 

A separação na fonte, associada à coleta seletiva, separação de recicláveis e sua reinserção ao 

processo produtivo pode incluir também a separação da fração orgânica do resíduo. Estas 

práticas são apoiadas por campanhas educativas de separação na fonte e uma estrutura de coleta 

seletiva específica. A fração orgânica coletada pode ser destinada a processos com tratamentos 

térmicos ou biológicos. Dentre os processos biológicos, este estudo considera a digestão 

anaeróbia e a degradação aeróbia. Dentre os processos térmicos, consideram-se a pirólise, a 

gaseificação e a incineração. Os processos de incineração em fase de licenciamento em 2017 

são os do tipo mass burn, ou seja, aqueles em que o resíduo não necessita de separação, como 

foi exposto na seção 1.4.4.4 (p. 71). 

Em uma evolução continua e, neste estudo linear, admite-se a possibilidade de segregação72 de 

até 30% do resíduo orgânico presente no resíduo coletado. O produto do tratamento pode ser 

empregado como fertilizante ou, se isto não ocorrer, a disposição no solo deste material será 

                                                 
72 Segundo MMA (2014, p. 50), segregação é o processo que consiste na separação dos RSU no momento da 

geração, por classes, conforme ABNT NBR 10.004/04. 
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caracterizada por uma significativa redução no teor de Carbono Orgânico Degradável (COD). 

A Figura 55 apresenta as emissões do Cenário 3 e do Cenário 1. A emissão do Cenário 3 

corresponde à que ocorre pela degradação do COD do rejeito destinado ao aterro. 

Compõem a fração orgânica do resíduo, as frações de: papel, têxteis, restos de alimentos, 

madeira, resíduos de parques, fraldas descartáveis, borrachas e couros. Das 75 análises de 

resíduos, reunidas no período de 1927 a 2009, observa-se que a fração orgânica era superior a 

95% em 1927 e que permanece superior a 70% em 2009. Admitindo a manutenção da tendência 

observada em 2016, a fração orgânica deve chegar a aproximadamente 60% em 2040. Com as 

estimativas de coleta de resíduos e as estimativas de variação da fração orgânica, estima-se a 

massa de orgânicos que poderá ser destinada a tratamento, como considera o Cenário 3. 

Figura 55 - Cenário 3: emissão decorrente da opção pela redução do teor de matéria orgânica do rejeito 

disposto no solo 
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Além da geração que ocorre no aterro, a redução do COD do rejeito depositado no solo, o 

Cenário 3 considera ainda a emissão correspondente ao tratamento da fração orgânica do 

resíduo. 

Segundo o IPCC, os processos térmicos de tratamento da fração orgânica do resíduo podem 

emitir CO2, CH4 e N2O. Por se tratar de biomassa, a emissão de CO2 desta opção não contribui 

para as mudanças climáticas globais e não é contabilizada. A emissão de N2O, estimada nos 

Emissão na MMP 

Cenário 1 - com manutenção das tendências, sem renovação do MDL 

Cenário 3 - com redução da fração orgânica do RSU 

2005 2035 2.016 
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inventários mostra-se pouco importante, resumindo-se, neste estudo à quantificação do CH4 

emitido pelo tratamento. 

Considerando apenas a redução da carga orgânica, o Cenário 3 não considera a coleta e 

combustão do biogás gerado. 

A quantidade de matéria orgânica considerada nos itens 5.1.4.1 a 5.1.4.4 é aquela que, no 

Cenário 3, não é depositada no solo. 

5.1.4.1 Degradação aeróbia da matéria orgânica do RSU 

A emissão de GEE decorrente da degradação aeróbia da matéria orgânica soma-se à do Cenário 

3. Os fatores de emissão (FE) da degradação aeróbia são apresentados na Tabela 31 (p. 144) e 

são: 4,0gCH4.kgRSU-1 e 0,24gN2O.kgRSU-1, ou 158,4gCO2eq.kgRSU-1. 

A Figura 56, mostra a baixa emissão devida à degradação aeróbia da matéria orgânica. O gráfico 

inserido emprega escala adequada para expressar a melhor a quantidade. Em 2035 a emissão 

pela degradação aeróbia da matéria orgânica contida no RSU pode chegar a 250GgCO2eq. 

Figura 56 - Cenário 3: (detalhamento) Emissão de dióxido de carbono equivalente pela degradação 

aeróbia da matéria orgânica 
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Nota: A inserção trata da mesma emissão para permitir a melhor observação do resultado. 

A degradação aeróbia pode ocorrer em instalações domésticas ou centralizadas onde podem ser 

executadas a triagem de material orgânico recebido de coleta de poda e feiras livres, a 
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compostagem e geração de composto. Outra opção de degradação aeróbia é o tratamento 

mecânico e biológico (TMB), nela, o resíduo coletado indistintamente, é depositado em uma 

célula e pelo período de 6 meses a 12 meses submetido a aeração. Ao final do período de 

tratamento, o rejeito pode ser encaminhado para deposição no solo com COD praticamente 

nulo. 

5.1.4.2 Digestão anaeróbia da matéria orgânica do RSU em digestor anaeróbio 

A emissão de GEE decorrente da degradação anaeróbia da matéria orgânica faz parte do 

Cenário 3. Os fatores de emissão (FE) da degradação anaeróbia são apresentados na Tabela 31 

(p. 144): correspondem 0,8gCH4.kgRSU-1 e quantidade baixa de N2O. Observando os fatores 

de equivalência da Tabela 19 (p. 123), esta parcela da emissão pode ser expressa em CO2eq, 

sendo 16,8gCO2eq.kgRSU-1. 

Na Figura 57, observa-se a pouca relevância da emissão devida à digestão anaeróbia da matéria 

orgânica. O gráfico inserido emprega escala adequada para expressar as quantidades 

envolvidas. Em 2035, a emissão de GEE pela digestão anaeróbia da matéria orgânica contida 

no resíduo pode chegar a 26GgCO2eq. 

Figura 57 - Cenário 3: (detalhamento) Emissão de dióxido de carbono equivalente pela digestão anaeróbia 

da matéria orgânica 
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Nota: a inserção trata da mesma emissão para permitir a melhor observação do resultado 

0 

26 
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5.1.4.3 Pirólise da matéria orgânica e da gaseificação do RSU 

Sendo a pirólise e a gaseificação processos que ocorrem em ambientes fechados e que não há, 

no método do IPCC, fatores de emissão para estas opções, é uma boa prática estimar que a 

emissão pela pirólise e pela gaseificação pode ser semelhante à que ocorre no digestor 

anaeróbio, sendo sua estimativa equivalente à apresentada na Figura 57. 

A emissão de GEE pela pirólise e pela gaseificação pode ser pouco importante, como é a do 

processo anaeróbio fechado. Por outro lado, se o gás gerado por estes processos tem origem em 

frações fósseis de resíduos, a combustão deste gás representará emissão de gás de efeito estufa. 

A emissão de GEE da pirólise, assim como a digestão anaeróbia, é pouco significativa. 

5.1.4.4 Gaseificação do RSU 

Assim como ocorre com a pirólise, a gaseificação ocorre em ambiente fechado e, considerando-

se também não haver, no método do IPCC, fatores de emissão para esta opção, é uma boa prática 

estimar que a emissão pela gaseificação possa ser comparável à que ocorre no digestor 

anaeróbio. Por essa razão, a estimativa de emissão da gaseificação pode ser considerada 

equivalente à da Figura 57. 

A emissão de GEE da gaseificação, assim como da pirólise e da digestão anaeróbia, é pouco 

significativa.73 

5.1.5 Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da 

combustão de metano 

O Cenário 2, visto anteriormente, considera a manutenção das práticas atuais, depositando o 

resíduo em aterro sanitário e recuperando progressivamente o metano, iniciando em 2016, até 

a extensão desta prática a 100% dos municípios da MMP em 2040. 

O Cenário 4 também considera a que eficiência de recuperação de metano pode variar de 50% 

a 80%. E considera ainda a redução de 30% da matéria orgânica depositada no aterro, sendo 

                                                 
73 A quantidade de gás gerado no gaseificador é diferente da quantidade emitida. A quantidade gerada de gás que 

é usada como recurso energético não é emitida. A quantidade emitida é aquela que escapa para o ambiente sem 

ter sido recuperada ou empregada energeticamente. 



183 

 

possíveis diferentes destinos. Estas opções foram discutidas nas seções anteriores com baixa 

emissão de GEE. 

A emissão correspondente ao Cenário 4 é apresentada na Figura 56 e corresponde à associação 

das opções consideradas no Cenários 2 e no Cenário 3. Para permitir a comparação dos cenários, 

a Figura 58 inclui a emissão do Cenário 1. 

No Cenário 4, a emissão observada em 2005 passaria de 6,2 mil GgCO2eq para 6,1 mil 

GgCO2eq a 3,0 mil GgCO2eq, em 2035 com uma possível redução de 11% a 52%. 

Figura 58 - Cenário 4: emissão decorrente da opção pela redução da matéria orgânica disposta no solo e 

combustão do metano 
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Nota: entre parêntesis, 50% e 80% indicam a eficiência de coleta de biogás 

5.1.6 Cenário 5 - Incineração 

Em 2017, a incineração de RSU é uma opção de gestão não implantada no Brasil. Dois projetos 

se encontravam em fase de licenciamento na CETESB: a Usina de Recuperação de Energia de 

Barueri, SP, SGW (2012) e o Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e 

Unidade de Recuperação de Energia - SPAR-URE do Município de São Bernardo do Campo, 

SP, Geotech (2013). A empresa SGW (2012) argumenta que uma vantagem do incinerador 

mass burn é a dispensa da separação prévia do resíduo, já a segunda, apesar de contar com a 

mesma característica do equipamento, prevê instalações de separação de recicláveis do resíduo 

Emissão de CH4 na MMP 

Cenário 4 - Redução da fração orgânica aterrada com recuperação de 80 % do CH4 

Cenário 4 - Redução da fração orgânica aterrada com recuperação de 50 % do 
CH4 

0 

(50 %) 

(80 %) 

2.005 2.035 2.016 
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antecedendo a incineração. Este estudo simula as duas opções, de forma a explicitar a variação 

consequente de cada diferente opção de incineração na emissão. Para permitir a comparação, 

as quantidades são homogeneizadas. 

À fração de carbono fóssil do resíduo é somada a emissão de N2O e CH4, cuja soma dos fatores 

de emissão é equivalente a 15,5kgCO2eq.tRSU (seção 3.7.2.2, p. 145). 

5.1.6.1 Incineração do RSU como coletado 

As reações que ocorrem no interior do incinerador resultam na combustão do resíduo como 

coletado, convertendo o material sólido em energia e gás. A emissão de GEE é quantificada de 

acordo com o método do IPCC (seção 2.4.4, p. 109). 

A empresa SGW (2012, p. 30), no estudo de impacto ambiental (EIA) do incinerador de Barueri, 

informa que o seu incinerador tem eficiência de combustão de 80% a 90%. Considerando uma 

redução de 80% da massa, tem-se, a partir dos dados da SGW (2012, p. 117) que da incineração 

resultam 16,9% de resíduos classe II (não perigoso74) e outros 3,1% de resíduos classe I 

(perigoso). 

Visando a elevação do PCI, pode se supor, no Cenário 5, que a coleta pode privilegiar resíduos 

secos, deixando o encaminhamento da maior parte dos orgânicos para a disposição no solo. 

Considera-se que as emissões desta opção são definidas pela soma do Cenário 1 com as 

emissões da incineração do resíduo como coletado. A Figura 59 mostra este cenário de emissão. 

Assim como nos demais cenários, estima-se a implantação desta opção iniciando com 0% da 

massa de resíduos em 2016 e podendo chegar a 30% em 2040.  

                                                 
74 A norma ABNT NBR 10 004 (ABNT, 2004) considera a periculosidade e a solubilidade do resíduo podendo 

classifica-lo como perigoso, não perigoso não inerte ou não perigoso inerte. Assim, o resíduo classe I é o 

perigoso. Ele pode apresentar periculosidade por corrosividade, reatividade, inflamabilidade, toxicidade ou 

patogenicidade. O resíduo classe II é não perigoso e dividido em A e B. O resíduo classe II A é não perigoso e 

não inerte. Ele pode ter combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Por fim, o resíduo classe 

II B é não perigoso e inerte. 
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Figura 59 - Cenário 5: incineração mass burn do RSU como coletado 
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5.1.6.2 Incineração de papel e plástico 

A empresa Geotech (2013), no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do incinerador a ser 

instalado em São Bernardo do Campo e em fase de licenciamento em 2017, incluía uma unidade 

de separação de recicláveis e material orgânico antes do incinerador. Admite-se o controle da 

composição do material encaminhado à incineração. São simuladas a incineração de resíduo 

como coletado, resíduo composto apenas por plástico e de resíduo composto apenas por papel. 

Segundo a Geotech (2013), a eficiência de separação de recicláveis do resíduo coletado 

indistintamente varia de 5% a 8%75. A eficiência de separação de recicláveis do resíduo 

separado na fonte e coletado seletivamente é de 60%76 (Cf. seção 3.6.3.4, p. 137). 

Com previsão de processamento de 760tRSU.dia-1, a Geotech (2013, p. 27, 278 e 297) prevê 

eficiência de incineração77 de 85,8%, restando 14,2% cinzas sendo 11,4% de classe II A (não 

perigoso) e 2,8% de classe I (perigoso)78. 

                                                 

75 Eficiência de separação de recicláveis = (1 −
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) . 100 = (1- 

720
𝑡

𝑑𝑖𝑎

760
𝑡

𝑑𝑖𝑎

 ). 100 = 5,2 %. 

76 Segundo informações obtidas na visita à central de separação de recicláveis Logística Ambiental de São Paulo 

(LOGA) - Ponte Pequena. 
77 Percentagem de rejeito = RSU enviado para incineração - resíduo incinerado = 100 % - 85,8 % = 14,2 % 

78Percentagem de rejeito não perigoso = 
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑛ã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜𝑠𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

3,6
𝑡

ℎ 

760
𝑡

𝑑𝑖𝑎

 = 11,4 % 
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A opção de incineração sem separação de recicláveis, prevê eficiência de 80 a 90%. A opção 

com separação de recicláveis, prevê eficiência de combustão de 86%. 

Na Figura 60, os cenários supõem eficiência média de incineração de 80%. Os cenários tratam 

da possibilidade de incineração exclusivamente de plástico ou papel separado do resíduo 

coletado. 

Figura 60 - Cenário 5: emissão decorrente da opção de incineração tipo mass burn com possíveis 

separações de frações do RSU 
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A emissão de GEE devida à incineração de resíduos, quando acompanhada de recursos de 

recuperação de calor e geração de energia elétrica, deve ser reportada no inventário do setor 

energético, como recomenda o IPCC (2006, C. 5, p. 5.5). 

5.2 ENERGIA ENVOLVIDA NA GESTÃO DO RSU 

Sem priorizar a geração de energia no tratamento do RSU, a PNRS recomenda que se recupere 

o que for possível da energia do resíduos. 

                                                 

78Percentagem de rejeito perigoso = 
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜𝑠𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

3,6
𝑡

ℎ 

760
𝑡

𝑑𝑖𝑎

 = 
0,9

𝑡

ℎ

760
𝑡

𝑑𝑖𝑎
.
1𝑑𝑖𝑎

24ℎ

 = 2,8 % 

0 

(só plástico) 

(só papel) 
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5.2.1 Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016 

O fim dos projetos de coleta e combustão do metano implica o fim do aproveitamento 

energético desta substância. A recuperação possível de energia é nula neste cenário. 

5.2.2 Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016 mais 

combustão do metano 

Antes da entrada em vigor do Protocolo de Quioto e da disseminação dos projetos de MDL 

previstos no Art. 12 daquele Protocolo a partir de 2005, a recuperação com combustão do biogás 

gerado nos locais de disposição de resíduos no solo não ocorria no Brasil. Com o sucesso 

daquela prática no primeiro período de vigência do Protocolo e a exemplo da realidade 

apresentada pelo Governo dos Estados Unidos (USEPA 2016, n.p. e GMI, 2016, n.p.), a 

ANEEL prevê a possibilidade da geração elétrica com biogás alcançando até 4,5Gwe em 2024 

(Cf. seção 1.1.1, p. 24). 

Com o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto, o número de projetos 

diminuiu, reduzindo a praticamente zero as quantidades mitigadas de metano em 2015. Este 

estudo, admite a implantação progressiva da recuperação de metano, com início em 2016 e 

expansão até a totalidade dos municípios da MMP em 2040. São simuladas eficiências de coleta 

de CH4 no aterro de 50%, que corresponde a aterros mal operados ou superdimensionados em 

algum dos seus parâmetros a 80%, que corresponde a um projeto corretamente dimensionado e 

operado. A Figura 64 mostra a potência elétrica que pode ser obtida com o emprego do metano 

recuperado admitindo duas diferentes eficiências de recuperação no período de 2016 a 2040. 

Tal prática, iniciada com os projetos de Crédito de Carbono, pode recuperar quantidades 

superiores a três vezes à máxima quantidade registrada pelo conjunto dos projetos de MDL na 

MMP conduzidos no primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto. A massa do 

metano recuperado pode ser empregada para a instalação de potência elétrica de 228Mwe com 

eficiência de coleta de metano de 80% ou 114Mwe com eficiência de 50%. 

O Cenário 2 admite a continuidade das atuais tendências, o que inclui as variações populacional, 

da taxa de coleta de resíduos, da composição, do clima e continuidade da disposição do resíduos 

em aterros sanitários, sugerindo um cumprimento parcial da PNRS. 
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O Cenário 2 caracteriza-se por admitir a implantação de sistemas de captura e combustão do 

metano gerado nos locais de disposição de resíduos no solo. Admite-se que o processo de 

implantação se inicia em 2016 e chegue a 2040 cobrindo 100% dos municípios da MMP. 

Figura 61 - Potência elétrica possível pela recuperação do metano da disposição de RSU em aterros 
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Nota: Para o Cenário 2, foram considerados grupos geradores com eficiência média de conversão energética de 

40% (Cf. seção 1.1.1, p. 24). 

5.2.3 Reciclagem 

No mercado de recicláveis brasileiro, o material destinado à reciclagem, na sua quase totalidade, 

não é coletado com o RSU caracterizado neste estudo. Catadores autônomos e cooperativas 

separam os materiais recicláveis na fonte e os reinserem no processo produtivo. 

Desde 2002, a ABRELPE publica anualmente as quantidades recicladas de alumínio, papel, 

plástico e vidro. Estas quantidades são obtidas pela ação de catadores autônomos e de 

cooperativas. 

Uma amostra de 75 análises de composição do resíduo coletado (Cf. Figura 35, p. 138), indica 

que na composição do RSU há pouco mais de 30% de recicláveis no período compreendido 

entre 1970 e 2010. 

Em lixões, catadores atuam com baixa eficiência de separação dos recicláveis. 
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No Cenário 2, considera-se que o aumento das quantidades recicladas proposta pela PNRS 

corresponde à ampliação das taxas de separação na fonte e consequente redução das frações 

que chegam ao local de disposição do rejeito no solo. 

A análise de ciclo de vida feita por Godecke (2013, p. 143), estima a energia que pode ser 

poupada pela reciclagem de papel, plástico (inclusive PET), vidro e metais (alumínio e aço) 

depositados no solo na segunda década do século 21. 

Este estudo relata, na seção 4.2.5, a evolução da população urbana, da taxa de coleta de resíduos 

e da coleta de resíduos na MMP. 

A Figura 62 mostra a possibilidade de consumo evitado de energia pela reciclagem do material 

que volta ao processo produtivo. Admite-se que seja 0% em 2016 e que evolua linearmente até 

chegar a 30% de reciclagem em 2040.  

Figura 62 - Consumo evitado de energia pela reciclagem 
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5.2.4 Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo 

A redução do material orgânico permite que o material desviado da disposição no solo seja 

tratado. O tratamento pode ser aeróbio ou anaeróbio. 

A digestão aeróbia ou compostagem não gera energia. A digestão anaeróbia em reator anaeróbio 

pode gerar quantidades de metano que permitem, por exemplo, gerar energia elétrica. O 

0 
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Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE, 2001, p. 4) considera que a 

compostagem de resíduo orgânico é um dos métodos mais antigos de reciclagem. 

5.2.4.1 Degradação aeróbia da fração orgânica 

A degradação aeróbia é um processo que não gera quantidade significativa de metano 

consumindo pequena quantidade de energia para a aeração das leiras (Cf. Figura 7, p. 61) e 

operação das instalações. Ao final do processo, pode ser obtido fertilizante. 

5.2.4.2 Digestão anaeróbia da fração orgânica 

O metano gerado pela digestão anaeróbia da fração orgânica do resíduo, pode ser aproveitado 

energeticamente. O montante da energia recuperada pode ser estimado a partir da massa de 

metano gerada no digestor e o seu poder calorífico. 

A Figura 63 mostra a quantidade de matéria orgânica considerada neste estudo e a potência 

elétrica possível pelo aproveitamento do metano resultante da digestão anaeróbia. 

Figura 63 - Massa de resíduo orgânico e potência disponível pela digestão anaeróbia 

M
as

sa
 d

e 
o
rg

ân
ic

o
s 

d
o
 r

es
íd

u
o

 

[t
 o

rg
ân

ic
o
.d

ia
-1

] 

 

P
o
tê

n
ci

a 

[M
w

e]
 

 ano calendário  

5.2.4.3 Pirólise e gaseificação 

Embora haja potencial na pesquisa e desenvolvimento dos processos de pirólise e gaseificação 

de resíduos, este estudo não identificou casos que permitissem a avaliação da geração de GEE 

Massa de resíduo orgânico Potência 
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e energia a partir dos mencionados processos. Este tema deverá ser estudado em atividades de 

pesquisa posteriores. 

5.2.5 Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo mais 

combustão do metano 

Observa-se na Figura 64 que a redução da parcela da fração orgânica depositada no solo reduz 

a possibilidade de geração de potência elétrica pela recuperação do metano se comparada à 

situação em que não se reduz esta fração orgânica. Os montantes de potência possível são 

ligeiramente inferiores àqueles do Cenário 2 (Figura 53, p. 176). 

Figura 64 - Potência elétrica possível pela recuperação do metano gerado no local de disposição com 

redução da fração orgânica 
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Para o Cenário 4, foram considerados grupos geradores com eficiência média de conversão energética de 40% 

5.2.6 Cenário 5 - Incineração 

A incineração é uma opção que pode ser implantada com diferentes configurações. Em 2017, 

dois incineradores do tipo mass burn, projetados para operar na MMP estavam em 

licenciamento ambiental. Uma unidade, a ser instalada em Barueri, para incinerar resíduo como 

coletado e outra, a ser instalada em São Bernardo do Campo, para incinerar resíduo que foi 
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coletado indistintamente, mas que passa por separação de recicláveis e orgânicos. Os 

incineradores preveem a combustão diária de 825tRSU.dia-1 e 720tRSU.dia-1 respectivamente. 

Serão gerados 17Mwe em Barueri (SGW, 2012, p. 7) e 14Mwe em São Bernardo do Campo 

(GEOTECH, 2013, p. 142). 

Os dois incineradores tratarão 1,5 mil tRSU.dia-1. Em 2016, este estudo estimou a coleta de 

27,3 mil tRSU.dia-1. Portanto, a entrada em operação destes dois empreendimentos representará 

incineração de quase 6% do resíduo coletado. 

A emissão de GEE e a potência elétrica dependem da composição do resíduo submetido à 

incineração. 

A experiência de separação de recicláveis da LOGA permite admitir que a separação na fonte, 

a coleta seletiva e a separação em uma estação de triagem podem ter eficiência de até 60% (Cf. 

nota de rodapé no 48). O encaminhamento do resíduo coletado sem cuidados de separação de 

recicláveis na fonte para uma unidade de separação dos recicláveis tem eficiência de separação 

de até 8%. 

O resíduo pode ser coletado sem separação na origem ou nem passar por separação de 

recicláveis. Com esta configuração, a definição do roteiro dos caminhões de coleta pode influir 

precariamente na composição do resíduo. Como exemplo, é razoável supor que o resíduo 

coletado no centro da cidade tenha uma fração de recicláveis maior que aquele coletado no 

bairro residencial ou na feira livre. 

No cenário de incineração, o total de resíduo coletado varia de 27,3tRSU.dia-1, em 2016, 

chegando a 35,6tRSU.dia-1 em 2035.  

5.2.6.1 Incineração de papel e plástico 

No cenário de incineração de plástico, a fração de plástico vai de 17% em 2016 a 22% em 2035. 

O PCI médio do plástico é de 26J.g-1, a eficiência de geração elétrica da turbina a vapor é de 

25% e o fator de capacidade é de 80%. 

A Figura 65 mostra que a quantidade de plástico que pode ser obtida pela separação de 

recicláveis sem coleta seletiva deve iniciar em 2016, passando de 150t.dia-1, em 2035. Se 
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incluída separação na fonte, seguida de coleta seletiva, a quantidade pode superar 1.100t.dia-1 

em 2035. 

Figura 65 - Massa de plástico e potência elétrica disponível pela incineração 
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No cenário de incineração de papel, a fração de papel vai de 12%, em 2016, a 7%, em 2035. O 

PCI médio do papel é de 15J.g-1. Assim como na incineração do plástico, a eficiência de geração 

elétrica da turbina a vapor é de 25% e o fator de capacidade é de 80%. 

A Figura 66 mostra que a quantidade de papel que pode ser obtida pela separação de recicláveis 

sem coleta seletiva deve iniciar em 2016, passando de 50t.dia-1, em 2035. Se incluída separação 

na fonte seguida de coleta seletiva, a quantidade pode superar 400t.dia-1. 

60% 

8% 
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Figura 66 - Massa de papel e potência elétrica disponível pela sua incineração 
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5.2.6.2 Incineração do RSU como coletado 

Tratando da incineração do RSU como coletado, os dois incineradores em licenciamento na 

MMP terão capacidade de tratamento de 1,5 mil tRSU.dia-1. 

O poder calorífico inferior do plástico pode chegar a 40J.g-1. O PCI do papel pode chegar a 

17J.g-1. De acordo com a EPE (2008), estes materiais têm PCI suficiente para a incineração. O 

mesmo não ocorre na incineração da fração orgânica do resíduo, cujo PCI médio de 4J.g-1 se 

viabiliza pela adição de resíduoss de maior PCI ou pela adição de combustível complementar. 

O cenário da Figura 67 considera o emprego do resíduo coletado sem separação na fonte e sem 

coleta seletiva. Para manter comparáveis a potência e a emissão de GEE, a quantidade de 

resíduos é mantida igual à quantidade de plástico com eficiência de coleta de 60%. A variação 

do PCI é dada pela expressão que se encontra na Figura 34 (p. 137), variando entre 10J.g-1 e 

11J.g-1 no período do cenário. 

8% 

60% 
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Figura 67 - Massa de RSU e potência elétrica possível pela incineração de RSU como coletado 
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A massa de resíduo coletado indistintamente deve ultrapassar os 1.100 mil tRSU.dia-1 em 2035. 

A potência que pode ser produzida pela incineração deste resíduo pode ultrapassar os 80Mwe 

em 2035. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este estudo, que considera as diferentes opções de gestão de resíduos na Macrometrópole 

Paulista entre 2016 e 2040, demonstra que a elaboração de cenários de emissão de gases de 

efeito estufa (GEE) pode ser um instrumento útil para a seleção e adoção de metas de redução 

de emissão de GEE no setor de resíduos. 

Junto a estudos semelhantes para os setores de energia, agropecuária, produção industrial e uso 

da terra, mudança do uso da terra e florestas, pode apoiar o cumprimento das metas da 

Contribuição Nacional Pretendida (NDC). 

A elaboração de cenários quantitativos disseminada entre os países que adotaram o Acordo de 

Paris, pode apoiar o cumprimento da meta do Acordo de Paris, de manutenção da temperatura 

abaixo dos 2ºC. 

No Brasil, os cenários também podem facilitar a elaboração das estimativas anuais e bianuais 

de emissões de GEE determinadas pelo Decreto Federal Brasileiro 7.390/1079 § 39 a 42 e pela 

Decisão no 2 da Conferência das Partes 17 (CP.17) e seu Anexo III80, reduzindo 

progressivamente suas incertezas. 

Os cenários podem ainda reduzir as incertezas dos inventários nacionais de emissão de GEE. 

Além disso, permitem comparar o potencial de emissão de GEE das diferentes opções de gestão 

de RSU. 

O estudo estima que a emissão de GEE pela gestão de RSU na Macrometrópole Paulista, pode 

aumentar até mais de 80% pela escolha da opção de incineração de resíduo composto por 

plástico ou pode ser reduzida em aproximadamente 30% pela escolha da opção de captura e 

combustão do metano gerado nos locais de disposição de resíduos. A redução possibilitada pela 

referida opção pode chegar a cerca de 50% se, simultaneamente à combustão do metano, houver 

redução da fração orgânica encaminhada aos locais de disposição de rejeito no solo. 

                                                 
79 sobre elaboração de estimativas anuais de emissão de GEE 
80 sobre elaboração de estimativas bianuais de emissão de GEE 
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6.1 CENÁRIOS DE EMISSÃO DE GÁS DE EFEITO ESTUFA - OPÇÕES DE 

GESTÃO 

Os cenários apresentados na Figura 68 permitem visualizar as consequências das diferentes 

opções de gestão de resíduos, identificando as opções e seus potenciais de emissão de GEE. 

Opções como tratamentos biológico e térmico supõem que o início de implantação tenha 

ocorrido em 2016, chegando a tratar 30% do resíduo em 2040. Supõe, também, que a 

recuperação do metano de aterro, com o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo 

de Quioto, foi reiniciada em 2016 e chegará a 100% do resíduo aterrado em 2040. 
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Figura 68 - Emissões de GEE dos cenários de gestão de RSU na MMP 
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A emissão de GEE pela gestão de RSU na MMP em 2005 foi de pouco mais de 6,2 mil 

GgCO2eq. Sendo mantidas as atuais taxas de variação do clima, dos padrões de consumo e 

variação populacional, nas próximas décadas, este estudo indica que a manutenção da prática 

atual, de disposição do RSU no solo, resultará em elevação da ordem de 60% das emissões do 

setor de resíduos. 

A opção pela incineração pode levar à elevação ainda superior à estimada no Cenário 1, 

podendo superar 80% de aumento. 

A boa operação dos locais de disposição no solo e a recuperação de metano gerado nestes locais 

podem reduzir a emissão de GEE pela gestão de RSU. Todavia, esta opção é limitada pela 

tendência de rápido esgotamento dos locais de disposição em operação na segunda década do 

século 21 e pelo esgotamento e distanciamento, dos centros urbanos, de novas áreas para esta 

prática. 

A produção e consumo de bens amigáveis ao ambiente, produzidos com o emprego de matéria 

prima reciclada deve reduzir moderadamente as emissões de GEE. Os principais benefícios 

desta prática relacionam-se à redução do emprego de matérias primas, redução do consumo de 

energia e água. 

A intensificação das práticas de separação na fonte, coleta seletiva, encaminhamento de 

materiais recicláveis para reciclagem incluindo materiais orgânicos, destinando estes últimos 

para tratamento biológico ou térmico com potencial de geração de energia e potencial emprego 

deste material orgânico como fertilizante, reduz moderadamente as emissões de GEE. 

Os principais benefícios da reciclagem relacionam-se à geração de emprego e renda em setores 

marginalizados da sociedade e à redução do encaminhamento de resíduos para tratamento. 

A captura e combustão do metano gerado em locais de disposição no solo associada à 

reciclagem, além de reduzir a emissão de GEE tem o potencial de reduzir a massa de rejeitos 

destinados ao aterramento, estende a vida útil dos locais de disposição, gera emprego, renda e 

energia. 

A Tabela 38, permite comparar os diferentes cenários. Mostra as variações das emissões de 

GEE em 2035 em relação às de 2005. A manutenção do statu quo de 2016 deve resultar em 

aumento de mais de 60% nas emissões. A incineração de 30% do plástico presente no resíduo 

pode levar ao aumento de mais de 80% nas emissões e a recuperação e combustão do metano 
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associada a práticas de reciclagem da matéria orgânica do resíduo podem levar à redução de 

mais de 50% nas emissões de GEE no setor de resíduos. 

Tabela 38 - Cenários, emissão de GEE em 2035 e variação relativa a 2005 

Cenário 

Eficiência de coleta 

de CH4 

Emissão de GEE em 

2035 

Variação em relação à 

emissão de GEE de 2005 

[%] [mil GgCO2eq] [%] 

1 0 10,2 + 63 

2 50 6,4 + 2 

2 80 4,1 - 33 

3 0 8,4 + 35 

4 50 6,9 - 11 

4 80 3,0 - 52 

- Resíduo incinerado - - 

5 RSU como coletado 8,4 + 35 

5 papel 8,7 + 40 

5 plástico 11,3 + 82 

Nota: os Cenários 1, 2. 3 e 4 tratam da implantação de recuperação e combustão do biogás gerado em 100% dos 

aterros da MMP em 2040. O Cenário 5 trata da implantação de incineradores de resíduo coletado 

indistintamente, papel e plástico coletados seletivamente na MMP e separados com eficiência de 60% 

(Cf. nota de rodapé no 48) e implantação de 0% em 2016, chegando a 30% em 2040. As emissões da 

incineração somam-se às emissões do restante do resíduo disposto no solo. 

Segundo a UNFCCC, dos 190 países representados na Convenção do Clima, 162 deles 

apresentaram, até 2017, iNDC com compromissos nacionais de redução de emissão de gases de 

efeito estufa visando a redução da emissão global de GEE e mitigação das mudanças climáticas. 

Os países que apresentaram suas iNDC podem beneficiar-se de estudos similares a este, que 

auxiliarão na escolha das opções de menor potencial de emissão de gases de efeito estufa tanto 

no setor de resíduos quanto nos demais setores da economia. 

O Cenário 1, o mais provável, supõe a continuidade das tendências observadas em 2016 e a 

manutenção das atuais opções de gestão nos anos futuros. Com as mesmas premissas do 

Cenário 1, os demais cenários avaliam as opções de destino do resíduo. Já no Cenário 4, a 

associação da combustão do metano em 100% dos aterros e da redução disposição de 30% do 

resíduo orgânico, deve reduzir a emissão em mais de 50%, em 2035, em relação a 2005. 
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6.1.1 Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016 

O Cenário 1 admite a manutenção das tendências observadas em 2016. A opção deste cenário 

é a disposição do resíduo no solo sem a continuidade dos projetos de recuperação e combustão 

de metano do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). São mantidas as tendências de 

crescimento populacional, variação do clima, variação da composição do resíduo e operação do 

local de disposição do rejeito no solo. As mudanças na gestão de resíduos preconizadas pela 

PNRS não ocorrem. No Cenário 1, a emissão de GEE em 2035 deverá ser superior em mais de 

60% em relação à de 2005. Segundo Magalhães et al, (2015, p. 2), a combustão passiva do 

metano no local de disposição de resíduos no solo corresponde a 1% do que é gerado. Neste 

cenário, praticamente 100% da geração de GEE é emitida. 

6.1.2 Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido 

da combustão do metano 

No Cenário 2, são acrescentados sistemas de recuperação e combustão de metano em todos os 

locais de disposição. Segundo o método de estimativa de emissão de metano pela disposição 

no solo (Cf. expressão (2), p. 99), a universalização dos serviços de coleta, o aumento na 

geração individual média de resíduos e a melhora na operação dos locais de disposição no solo 

devem aumentar a geração de CH4 enquanto a mudança na composição do resíduo deve reduzir 

a geração. A inclusão de sistemas de coleta e combustão de CH4 reduz a emissão podendo 

proporcionar recuperação da energia pelo uso do metano. 

6.1.3 Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo 

No Cenário 3, a redução do material orgânico disposto no solo pode ocorrer pelo fomento da 

separação na fonte, coleta seletiva e destinação biológica ou térmica. Neste cenário a redução 

de emissão será proporcional à abrangência daquelas práticas. O tratamento mecânico biológico 

(TMB), que se inclui dentre os processos biológicos sem maiores alterações, demanda aeração 

do resíduo por seis meses, consumindo energia sem recuperação na forma de uso energético do 

metano. Depois de tratado, o rejeito pode ser depositado no solo com geração praticamente nula 

de metano. Esta prática pode incluir grandes frações do RSU coletado sem coleta seletiva. 
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Destinar a biomassa do resíduo para digestão anaeróbia torna nula a emissão de CH4, ao mesmo 

tempo em que gera combustível. Para que isto ocorra, é necessária eficiente separação dos 

recicláveis. Esta prática demanda separação na fonte e coleta seletiva. 

A instalação de digestores anaeróbios tem baixo impacto, podendo ser feita de maneira 

modular, em área urbana e em instalações de menor porte, o que pode contribuir para a redução 

das necessidades de transporte do resíduo. 

A compostagem, por sua vez, pode ser aplicada em unidades de grande ou pequena escala. Em 

particular, as pequenas unidades domiciliares podem contribuir também para a redução das 

demandas de transporte de resíduos. 

6.1.4 Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da 

combustão do metano 

O Cenário 4, admite a associação dos Cenários 2 e 3, que resulta no maior potencial de redução 

de emissão, consideradas as diferentes opções de gestão dos resíduos. 

Os Cenários 2 e 4 consideram a combustão do metano gerado nos locais de disposição de 

resíduos. Um elemento importante desta opção é a eficiência dos sistemas de coleta. Esta última 

é estimada pela razão entre a quantidade coletada de metano e a geração estimada no projeto 

(Cf. Expressão (2), p. 99). Os registros de desempenho dos projetos de MDL em aterros 

mostraram que estes podem apresentar eficiências de coleta variando de 50% até uma eficiência 

que aparenta81 ser superior a 100%. 

As negociações do segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto e da 

regulamentação do Acordo de Paris precisam reestabelecer, de algum modo, os incentivos que 

vigoraram durante o primeiro período de compromisso do Protocolo, quando se remunerou a 

tonelada evitada de CO2eq a 19,2€ (SÃO PAULO, 2008, n.p.) e se observou uma expressiva 

expansão desta atividade (Cf. Figura 37, p. 143). A indefinição nesta área significa a 

descontinuidade dos projetos de combustão de metano e do registro das quantidades reduzidas. 

                                                 
81 Por conservadorismo, é possível que se subestime a geração de metano do local de disposição de resíduos no 

solo. Assim, a eficiência de recuperação aparenta ser maior, podendo até superar a estimativa de geração. 
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Além dos ganhos sanitários, o emprego do biogás de aterro para a geração de energia elétrica 

ou injeção de biometano na rede de gasodutos de gás natural permite a oferta de energia mais 

limpa, promovendo redução da emissão de gás de efeito estufa e geração de energia elétrica. 

6.1.5 Cenário 5 - Incineração 

Tanto a pirólise quanto a gaseificação mostram-se promissoras para o tratamento de resíduos. 

Os tratamentos têm o potencial de geração de fertilizante e gás combustível. Assim como ocorre 

no tratamento biológico, estas opções podem ser configuradas com pequeno porte e em área 

urbana. Todavia, a escassez de publicações e informações sobre casos bem-sucedidos dão 

margem a dúvidas sobre a sua eficácia operacional na época desta pesquisa. Não foram 

identificados relatos a respeito de geração energética e operação, principalmente, quanto ao 

manejo de subprodutos como o alcatrão82. Estas opções de gestão de resíduos demandam 

rigorosa separação na fonte, coleta seletiva e encaminhamento de frações homogêneas. 

A incineração de resíduos é feita em diversos países, com grande número de instalações. O 

potencial de geração de poluentes desta opção leva à sua rejeição pela opinião pública. Na 

primeira metade da segunda década do século 21, dois incineradores estavam em licenciamento 

ambiental na MMP. 

A observação da hierarquia de opções de gestão de resíduos preconizada pela PNRS (Cf. Figura 

4, p. 44) demanda maior clareza quanto às frações encaminhadas para reciclagem. Deve-se 

definir uma eficiência mínima aceitável de separação de recicláveis. 

A EPE recomenda que o poder calorífico inferior (PCI) do resíduo encaminhado para 

incineração deva ser de, no mínimo, 7J.gRSU-1.(Cf. seção 3.6.3.3, p. 135). A incineração de 

resíduo orgânico83, com PCI inferior ao mínimo, demanda o emprego de um combustível 

complementar para a viabilização energética da incineração. 

A incineração de papel eleva o PCI para além do mínimo recomendado pela EPE e é equivalente 

à combustão de biomassa já em operação no setor agrícola. A emissão de GEE por esta atividade 

                                                 
82 Fração pesada de hidrocarbonetos aromáticos resultantes da destilação de materiais combustíveis. 
83 O PCI de resíduos de alimentos é de aproximadamente 4J.g-1, o PCI do resíduo de poda de grama é de 5J.g-1 

(Cf. Tabela 26, p. 114 e p. 115 respectivamente.). 
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é praticamente nula. A incineração do papel que seria depositado no solo, evita a geração de 

metano por sua degradação no aterro. 

Na MMP, a fração de plásticos no resíduo tem aumentado ao longo do tempo. Tal aumento 

eleva o PCI do material incinerado84, ao mesmo tempo em que o plástico de origem fóssil, 

promove aumento da emissão de GEE. Estas emissões de GEE, quando ocorrem com geração 

energética, devem ser incluídas no inventário do setor energético. 

Para estimar a emissão média de GEE pela incineração do plástico, com uma possível 

recuperação energética, considera-se a expressão (16) (p. 109). O PCI do plástico é de 

26.359 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
, o carbono fóssil corresponde a 75%, e a eficiência de incineração é 80%. O fator de 

emissão (FE) do plástico é de 83.500kgCO2.TJ-1. 

Tratando da estimativa de emissão de GEE pela energia envolvida, o IPCC (2006, V. 2, p 2.16) 

indica que o FE do gás natural é igual a 56.100kgCO2.TJ-1, o FE do óleo diesel é de 

74.100kgCO2.TJ-1. O FE de óleos residuais combustíveis é de 77.400kgCO2.TJ-1. O FE do 

carvão é de 94.600kgCO2.TJ-1. A incineração do papel equivale à combustão da biomassa. A 

emissão de GEE pela combustão do papel é considerada nula, já a incineração do plástico 

resulta em emissão superior a combustíveis fósseis como óleo diesel e óleos residuais, e pouco 

inferior à emissão ocasionada pelo uso do carvão. 

Considerando ainda que 1J equivale a 
1

3600
𝑊ℎ e, que a eficiência média de conversão 

energética da termelétrica a vapor é de 27%, conclui-se que a possível emissão de GEE pela 

geração elétrica, queimando plásticos, é de 1,1 tCO2.MWh-1. Emissão essa muito superior à 

média da geração do Sistema Interligado Nacional (SIN) de 0,6 tCO2.MWh-1, em 2016. 

A opção de incineração de material plástico está na contramão das metas da NDC. 

6.2 CENÁRIOS DE ENERGIA - OPÇÕES DE GESTÃO 

A Tabela 39 e a Tabela 40 resumem as potências elétricas que podem ser obtidas nos cenários 

1 a 5. As maiores potências são obtidas pela incineração85, que ocorre no cenário 5. A potência 

                                                 
84 O PCI dos diversos materiais plásticos varia entre 30J.g-1 e 40J.g-1 (idem à nota acima). 
85 A incineração não deve ser confundida com uma opção de geração de energia. A recuperação da energia desta 

opção de tratamento de RSU é uma boa prática. 
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correspondente ao Cenário 4 deve ser estimada pela soma daquela que pode ser obtida do rejeito 

depositado no solo com a que pode ser obtida pela adoção de uma opção de tratamento com 

geração energética, como ocorre na digestão anaeróbia de resíduos. 

Tabela 39 - Potência elétrica possível em 2035 nos cenários 1 a 4  

Cenário 
Eficiência de coleta de CH4 Potência elétrica possível 

[%] [Mwe] 

1 0 0 

2 50 100 

2 80 160 

3 0 0 

4 50 50 

4 80 160 

Nota: os cenários admitem a implantação de opções que, iniciando em 2016, crescem até 30% em 2040. A 

recuperação e combustão funcional do metano é simulada admitindo uma retomada86 em 2017 e 

crescimento até 30% em 2040. 

O metano recuperado dos locais de disposição no solo da MMP é suficiente para o cumprimento 

da meta estadual de geração de energia elétrica com metano, definida no Plano de Resíduos 

Sólidos do Estado de São Paulo (PRS). 

Tratando das possibilidades da incineração, o exercício a seguir deixa de lado a equivalência 

de massa empregada na estimativa de emissão de GEE dos cenários, avalia-se, a seguir, a 

potência que poderia ser instalada pela recuperação do calor da incineração de 30% do resíduo 

como coletado, 30% do papel e 30% do plástico. Estes dois últimos representam de 10% a 15% 

da massa do resíduo coletado. 

A obtenção de papel ou plástico contido no resíduo varia com a eficiência da separação de 

recicláveis na estação de triagem. Esta eficiência pode ser de aproximadamente 60% quando a 

triagem é antecedida por coleta seletiva e de cerca de 8% quando antecedida de coleta simples 

do resíduo sem separação. 

                                                 
86 Durante o primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto, que foi de 2008 a 2012, projetos de 

combustão de metano e geração de energia elétrica com este combustível prosperaram. De 2013 em diante, com 

a redução do valor do Crédito de Carbono, estes projetos deixaram de registrar reduções de emissão (Cf. seção 

3.6.4, Figura 37, p. 129). 
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Apesar do maior poder calorífico as quantidades de papel ou de plástico serão o resultado do 

produto entre a fração deste material no resíduo coletado e a eficiência de separação. Esta 

condição resulta em uma potência inferior. 

Na Tabela 40, a incineração de 30% do resíduo da MMP pode permitir que até 15% da meta 

nacional de geração de eletricidade do Plano Nacional de Energia (PNE) seja cumprida. 

Tabela 40 - Potência elétrica possível em 2035 no cenário 5 

Eficiência de separação do 

resíduo 

Potência Massa ao 

dia 

Razão entre potência e massa 

de RSU ao dia 

[%] [Mwe] [
𝐦𝐢𝐥 𝐭𝐑𝐒𝐔

𝒅𝒊𝒂
] [Mwe.(

𝐦𝐢𝐥 𝐭𝐑𝐒𝐔

𝒅𝒊𝒂
)-1] 

RSU como coletado (massa ao 

dia do plástico @ 60%) 
83 1.142 0,07 

papel @ 8% 25 406 0,06 

papel @ 60% 3 54 0,06 

plástico @ 8% 122 1.142 0,10 

plástico @ 60% 16 152 0,10 

Nota: os cenários admitem a implantação de opções que, iniciando em 2016, crescem até 30% em 2040. O 

cenário do resíduo como coletado, para manutenção da comparabilidade dos resultados é equiparado em 

massa ao dia de plástico com 60% de eficiência de separação. 

O emprego de resíduos com maior poder calorífico faz com que a relação entre potência elétrica 

e massa incinerada seja proporcionalmente superior. A mesma relação dos projetos em 

licenciamento é da ordem de 0,02Mwe/mil tRSU. 

A geração de energia pela incineração do resíduo pode significar baixa emissão de GEE, se for 

incinerado apenas o resíduo de biomassa. Com essa condição, a emissão de CO2 não é 

contabilizada como GEE. Apenas as emissões de N2O e CH4 são consideradas. Quando a 

incineração inclui o material plástico e de origem fóssil, a emissão de CO2 passa a ser 

contabilizada. Não foi encontrada, na literatura, relato de experiência de instalação de 

incineração que remova o material plástico do resíduo antes da combustão. 

A incineração pode ter seu balanço energético favorecido pela adequação do Poder Calorífico 

Inferior (PCI) do resíduo incinerado, que pode ocorrer pelo aumento da fração de material 

composto de plástico ou papel na massa do RSU. O PCI mínimo para a incineração 

recomendado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (seção 3.6.3.3, p. 135) indica que a 

incineração de resíduos de restos de alimentos não tem sustentação energética, o que obriga a 
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inclusão de uma fonte de energia complementar para elevação do PCI do resíduo submetido a 

este tratamento. 

O termo unidade de recuperação de energia (URE) refere a um aspecto positivo da incineração, 

a recuperação de energia do tratamento do resíduo, não mencionando a principal finalidade da 

opção, que é a disposição do resíduo. A recuperação da energia contida no resíduo não significa 

que a instalação deva ser caracterizada como uma unidade de geração de energia. 

Enquanto houver áreas, consideradas economicamente viáveis, disponíveis, a incineração pode 

ser uma opção com consequência ainda mais indesejável que a inação. A incineração do 

plástico, como combustível fóssil, implica elevada emissão de GEE, superior à do óleo 

combustível. 

Instalações destinadas à incineração devem tratar resíduos que não podem ser tratados por outro 

meio, devendo ser consideradas com precaução. 

6.3 OPORTUNIDADES E RECOMENDAÇÕES 

A educação e os recursos para a promoção da separação na fonte, da coleta seletiva e da 

reciclagem podem promover pequena redução da emissão de GEE, redução do volume aterrado, 

extensão da vida útil dos locais de disposição do rejeito no solo além dos ganhos social, 

energético e de redução da necessidade de matérias primas de primeiro uso. 

6.3.1 Separação na fonte 

Recomendam-se programas de educação que mostrem a importância da cuidadosa separação 

na fonte. O material orgânico separado e tratado pode ser usado como fertilizante. Materiais 

como vidro, ferro, alumínio, plásticos e papel podem ser reciclados com mais facilidade se 

coletados separadamente. A coleta seletiva dá continuidade à ação iniciada pelo descarte com 

separação na fonte. 



208 

 

6.3.2 Coleta seletiva de RSU 

Existe uma forte relação entre a quantidade gerada de resíduos e a quantidade coletada. Todavia, 

estas não podem ser confundidas. Os dados reunidos por este estudo tratam das quantidades 

coletadas. 

Recomendam-se programas de gestão de resíduos que iniciam com projetos ambientalmente 

amigáveis dos produtos. O planejamento e a execução da distribuição devem visar a 

minimização de desperdícios. A quantidade gerada pode ser coletada e separada por tipo de 

material em frações homogêneas privilegiando o encaminhamento de recicláveis para centrais 

de separação levando à economia de insumos e energia. Da mesma forma, o encaminhamento 

da fração de orgânicos para instalações de tratamento pode levar à geração de fertilizante e 

recuperação de energia. 

6.3.3 Reciclagem 

Na primeira metade da segunda década do século 21, na cidade de São Paulo já operavam duas 

unidades de separação de recicláveis, que poderiam abastecer sistemas de tratamento biológico 

e térmico de resíduos orgânicos. 

A composição do resíduo é função do desenvolvimento econômico e social e, assim, é função 

temporal. Observa-se que: 

 a fração de papel vem diminuindo, 

 a fração de plásticos vem aumentando, 

 mesmo com a variação dos tipos de recicláveis, a fração de recicláveis no resíduo vem se 

mantendo estável e 

 a fração de resíduo orgânico, assim como a fração de recicláveis tem se mantido constante. 

Mesmo classificado como reciclável, um material do resíduo só será reciclado se for separado 

por tipo de material e, isento de sujidades, reencaminhado ao ciclo produtivo. 

A separação na fonte e a coleta seletiva são determinantes para a eficiência de separação de 

recicláveis em centrais de triagem. A separação de recicláveis do resíduo como coletado tem 

eficiência entre 3% e 5%. A separação de recicláveis oriundos de coleta seletiva tem eficiência 

de 60% (Cf. nota de rodapé no 48). 
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Recomenda-se a reciclagem de materiais presentes no resíduo, sabidamente amigável quanto 

aos aspectos ambientais, de economia de recursos e geração de empregos, apesar desta não 

apresentar potencial relevante para a redução de emissão de GEE. 

É pouco provável que as metas da PNRS de reciclagem de 35%, 45% e 55% sejam cumpridas 

em 2019, 2023, 2025 ou 2035 como considera este estudo. Recomenda-se que ações sejam 

iniciadas o quanto antes. 

6.3.4 Tratamento biológico 

O digestor anaeróbio é equipamento fechado e projetado para conter os gases gerados. Por ser 

aberto, o processo aeróbio apresenta emissão de GEE superior à digestão anaeróbia. O 

tratamento aeróbio é empregado com maior frequência nos Estados Unidos da América. O 

tratamento anaeróbio é empregado com maior frequência na União Europeia. Diferentes e 

amigáveis ao ambiente, ambas opções conduzem a baixas emissões de GEE. 

As alternativas de tratamento anaeróbio têm potencial de geração de biogás e possibilidade de 

emprego energético deste biogás. A literatura comercial (POTTIE, 2016, p. 21) sugere a 

possibilidade de conversão de 9% da massa de resíduo orgânico em biogás. 

Recomenda-se tanto o tratamento aeróbio quanto o anaeróbio. Instalações para estes 

tratamentos podem ser configuradas com pequeno porte, operada em área urbana e em módulos, 

reduzindo a demanda por transporte e gerenciamento de grandes massas de resíduos em uma 

única instalação. 

Recomenda-se o tratamento mecânico biológico (TMB), que após um ciclo de seis meses de 

aeração, permite a disposição no solo de um rejeito de potencial de geração de metano 

praticamente nulo. 

Não é objetivo deste estudo discutir emissão de poluentes convencionais pelas opções de gestão 

de RSU. Na seção 1.3.6, são feitas considerações a respeito da fragilidade da aplicação da 

legislação ambiental no Brasil. Movimentos ambientalistas, rejeitando opções de tratamentos 

térmicos encontram justificativa nos relatos de danos ambientais verificados pelo mundo e na 

fragilidade da aplicação da legislação observada no Brasil. Lembrando que a gestão de resíduos 

implica ações desde o projeto de produtos, pode-se admitir que as opções de tratamento 



210 

 

biológico são alternativas de menor potencial de dano ambiental, sendo, por esta razão, 

recomendadas como alternativas de tratamento com menor demanda por controle ambiental. 

6.3.5 Estudos associados 

Opções de tratamento de desenvolvimento mais recentes podem ter fatores de emissão definidos 

mais adequadamente. A reedição dos cenários de emissão de gases de efeito estufa, assim como 

a reedição dos inventários de gases de efeito estufa deve aperfeiçoar este recurso, levando a 

informações de menor incerteza e apoiando a tomada de decisões com menor potencial de 

emissão de gases de efeito estufa. 

Os cenários dos diferentes setores serão integrados para estimar as emissões de GEE dos anos 

futuros. Este estudo deverá compor, juntamente com os cenários dos setores de agropecuária, 

uso da terra, mudança do uso da terra e florestas, energia e indústria, um quadro que permita 

avaliar a conformidade com a meta da NDC. 

6.3.6 Monitoramento, quantificação e registro 

Recomenda-se a soma das estimativas de emissão do setor industrial, de energia, do uso da 

terra, da mudança do uso da terra e florestas e da agropecuária empregando cenários 

quantitativos de emissão de GEE, as ferramentas mais adequadas para antecipar a estimativa da 

emissão. 

O monitoramento pode ser executado pela Comissão Interministerial sobre Mudança Global do 

Clima (CIMGC). O Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (MDS) (Cf. seção 4.1.5, p. 

151) deverá empregar os mesmos recursos de quantificação e registro empregados no MDL. 

6.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este estudo é limitado à Macrometrópole Paulista (MMP), considerando as linhas gerais da 

PNRS e do PERS. 

O cumprimento das metas ambientais nacionais de redução de emissão de GEE se dará pela 

aplicação de opções de baixo potencial de emissão de gases de efeito estufa em nível nacional. 

A maior pressão por novas soluções está em regiões metropolitanas, como a considerada neste 
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estudo, todavia todos os municípios da união devem ser considerados, pois contribuirão com 

emissões no inventário nacional de gases de efeito estufa. 

Apesar de cuidadosas, as estimativas de continuidade das tendências observadas podem ser 

objeto de fundamentação estatística mais adequada. 

6.5 NÃO HÁ PLANO B87 

Em um futuro em que o aquecimento global continua e se deseja limitar a 2oC, a população da 

Macrometrópole Paulista deverá passar de 30,6 milhões de habitantes, em 2016, para 33,8 

milhões de habitantes em 2035. A taxa de coleta de resíduos deverá passar de 

0,89kgRSU.(hab.dia)-1, em 2016, para 1,05kg.RSU.(hab.dia)-1 em 2035. A coleta total de 

resíduos passará de 27,3 mil tRSU.dia-1, em 2016, passará para 35,6 mil tRSU.dia-1 em 2035. 

Mantidas as tendências observadas até 2017, a PNRS poderá estar apenas parcialmente 

implantada. 

A Lei municipal da cidade de São Paulo 14.933/09 definiu uma meta de redução de emissão de 

GEE para 2012 que não foi cumprida. A Lei Estadual do Estado de São Paulo no 13.798/09, 

que tem como meta, para 2020, a redução de 20% da emissão de GEE, em relação a 2005, não 

resultou, até 2016, em nenhuma ação. Na continuidade da inação, também a NDC poderá estar 

comprometida. 

Empregando recursos de planejamento de menor potencial de emissão de GEE, em nível 

nacional, a Contribuição Nacional Pretendida, a NDC, pode ser cumprida no setor de resíduos. 

A elaboração de cenários de emissão de GEE das diferentes atividades da economia atenderá 

tanto ao determinado pelo Decreto Federal Brasileiro 7.390/10, quanto aos parágrafos 39 a 42 

da Decisão no 2 da Conferência das Partes-17 (CP.17) e seu Anexo III, reduzindo 

progressivamente as incertezas das estimativas anuais e bianuais de emissões. A preparação de 

cenários poderá contribuir para reduzir incertezas dos inventários nacionais de emissão de GEE. 

                                                 
87

Expressão empregada pelo economista Jeremy Rifkin, comentando a fracassada conclusão da 15º Conferência 

das Partes da UNFCCC (CoP 15), ocorrida em Copenhague, Dinamarca ao jornal La Repubblica em 20/12/09, 

quando se esperava a adoção de metas voluntárias de redução de emissão de GEE. 
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Os cenários de emissão de gases de efeito estufa poderão ser considerados no licenciamento 

ambiental, no controle ambiental e na modulação do financiamento bancário. Estes são os 

principais instrumentos de fomento do desenvolvimento de baixo carbono disponíveis para os 

próximos anos. 

Até 2017, governos nacionais de 162 países, dos 190 participantes da UNFCCC (2016, n.p.), 

apresentaram metas voluntárias para limitar o aquecimento global abaixo de 2oC. Empregando 

ferramentas semelhantes à apresentada por este estudo, os governos terão instrumentos para 

decidir quais medidas podem conduzir à redução desejada. 

Visando a garantir a limitação de aumento em 2oC, os compromissos internacionais de redução 

de emissão de GEE não podem ser descumpridos. De 2017 em diante, os cenários de emissão 

de gases de efeito estufa deverão ser feitos regularmente em todos os setores da economia em 

todos os países ou em grupos deles. Em países com maior extensão territorial e variabilidade 

socioeconômica, prosperarão estudos regionais. Dados mais precisos serão publicados e 

incorporados às discussões. 

Os aperfeiçoamentos dos cenários se sucederão e eles serão confrontados entre os autores, 

subsidiando um debate objetivo. 

Os cenários elaborados permitem ver que, no setor de resíduos, a recuperação e combustão do 

metano gerado pelo aterramento, associada à reciclagem, correspondem às opções que podem 

dar melhores perspectivas para atingir a NDC. A adoção destas opções é decisão de governo. 
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§ parágrafo 

% porcentagem: 
1

100
 

3R Redução, reuso e reciclagem 

ABC Agricultura de Baixo Carbono 

ABIVIDRO Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRELPE Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais 

𝑎. 𝐶. antes de Cristo 

ACM Metodologia Consolidada Aprovada: Aproved Consolidated Methodology 

ACV Análise de ciclo de vida 

ACM Método aprovado e consolidado: Approved Consolidated monitoring 

Methodology 

𝑎𝑑𝑖𝑚 Adimensional 

AGRA Áreas de gerenciamento de risco aviário 

AGS Ambiente Gestão em Sustentabilidade 

AL Assembleia Legislativa 

AND Autoridade Nacional Designada 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANIP Associação Nacional das Indústrias de Pneumáticos 

ANP Agência Nacional do Petróleo 

ANP AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

AP42 Compilação de fatores de emissão de poluição atmosférica da USEPA: 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors 

AR Relatório de avaliação: Assessment report 

AR4 4º Relatório de Avaliação: 4th Assessment Report 

AR5 5º Relatório de Avaliação: 5th Assessment Report 

Art. Artigo 

AU Aglomeração urbana 

AUJ Aglomeração urbana de Jundiaí 

AUP Aglomeração urbana de Piracicaba 

BEN Balanço Energético Nacional 

BR Brasil 

BRACELPA Associação Brasileira de Celulose e Papel 

BRIC Brasil, Rússia, Índia e China 

𝑐 Capítulo: chapter 

𝑐𝑎𝑙 caloria 

CAPEX Investimento em bens de capital: capital expenditure 

CB Escritório de Censo: Census Bureal 

CC Casa Civil 

CCR Componente de carbono no resíduo 

CCR.FCF Produto entre CCR e FCF equivalente à fração de C fóssil no RSU 

CDIAC Centro de Análise de Informação sobre Dióxido de Carbono: Carbon 

Dioxide Information Analysis Center 

CDM Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: Clean Development Mechanism 
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CDR Combustível derivado de resíduo 

CDIAC Centro de análise e informação sobre Dióxido de Carbono: Carbon Dioxide 

Information Analysis Center 

CEC Comitê de Elaboração de Cenários 

CEDA Centro de dados e arquivos ambientais: Centre for Environmental Data 

Archival 

CEMPRE Compromisso Empresarial para Reciclagem 

CER Certificados de Reduções de Emissão: Certified Emission Reduction 

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

Cf. Conforme, compare, confira ou confronte 

CIMC Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima 

CIMGC Comissão Interministerial sobre Mudança Global do Clima 

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COD Carbono Orgânico Degradável 

CODf Carbono Orgânico Degradável que realmente degrada 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

CoP Conferência das Partes da UNFCCC: UNFCCC’s Conference of Parts 

CP Conferência das Pastes: Conference of Parties (quando citando uma CoP na 

qual foi adotada alguma determinada Decisão) 

CPLA Coordenadoria de Planejamento Ambiental 

COM Comitê de Pesquisa e Modelagem 

CRU Unidade de Pesquisa Climática da University of East Anglia: Climatic 

Research Unit 

CTN Código Tributário Nacional 

CW Resíduo hospitalar: clinical waste 

DEFRA Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Áreas Rurais: Department 

for Environment, Food and Rural Areas 

DNPM Departamento nacional de produção mineral 

DOU Diário Oficial da União 

DPO Decaimento de primeira ordem  

EC Comissão Europeia: European Comission 

EEA Agência Europeia do Ambiente: European Environment Agency 

EIA Estudo de impacto ambiental 

EMPLASA Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

EP Escola Politécnica 

EPE Empresa de Pesquisa Energética 

ETSU Unidade de Apoio de Tecnologia de Energia: Energy Technology Support 

Unit 

EU União Europeia: European Union 

EU-28 Os 28 países fundadores da União Europeia. 

EUROSTAT Escritório de Estatística da União Europeia: Statistical Office of the 

European Union 

FBMC Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 

FCM Fator de correção de metano: Methane Correction Factor 

FDR Fundação Demócrito Rocha 

FEG Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá da Unesp 

FE Fator de emissão 

FE Fator de equivalência 

FUNEP Fundação de apoio a pesquisa, ensino e extensão 
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GEE Gás de efeito estufa 

GIREM Gestão integrada de resíduos municipais 

𝑔 grama 

G giga 

GDP Produto Interno Bruto: Gross Domestic Product 

GMI Iniciativa Global de Metano: Global Methane Initiative 

HW Resíduo perigoso: hazardous waste 

hab habitante 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

IEE Instituto de Energia e Ambiente da USP 

II Imposto sobre importação 

IMF Fundo Monetário Internacional: International Monetary Fund 

iNDC Contribuição Nacional Pretendida: Intended Nationally Determined 

Contribution 

IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas: Intergovernmental 

Panel on Climate Change 

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

IQR Índice de Qualidade do local de disposição de RSU 

J Joule 

𝑘 Quilo 

LMOP Programa de difusão do uso do metano de aterro: Landfill Methane 

Outreach Program da USEPA 

 quilo 

LOGA Logística Ambiental de São Paulo 

M mega 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação 

MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações 

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

MDS Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MME Ministério das Minas e Energia 

MMP Macrometrópole Paulista 

MTM Parceria Mercados para Metano: Methane to Markets Partnership 

NBR Norma Brasileira 

NDC Contribuição Nacional Determinada: Nationally Determined Contribution 

𝑛. 𝑝. não paginado 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico: 

Organization for Economic Co-operation and Development 

ORDIF Observatório Regional de resíduos de Ilha da França: Observatoire Régional 

des Déchets D-Île-de-France 

OPEX capital utilizado para manter ou melhorar os bens físicos de uma empresa: 

operation expenditure 

𝑝 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 

PA Acordo de Paris: Paris Agrément 

PAC Programa de Aceleração de Crescimento (criado em 2007 e em vigor em 

2016) 
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PAG Potencial de Aquecimento Global 

PEMC Política Estadual de Mudanças Climáticas (SP) - Lei 13.798/09 

PERS Política Estadual de Resíduos Sólidos (SP) - Lei 12.300/06 

PET Polietileno Tereftalato: Polyethylene Terephthalate 

PET Potencial de evapotranspiração (em mmH2O) 

PGR Procuradoria Geral da República 

PIS Programa de Integração Social 

PL Projeto de lei 

PLANARES Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

PLANSAB Plano Nacional de Saneamento Básico - Lei nº 11.445/07 

PMA Precipitação média anual 

PMCMSP Política de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo - Lei 14.933/09 

PNE Plano Nacional de Energia 

PNMA Política Nacional de Meio Ambiente - Lei 6.938/1981 

PNMC Política Nacional de Mudanças Climáticas - Lei 12.187/09 

PNMC Plano Nacional sobre Mudança do Clima - Decreto 6.263/07 

PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei Federal 12.305/10 

PNSB Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

PNSB (Lei) Lei da Política Nacional de Saneamento Básico 

Pop População 

Popurb População urbana 

𝑝𝑝𝑏 parte por bilhão 

ppm parte por milhão 

PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

PRS Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo 

PTG Potencial de Temperatura Global 

® Marca registrada 

RAP Relatório Ambiental Preliminar 

RIMA Relatório de Impacto Ambiental 

RM Região metropolitana 

RMBS Região metropolitana da Baixada Santista 

RMC Região metropolitana de Campinas 

RMS Região metropolitana de Sorocaba 

RMSP Região metropolitana de São Paulo 

RMVPLN Região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

RSU Resíduo sólido urbano 

SAR Segundo Relatório de Avaliação: Second Assessment Report 

SEADE Sistema Estadual de Análise de Dados 

SIN Sistema Interligado Nacional 

SIRENE Sistema de Registro Nacional de Emissões 

SMA (SP) Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SP São Paulo (Estado) 

SRES Relatório Especial de Cenários de Emissões: Special Report Emissions 

Scenarios 

𝑡 tonelada 

TAR Terceiro Relatório de Avaliação: Third Assessment Report 

TaxaRSU Taxa de coleta de RSU [kgRSU.(dia.habitante)-1] 

TCN Terceira Comunicação Nacional 
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TMA Temperatura média anual 

TMB Tratamento mecânico biológico 

TNO Instituto de Tecnologia Ambiental e Energia: Institute of Environmental and 

Energy Technology 

𝑡𝑜𝑒 Tonelada de óleo equivalente 

TUSD Tarifa pelo uso do sistema de distribuição de energia elétrica 

TUST Tarifa pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica 

TWB O Banco Mundial: The World Bank 

UNCED Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento: United 

Nations Conference on Environment and Development 

UNEP Programa das Nações Unidas para o Ambiente: United Nations Environment 

Programme 

UNESP Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

UNFCCC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima: United 

Nations Framework Convention on Climate Change 

UR Unidade regional 

URB Unidade regional Bragantina 

URE Unidade de recuperação de energia 

US Estados Unidos: Estados Unidos da América: United States of America 

USEPA Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos da América: United 

States Environmental Protection Agency 

USA Estados Unidos da América: United States of America 

USP Universidade de São Paulo 

UTMUTF Uso da terra, mudanças no uso da terra e florestas 

 𝑣 volume 

We Watt elétrico 

Weh Watt elétrico hora 

WFD Diretiva 2008 de 98 da Comunidade Europeia sobre Resíduos - Diretiva-

Quadro de Resíduos: Waste Framework Directive 

WG1 Grupo de trabalho no 1 do IPCC: Working Group 1 

WHO Organização mundial da Saúde: World Health Organization 

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico 

Elementos e substâncias 

C Carbono 

CH4 Metano 

CO2 Dióxido de carbono 

CO2eq Dióxido de carbono equivalente 

H2 Hidrogênio 

H2O Água 

H2S Sulfeto de hidrogênio 

HC Hidrocarbonetos 

N2 Nitrogênio 

N2O Óxido nitroso 

O2 Oxigênio 
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Anexos 

Anexo A - Popurb na Macrometrópole Paulista 

Municípios da MMP, Região Metropolitana (RM), Aglomeração Urbana (AU) ou Unidade 

Regional (UR) e população urbana em 2010. 

Tabela 41 - Popurb em 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 por municípios, RM, AU ou UR 

RM 

Município Popurb 

 [habitantes] 

 1970 1980 1991 2000 2010 

AUJ Jundiaí 145.700 221.810 266.235 300.207 354.204 

AUJ Várzea Paulista 8.463 32.645 68.036 92.800 107.089 

AUJ Campo Limpo Paulista 6.841 20.584 44.455 62.260 74.074 

AUJ Jundiaí 145.700 221.810 266.235 300.207 354.204 

AUJ Várzea Paulista 8.463 32.645 68.036 92.800 107.089 

AUJ Campo Limpo Paulista 6.841 20.584 44.455 62.260 74.074 

AUJ Itupeva 788 3.466 11.614 19.259 38.955 

AUJ Louveira 1.878 8.172 14.131 21.888 35.695 

AUJ Cabreúva 1.332 6.591 13.323 25.760 35.261 

AUJ Jarinu 819 1.187 5.459 10.984 18.429 

AUP Piracicaba 127.776 197.881 269.961 317.374 356.743 

AUP Limeira 77.169 137.814 177.934 238.349 267.785 

AUP Rio Claro 69.644 104.101 132.739 163.477 181.720 

AUP Araras 40.875 54.196 79.111 97.860 112.444 

AUP Leme 23.457 41.038 64.546 77.888 89.862 

AUP Capivari 12.941 19.776 28.845 33.484 45.904 

AUP Rio das Pedras 5.019 10.552 16.683 21.954 28.562 

AUP São Pedro 6.144 10.231 15.660 22.433 26.607 

AUP Conchal 4.466 9.357 15.750 20.297 23.839 

AUP Santa Gertrudes 4.097 6.572 9.694 15.528 21.404 

AUP Iracemápolis 4.132 6.299 10.561 14.810 19.616 

AUP Cordeirópolis 4.433 6.606 10.095 16.068 18.934 

AUP Charqueada 3.151 6.571 8.674 11.719 13.686 

AUP Elias Fausto 2.922 3.963 6.913 10.269 12.558 

AUP Rafard 2.270 3.796 6.552 7.169 7.591 

AUP Saltinho    4.813 5.891 

AUP Ipeúna 700 963 1.779 3.446 5.178 

AUP Santa Maria da Serra 1.303 1.825 3.466 3.950 4.772 

AUP Analândia 1.071 1.080 1.592 2.650 3.408 

AUP Águas de São Pedro 830 1.091 1.697 1.883 2.707 

AUP Mombuca 569 761 1.273 2.271 2.685 

AUP Corumbataí 957 951 1.269 1.718 2.093 

RMBS Santos 343.476 414.703 427.273 415.747 419.086 

RMBS São Vicente 115.889 192.864 268.353 303.413 331.817 

RMBS Guarujá 90.568 151.120 210.192 264.733 290.696 

RMBS Praia Grande 19.662 66.004 123.492 193.582 262.051 

RMBS Cubatão 37.164 78.314 90.659 107.661 118.720 

RMBS Itanhaém 12.175 26.183 44.820 71.148 86.242 

RMBS Peruíbe 6.069 17.060 31.311 50.370 59.105 

RMBS Bertioga    29.178 46.867 

RMBS Mongaguá 4.658 9.827 18.904 34.942 46.091 

RMC Campinas 335.469 591.415 824.924 953.218 1.061.540 

RMC Sumaré 15.335 95.825 225.528 193.937 238.470 

RMC Americana 62.320 121.735 153.653 182.159 209.654 

RMC Indaiatuba 22.333 48.498 91.849 144.740 199.592 
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RM 

Município Popurb 

 [habitantes] 

 1970 1980 1991 2000 2010 

RMC Hortolândia    152.523 192.692 

RMC Santa Bárbara d'Oeste 22.434 71.862 141.181 167.917 178.596 

RMC Valinhos 19.995 37.450 59.912 78.506 101.626 

RMC Itatiba 20.767 35.536 54.078 65.925 85.666 

RMC Paulínia 3.690 19.089 32.907 50.762 82.070 

RMC Vinhedo 7.453 21.039 32.999 46.174 61.612 

RMC Cosmópolis 7.030 18.886 32.803 42.546 54.634 

RMC Nova Odessa 6.233 19.534 31.973 41.110 50.407 

RMC Monte Mor 3.789 6.890 22.044 34.173 45.978 

RMC Jaguariúna 3.835 9.298 19.087 25.812 43.033 

RMC Pedreira 12.071 19.693 26.804 34.132 41.209 

RMC Artur Nogueira 3.188 6.968 13.584 30.464 39.998 

RMC Santo Antônio de Posse 4.144 7.116 11.231 14.673 18.834 

RMC Engenheiro Coelho    7.009 11.498 

RMC Morungaba 2.834 4.584 6.249 7.786 10.051 

RMC Holambra    3.938 8.184 

RMS Sorocaba 169.571 265.975 374.108 486.726 580.655 

RMS Itu 35.958 63.157 96.816 123.942 144.269 

RMS Salto 19.030 42.379 72.333 92.065 104.774 

RMS Votorantim 22.975 50.455 79.197 92.723 104.659 

RMS Tatuí 31.150 45.244 69.368 85.613 102.256 

RMS São Roque 19.129 31.359 48.359 48.727 71.488 

RMS Boituva 5.692 10.111 19.346 32.537 45.448 

RMS Porto Feliz 13.895 19.740 28.236 36.604 41.096 

RMS Cerquilho 3.982 10.239 17.871 27.996 37.567 

RMS Mairinque 5.714 23.789 36.026 34.340 34.690 

RMS Tietê 11.102 15.552 22.147 28.678 33.489 

RMS Salto de Pirapora 4.257 9.502 19.127 27.384 31.463 

RMS Ibiúna 6.520 19.025 17.698 21.356 24.933 

RMS Piedade 6.928 13.137 18.327 22.057 23.760 

RMS São Miguel Arcanjo 5.216 7.964 13.615 17.985 21.502 

RMS Pilar do Sul 4.568 8.071 13.613 17.472 20.748 

RMS Araçoiaba da Serra 1.881 4.503 8.868 13.679 18.764 

RMS Iperó 3.173 3.912 7.868 12.649 17.463 

RMS Araçariguama    7.240 17.080 

RMS Capela do Alto 1.854 4.330 8.060 11.111 14.522 

RMS Alumínio    13.727 14.123 

RMS Cesário Lange 1.685 4.143 6.475 8.921 10.492 

RMS Sarapuí 1.388 1.752 3.197 5.103 6.646 

RMS Tapiraí 726 1.509 2.781 5.787 5.728 

RMS Alambari    2.444 3.672 

RMS Jumirim    1.093 1.623 

RMSP São Paulo 5.872.318 8.337.092 9.412.894 9.813.187 11.152.344 

RMSP Guarulhos 221.605 426.818 777.921 1.049.668 1.221.979 

RMSP São Bernardo do Campo 189.237 384.586 555.495 690.917 752.658 

RMSP Santo André 417.264 553.077 616.991 649.331 676.407 

RMSP Osasco 283.073 474.544 568.225 652.593 666.740 

RMSP Mauá 101.542 205.736 294.998 363.392 417.064 

RMSP Diadema 68.515 228.663 305.287 357.064 386.089 

RMSP Carapicuíba 54.873 185.822 283.661 344.596 369.584 

RMSP Mogi das Cruzes 110.249 174.981 246.845 302.116 357.313 

RMSP Itaquaquecetuba 22.144 73.068 164.957 272.942 321.770 

RMSP Suzano 33.788 95.152 152.003 221.423 253.240 

RMSP Taboão da Serra 40.945 97.656 160.084 197.644 244.528 

RMSP Barueri 36.382 75.338 130.799 208.281 240.749 

RMSP Embu das Artes 4.342 95.800 155.990 207.663 240.230 

RMSP Cotia 29.476 59.996 107.453 148.987 201.150 



244 

 

RM 

Município Popurb 

 [habitantes] 

 1970 1980 1991 2000 2010 

RMSP Itapevi 27.569 53.442 107.976 162.433 200.769 

RMSP Ferraz de Vasconcelos 24.815 54.800 94.970 141.208 160.754 

RMSP Francisco Morato 9.010 28.317 83.637 133.575 154.158 

RMSP Itapecerica da Serra 17.718 57.271 91.106 128.327 151.349 

RMSP São Caetano do Sul 150.130 163.086 149.519 140.159 149.263 

RMSP Franco da Rocha 19.939 44.029 79.492 100.395 121.244 

RMSP Ribeirão Pires 24.086 56.530 85.085 104.508 113.068 

RMSP Santana de Parnaíba 2.233 3.144 37.762 74.828 108.813 

RMSP Jandira 12.499 36.043 62.697 91.807 108.344 

RMSP Poá 31.722 52.522 75.572 94.672 104.338 

RMSP Caieiras 8.724 22.278 37.776 68.481 84.386 

RMSP Arujá 7.126 16.073 34.333 56.630 71.916 

RMSP Mairiporã 5.512 18.937 33.935 48.077 70.750 

RMSP Cajamar 4.175 19.521 32.005 48.084 62.823 

RMSP Embu-Guaçu 5.332 19.919 35.414 55.839 61.095 

RMSP Rio Grande da Serra 7.296 20.091 29.901 37.091 43.974 

RMSP Vargem Grande Paulista   15.870 32.683 42.997 

RMSP Santa Isabel 9.237 18.460 28.235 33.014 39.591 

RMSP Biritiba-Mirim 3.256 7.558 14.759 20.778 24.525 

RMSP Guararema 3.291 6.963 14.186 17.710 22.240 

RMSP Juquitiba 1.525 8.621 19.969 17.387 22.240 

RMSP Pirapora do Bom Jesus 1.762 2.512 7.956 12.388 15.733 

RMSP São Lourenço da Serra    10.781 12.719 

RMSP Salesópolis 3.272 5.269 6.735 8.741 9.954 

RMVPLN São José dos Campos 132.467 276.873 425.515 532.717 617.106 

RMVPLN Taubaté 99.969 161.431 197.801 229.855 272.673 

RMVPLN Jacareí 48.529 107.860 157.026 183.377 208.297 

RMVPLN Pindamonhangaba 29.346 62.683 95.611 119.078 141.708 

RMVPLN Guaratinguetá 54.862 72.931 94.421 99.162 106.762 

RMVPLN Caraguatatuba 13.121 33.215 52.729 75.251 96.673 

RMVPLN Lorena 40.972 52.878 69.675 75.097 80.173 

RMVPLN Ubatuba 9.083 24.673 46.333 65.195 76.907 

RMVPLN Cruzeiro 42.362 55.173 65.976 71.179 75.076 

RMVPLN São Sebastião 11.259 18.598 33.702 57.452 73.109 

RMVPLN Caçapava 24.634 45.202 58.316 66.741 72.517 

RMVPLN Campos do Jordão 15.528 23.348 36.727 43.809 47.491 

RMVPLN Tremembé 7.297 14.907 24.317 29.866 36.936 

RMVPLN Aparecida 23.075 27.602 32.570 34.382 34.498 

RMVPLN Ilhabela 5.434 7.571 13.286 20.589 28.002 

RMVPLN Cachoeira Paulista 12.958 16.555 18.724 21.671 24.572 

RMVPLN Potim    12.967 14.709 

RMVPLN Piquete 12.607 10.308 13.787 14.209 13.212 

RMVPLN Cunha 4.266 6.449 8.970 11.134 12.167 

RMVPLN Santa Branca 3.304 6.628 9.125 11.721 12.140 

RMVPLN Queluz 3.864 5.092 6.425 7.846 9.275 

RMVPLN Roseira 1.777 3.986 4.997 8.013 9.116 

RMVPLN Bananal 3.185 5.776 7.587 7.187 8.157 

RMVPLN Igaratá  561 2.174 4.150 5.877 7.005 

RMVPLN São Luiz do Paraitinga 3.092 3.970 5.065 6.145 6.180 

RMVPLN Lavrinhas 1.093 1.953 3.668 5.307 6.049 

RMVPLN Paraibuna 4.981 5.562 5.818 5.295 5.242 

RMVPLN São Bento do Sapucaí 3.187 3.663 4.164 4.627 5.040 

RMVPLN Canas    3.041 4.070 

RMVPLN Santo Antônio do Pinhal 1.262 1.790 2.415 3.031 3.855 

RMVPLN Lagoinha 1.111 1.453 2.160 2.877 3.138 

RMVPLN Silveiras 1.150 1.125 1.676 2.451 2.879 

RMVPLN São José do Barreiro 1.221 1.544 2.099 2.471 2.869 
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RM 

Município Popurb 

 [habitantes] 

 1970 1980 1991 2000 2010 

RMVPLN Natividade da Serra 1.376 1.911 2.266 2.853 2.788 

RMVPLN Jambeiro 809 1.013 1.369 1.934 2.561 

RMVPLN Areias 1.108 1.477 1.746 2.452 2.478 

RMVPLN Redenção da Serra 1.210 1.242 1.677 1.627 2.213 

RMVPLN Arapeí    1.899 1.875 

RMVPLN Monteiro Lobato 603 658 1.185 1.515 1.778 

URB Bragança Paulista 41.386 62.651 92.409 111.091 142.255 

URB Atibaia 20.318 48.453 74.751 96.874 115.229 

URB Piracaia 4.918 8.202 18.999 23.347 25.116 

URB Bom Jesus dos Perdões 2.321 5.511 8.996 11.223 17.376 

URB Nazaré Paulista 2.122 2.481 4.162 5.830 13.911 

URB Joanópolis 1.974 3.281 7.159 10.409 11.768 

URB Pinhalzinho 1.352 2.145 3.796 5.291 6.455 

URB Vargem    2.610 4.421 

URB Tuiuti    2.271 2.969 

URB Pedra Bela 636 650 887 1.205 1.440 

Fonte (IBGE, 1970, 1981, 1990, 2000 e 2010) 

Notas: o município cuja emancipação ocorreu em ano diferentes da data de realização do Censo tem a estimativa 

da sua emissão a partir do Censo seguinte. 

 O município que deposita o seu resíduo em aterro comum a mais de um município tem definida a sua 

emissão em função da sua população urbana. 
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Anexo B - Clima na Macrometrópole Paulista 

Temperatura média anual (TMA), a precipitação média anual (PMA) e o potencial de evapotranspiração (PET) de cada município da MMP de 1971 

até 2010. 

Tabela 42 - TMA, PMA e PET na Macrometrópole Paulista 

RM Município 

TMA PMA PET 

[°C] [mm.ano-1] [mm.ano-1] 

1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 

AUJ Jundiaí 20 21 21 1.506 1.678 1.644 1.013 1.040 1.048 

AUJ Várzea Paulista 20 21 21 1.510 1.682 1.650 1.007 1.035 1.042 

AUJ Campo Limpo Paulista 20 21 21 1.510 1.683 1.653 1.005 1.033 1.039 

AUJ Itupeva 20 21 21 1.499 1.669 1.633 1.025 1.052 1.060 

AUJ Louveira 20 21 21 1.494 1.676 1.641 1.026 1.053 1.060 

AUJ Cabreúva 20 21 21 1.518 1.676 1.639 1.009 1.034 1.044 

AUJ Jarinu 20 21 21 1.487 1.670 1.640 1.012 1.040 1.047 

AUP Piracicaba 21 21 22 1.403 1.561 1.544 1.076 1.098 1.110 

AUP Limeira 21 21 22 1.412 1.631 1.606 1.075 1.099 1.109 

AUP Rio Claro 21 22 22 1.388 1.603 1.585 1.083 1.105 1.117 

AUP Araras 21 21 22 1.399 1.640 1.616 1.079 1.102 1.114 

AUP Leme 21 22 22 1.403 1.642 1.619 1.079 1.099 1.114 

AUP Capivari 21 21 22 1.471 1.621 1.593 1.056 1.082 1.092 

AUP Rio das Pedras 21 21 22 1.436 1.595 1.572 1.067 1.091 1.102 

AUP São Pedro 21 22 22 1.376 1.542 1.532 1.089 1.111 1.123 

AUP Conchal 21 21 22 1.405 1.663 1.635 1.078 1.100 1.112 

AUP Santa Gertrudes 21 22 22 1.390 1.607 1.588 1.082 1.105 1.116 

AUP Iracemápolis 21 21 22 1.402 1.605 1.585 1.078 1.102 1.112 

AUP Cordeirópolis 21 21 22 1.397 1.624 1.602 1.079 1.103 1.114 

AUP Charqueada 21 22 22 1.387 1.572 1.558 1.084 1.107 1.119 

AUP Elias Fausto 20 21 21 1.486 1.639 1.608 1.043 1.069 1.079 

AUP Rafard 20 21 21 1.467 1.601 1.575 1.052 1.077 1.088 

AUP Saltinho 21 21 22 1.426 1.567 1.547 1.066 1.089 1.101 

AUP Ipeúna 21 22 22 1.384 1.580 1.566 1.086 1.107 1.120 

AUP Santa Maria da Serra 21 22 22 1.357 1.497 1.491 1.091 1.110 1.126 

AUP Analândia 21 22 22 1.391 1.596 1.581 1.083 1.101 1.117 

AUP Águas de São Pedro 21 21 22 1.383 1.549 1.537 1.085 1.107 1.119 

AUP Mombuca 21 21 22 1.451 1.595 1.570 1.060 1.085 1.096 
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RM Município 

TMA PMA PET 

[°C] [mm.ano-1] [mm.ano-1] 

1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 

AUP Corumbataí 21 22 22 1.390 1.601 1.585 1.082 1.102 1.117 

RMBS Santos 21 21 22 2.436 2.697 2.680 978 1.004 1.014 

RMBS São Vicente 21 21 22 2.482 2.719 2.708 986 1.013 1.020 

RMBS Guarujá 21 21 22 2.621 2.919 2.900 978 1.002 1.013 

RMBS Praia Grande 21 21 22 2.521 2.759 2.748 990 1.017 1.025 

RMBS Cubatão 21 21 22 2.369 2.606 2.591 981 1.008 1.016 

RMBS Itanhaém 21 21 22 2.126 2.335 2.308 1.010 1.038 1.044 

RMBS Peruíbe 21 21 22 2.061 2.270 2.248 1.013 1.041 1.047 

RMBS Bertioga 20 21 21 2.335 2.600 2.580 969 992 1.005 

RMBS Mongaguá 21 21 22 2.337 2.562 2.543 999 1.026 1.033 

RMC Campinas 20 21 21 1.466 1.671 1.637 1.048 1.075 1.082 

RMC Sumaré 21 21 22 1.453 1.646 1.615 1.058 1.085 1.093 

RMC Americana 21 21 22 1.433 1.643 1.614 1.066 1.092 1.100 

RMC Indaiatuba 20 21 21 1.490 1.654 1.620 1.035 1.061 1.069 

RMC Hortolândia 21 21 22 1.458 1.652 1.620 1.054 1.081 1.089 

RMC Santa Bárbara D'Oeste 21 21 22 1.441 1.623 1.596 1.065 1.091 1.100 

RMC Valinhos 20 21 21 1.486 1.679 1.644 1.039 1.067 1.074 

RMC Itatiba 20 21 21 1.478 1.675 1.643 1.026 1.054 1.061 

RMC Paulínia 21 21 22 1.439 1.659 1.627 1.061 1.087 1.095 

RMC Vinhedo 20 21 21 1.493 1.677 1.642 1.032 1.060 1.067 

RMC Cosmópolis 21 21 22 1.426 1.657 1.625 1.067 1.093 1.102 

RMC Nova Odessa 21 21 22 1.443 1.644 1.614 1.062 1.089 1.097 

RMC Monte Mor 20 21 22 1.470 1.643 1.612 1.052 1.078 1.087 

RMC Jaguariúna 20 21 22 1.433 1.673 1.640 1.059 1.085 1.093 

RMC Pedreira 20 21 21 1.443 1.679 1.647 1.048 1.075 1.082 

RMC Artur Nogueira 21 21 22 1.415 1.664 1.632 1.070 1.095 1.105 

RMC Santo Antônio de Posse 20 21 21 1.422 1.681 1.648 1.061 1.086 1.095 

RMC Engenheiro Coelho 21 21 22 1.408 1.659 1.630 1.075 1.098 1.109 

RMC Morungaba 20 21 21 1.461 1.676 1.645 1.033 1.061 1.067 

RMC Holambra 21 21 22 1.422 1.670 1.637 1.065 1.090 1.099 

RMS Sorocaba 20 21 21 1.536 1.666 1.636 1.012 1.035 1.048 

RMS Itu 20 21 21 1.515 1.660 1.626 1.019 1.043 1.054 

RMS Salto 20 21 21 1.503 1.654 1.621 1.031 1.056 1.066 

RMS Votorantim 20 21 21 1.572 1.709 1.681 1.010 1.033 1.045 

RMS Tatuí 20 21 21 1.461 1.560 1.540 1.032 1.053 1.066 

RMS São Roque 20 21 21 1.590 1.745 1.709 997 1.021 1.032 
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RM Município 

TMA PMA PET 

[°C] [mm.ano-1] [mm.ano-1] 

1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 

RMS Boituva 20 21 21 1.479 1.594 1.569 1.033 1.055 1.068 

RMS Porto Feliz 20 21 21 1.492 1.622 1.593 1.034 1.058 1.069 

RMS Cerquilho 20 21 21 1.461 1.572 1.549 1.043 1.064 1.078 

RMS Mairinque 20 21 21 1.566 1.714 1.679 1.005 1.029 1.040 

RMS Tietê 20 21 21 1.450 1.576 1.552 1.053 1.076 1.088 

RMS Salto de Pirapora 20 21 21 1.567 1.700 1.679 1.013 1.036 1.048 

RMS Ibiúna 21 21 22 1.696 1.858 1.828 1.014 1.040 1.049 

RMS Piedade 20 21 21 1.649 1.800 1.779 1.015 1.040 1.050 

RMS São Miguel Arcanjo 20 20 21 1.490 1.635 1.633 991 1.010 1.026 

RMS Pilar do Sul 20 21 21 1.587 1.733 1.724 1.009 1.031 1.044 

RMS Araçoiaba da Serra 20 21 21 1.526 1.646 1.624 1.016 1.038 1.050 

RMS Iperó 20 21 21 1.503 1.621 1.595 1.022 1.044 1.057 

RMS Araçariguama 20 21 21 1.548 1.703 1.667 998 1.021 1.032 

RMS Capela do Alto 20 21 21 1.497 1.608 1.586 1.022 1.044 1.056 

RMS Alumínio 20 21 21 1.572 1.716 1.684 1.007 1.031 1.042 

RMS Cesário Lange 20 21 21 1.440 1.537 1.517 1.044 1.063 1.078 

RMS Sarapuí 20 21 21 1.524 1.647 1.632 1.013 1.034 1.047 

RMS Tapiraí 20 21 21 1.686 1.853 1.846 1.014 1.039 1.050 

RMS Alambari 20 21 21 1.484 1.590 1.574 1.020 1.041 1.054 

RMS Jumirim 20 21 21 1.447 1.561 1.539 1.051 1.072 1.085 

RMSP São Paulo 20 21 21 1.828 2.000 1.978 986 1.014 1.020 

RMSP Guarulhos 20 21 21 1.591 1.745 1.728 982 1.011 1.018 

RMSP São Bernardo do Campo 21 21 22 2.158 2.362 2.344 987 1.014 1.021 

RMSP Santo André 20 21 21 2.068 2.268 2.252 980 1.008 1.015 

RMSP Osasco 20 21 21 1.642 1.802 1.773 988 1.015 1.023 

RMSP Mauá 20 21 21 1.950 2.137 2.120 979 1.007 1.014 

RMSP Diadema 20 21 21 1.905 2.084 2.063 986 1.014 1.020 

RMSP Carapicuíba 20 21 21 1.650 1.812 1.780 989 1.015 1.024 

RMSP Mogi das Cruzes 20 21 21 1.906 2.095 2.078 976 1.003 1.012 

RMSP Itaquaquecetuba 20 21 21 1.707 1.871 1.855 979 1.008 1.015 

RMSP Suzano 20 21 21 1.926 2.115 2.098 977 1.005 1.013 

RMSP Taboão da Serra 20 21 21 1.733 1.899 1.871 990 1.017 1.024 

RMSP Barueri 20 21 21 1.608 1.768 1.734 989 1.015 1.024 

RMSP Embu das Artes 20 21 21 1.731 1.897 1.866 993 1.019 1.027 

RMSP Cotia 20 21 21 1.698 1.863 1.828 997 1.023 1.031 

RMSP Itapevi 20 21 21 1.614 1.774 1.738 990 1.014 1.024 



249 

 

RM Município 

TMA PMA PET 

[°C] [mm.ano-1] [mm.ano-1] 

1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 

RMSP Ferraz de Vasconcelos 20 21 21 1.814 1.988 1.972 978 1.006 1.013 

RMSP Francisco Morato 20 21 21 1.519 1.684 1.656 999 1.027 1.035 

RMSP Itapecerica da Serra 20 21 21 1.804 1.976 1.945 997 1.024 1.031 

RMSP São Caetano do Sul 20 21 21 1.813 1.982 1.963 982 1.010 1.017 

RMSP Franco da Rocha 20 21 21 1.530 1.693 1.665 997 1.025 1.032 

RMSP Ribeirão Pires 20 21 21 2.054 2.255 2.239 979 1.006 1.014 

RMSP Santana de Parnaíba 20 21 21 1.567 1.727 1.692 991 1.016 1.026 

RMSP Jandira 20 21 21 1.628 1.789 1.755 989 1.014 1.024 

RMSP Poá 20 21 21 1.774 1.944 1.929 978 1.006 1.014 

RMSP Caieiras 20 21 21 1.553 1.713 1.684 993 1.020 1.028 

RMSP Arujá 20 20 21 1.647 1.808 1.793 981 1.010 1.017 

RMSP Mairiporã 20 21 21 1.535 1.694 1.672 991 1.020 1.026 

RMSP Cajamar 20 21 21 1.538 1.699 1.666 997 1.023 1.032 

RMSP Embu-Guaçu 21 21 22 1.931 2.116 2.086 1.003 1.031 1.037 

RMSP Rio Grande da Serra 20 21 21 2.133 2.345 2.329 978 1.006 1.013 

RMSP Vargem Grande Paulista 20 21 21 1.648 1.808 1.772 996 1.020 1.030 

RMSP Santa Isabel 20 20 21 1.616 1.778 1.764 983 1.012 1.019 

RMSP Biritiba-Mirim 20 21 21 2.046 2.257 2.239 971 995 1.007 

RMSP Guararema 20 20 21 1.739 1.901 1.887 975 1.001 1.011 

RMSP Juquitiba 21 21 22 1.830 2.011 1.974 1.021 1.050 1.054 

RMSP Pirapora do Bom Jesus 20 21 21 1.536 1.695 1.659 998 1.023 1.033 

RMSP São Lourenço da Serra 21 21 22 1.842 2.020 1.986 1.009 1.037 1.043 

RMSP Salesópolis 20 20 21 2.006 2.205 2.192 960 983 997 

RMVPLN São José dos Campos 19 20 20 1.664 1.826 1.829 970 999 1.005 

RMVPLN Taubaté 19 20 20 1.810 1.952 1.975 946 968 977 

RMVPLN Jacareí 20 20 21 1.692 1.848 1.841 972 1.000 1.008 

RMVPLN Pindamonhangaba 19 19 20 1.747 1.914 1.945 941 962 971 

RMVPLN Guaratinguetá 19 19 20 1.747 1.917 1.959 932 950 962 

RMVPLN Caraguatatuba 20 20 21 2.107 2.311 2.309 937 953 973 

RMVPLN Lorena 19 19 20 1.765 1.919 1.969 928 944 957 

RMVPLN Ubatuba 20 20 21 2.067 2.243 2.260 922 932 954 

RMVPLN Cruzeiro 19 19 20 1.664 1.859 1.921 954 976 982 

RMVPLN São Sebastião 20 21 21 2.271 2.513 2.503 948 965 984 

RMVPLN Caçapava 19 20 20 1.737 1.892 1.904 956 981 990 

RMVPLN Campos do Jordão 19 19 20 1.661 1.875 1.902 937 958 969 

RMVPLN Tremembé 19 20 20 1.734 1.897 1.919 950 974 982 
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RM Município 

TMA PMA PET 

[°C] [mm.ano-1] [mm.ano-1] 

1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 

RMVPLN Aparecida 19 19 20 1.798 1.948 1.986 928 944 958 

RMVPLN Ilhabela 20 21 21 2.323 2.565 2.563 943 957 977 

RMVPLN Cachoeira Paulista 19 19 20 1.727 1.894 1.951 937 954 966 

RMVPLN Potim 19 19 20 1.751 1.920 1.958 933 951 963 

RMVPLN Piquete 19 19 20 1.671 1.875 1.924 946 966 975 

RMVPLN Cunha 19 20 20 1.904 2.026 2.068 912 921 941 

RMVPLN Santa Branca 20 20 21 1.817 1.983 1.975 963 987 999 

RMVPLN Queluz 19 19 20 1.650 1.828 1.896 951 970 980 

RMVPLN Roseira 19 19 20 1.797 1.948 1.983 931 950 962 

RMVPLN Bananal 20 20 21 1.689 1.813 1.885 948 956 978 

RMVPLN Igaratá  20 20 21 1.599 1.767 1.759 982 1.012 1.018 

RMVPLN São Luiz do Paraitinga 19 20 20 1.926 2.075 2.096 924 939 956 

RMVPLN Lavrinhas 19 19 20 1.654 1.841 1.907 954 975 983 

RMVPLN Paraibuna 20 20 21 1.927 2.101 2.100 944 963 980 

RMVPLN São Bento do Sapucaí 19 19 20 1.624 1.854 1.872 944 965 975 

RMVPLN Canas 19 19 20 1.733 1.899 1.953 935 952 964 

RMVPLN Santo Antônio do Pinhal 19 19 20 1.667 1.861 1.879 950 974 982 

RMVPLN Lagoinha 19 20 20 1.875 2.013 2.045 922 936 952 

RMVPLN Silveiras 19 19 20 1.748 1.899 1.960 935 950 963 

RMVPLN São José do Barreiro 19 20 20 1.747 1.883 1.951 939 951 968 

RMVPLN Natividade da Serra 20 20 21 1.954 2.120 2.130 929 944 964 

RMVPLN Jambeiro 20 20 21 1.790 1.944 1.949 953 977 988 

RMVPLN Areias 19 19 20 1.718 1.870 1.937 940 955 969 

RMVPLN Redenção da Serra 20 20 21 1.844 1.993 2.006 941 961 974 

RMVPLN Arapeí 20 20 20 1.684 1.821 1.894 945 956 975 

RMVPLN Monteiro Lobato 19 20 20 1.663 1.843 1.854 959 985 992 

URB Bragança Paulista 20 20 21 1.472 1.682 1.658 1.015 1.044 1.050 

URB Atibaia 20 20 21 1.495 1.675 1.651 1.004 1.034 1.040 

URB Piracaia 20 20 21 1.532 1.718 1.704 993 1.023 1.028 

URB Bom Jesus dos Perdões 20 20 21 1.518 1.691 1.670 996 1.026 1.032 

URB Nazaré Paulista 20 20 21 1.548 1.717 1.700 990 1.020 1.026 

URB Joanópolis 20 20 21 1.540 1.740 1.732 988 1.017 1.022 

URB Pinhalzinho 20 20 21 1.450 1.688 1.666 1.025 1.053 1.059 

URB Vargem 20 20 21 1.485 1.702 1.684 1.006 1.036 1.041 
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RM Município 

TMA PMA PET 

[°C] [mm.ano-1] [mm.ano-1] 

1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 1971 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 

URB Tuiuti 20 21 21 1.452 1.678 1.652 1.030 1.058 1.064 

URB Pedra Bela 20 20 21 1.464 1.702 1.685 1.013 1.041 1.047 

Fonte: CRU, 2014 
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Anexo C - IQR na Macrometrópole Paulista 

Índice de qualidade de operação de locais de disposição de resíduos (IQR) de cada município de 1997 até 2014. 

Tabela 43 - IQR na Macrometrópole Paulista 

RM Município 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

AUJ Cabreúva 6,5 6,1 5,9 7,3 5,5 5,5 6,4 5,5 7,4 8,7 8,3 8,2 8,5 9,1 6,2 6,2 7,2 8,0 

AUJ Campo L. Paulista 7,9 8,5 8,7 8,7 9,3 9,6 9,4 8,2 8,0 8,4 9,6 9,6 9,5 8,2 9,4 8,3 9,4 8,4 

AUJ Itupeva 7,8 8,9 8,8 7,7 8,8 9,3 9,3 9,2 8,0 9,1 7,9 7,9 8,6 8,9 8,7 9,7 7,1 9,1 

AUJ Jarinu 7,9 8,5 8,7 9,0 9,1 9,3 8,7 8,6 8,8 9,1 9,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

AUJ Jundiaí 7,9 8,5 8,7 8,7 9,8 9,8 9,4 8,2 8,0 9,5 9,5 7,9 7,4 6,7 5,9 7,5 10,0 10,0 

AUJ Louveira 7,9 8,5 8,7 8,7 7,9 9,8 9,6 8,2 8,0 9,6 9,6 9,1 9,4 8,2 8,1 7,5 8,1 7,8 

AUJ Várzea Paulista 7,9 8,5 8,7 8,7 7,9 6,0 6,9 8,2 8,0 8,4 9,6 9,4 8,5 7,9 7,1 4,5 7,0 10,0 

AUP Águas de São Pedro - 2,7 4,3 4,3 1,7 5,7 8,2 8,5 8,3 7,4 7,8 8,1 9,5 9,5 8,3 7,5 7,2 7,3 

AUP Analândia 3,9 6,7 6,3 6,3 4,2 3,0 3,0 3,0 4,6 4,1 3,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

AUP Araras 2,5 8,5 5,2 3,3 5,9 5,9 5,6 5,5 4,9 4,7 3,9 9,6 9,6 9,6 8,3 7,5 9,8 9,8 

AUP Capivari 3,7 4,5 3,9 3,0 3,1 3,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

AUP Charqueada 6,3 9,1 9,2 9,2 8,8 5,7 7,8 5,8 7,7 8,1 7,9 7,6 8,3 7,9 7,7 7,7 8,7 8,1 

AUP Conchal 6,3 8,0 6,1 6,1 4,5 5,0 6,6 4,3 4,1 7,5 5,5 7,6 8,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

AUP Cordeirópolis 6,6 5,1 4,2 3,3 9,6 9,6 9,2 9,2 9,6 9,6 9,5 9,7 9,0 8,9 9,5 8,2 8,0 7,1 

AUP Corumbataí 3,7 6,2 8,2 8,2 8,2 9,1 9,1 9,0 8,4 8,3 8,3 7,9 8,3 8,3 7,2 7,2 8,7 8,6 

AUP Elias Fausto 2,6 2,1 1,7 1,8 1,8 9,3 9,4 8,8 8,3 9,1 7,9 6,5 6,8 6,3 7,6 4,2 5,3 7,7 

AUP Ipeúna 5,5 6,6 7,3 7,3 6,6 5,6 5,6 5,3 6,2 8,1 7,9 8,0 7,8 10,0 9,5 9,7 9,7 9,5 

AUP Iracemápolis 1,4 7,2 8,9 5,6 6,5 8,9 6,2 6,8 8,1 8,1 8,3 7,6 7,0 6,8 8,0 7,6 8,6 7,3 

AUP Leme 7,5 8,5 6,6 7,3 5,1 6,2 5,9 4,6 6,7 5,9 5,7 10,0 10,0 10,0 8,4 9,4 10,0 9,6 

AUP Limeira 7,6 7,4 8,5 6,8 7,8 7,9 9,0 9,0 9,2 8,5 8,6 6,5 6,9 7,3 7,1 9,5 9,0 9,0 

AUP Mombuca 6,0 7,8 7,8 7,8 5,8 5,5 5,3 4,8 4,8 5,2 7,2 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

AUP Piracicaba 7,4 7,8 7,8 7,8 7,2 7,0 6,9 7,2 5,7 5,2 9,6 9,5 9,6 9,6 9,8 9,8 10,0 10,0 

AUP Rafard 2,4 1,9 3,1 2,8 3,1 1,7 9,6 9,5 8,4 9,7 7,9 7,5 6,8 9,0 9,0 7,5 8,5 8,7 

AUP Rio Claro 9,6 8,9 7,9 7,9 5,4 7,7 7,7 8,6 8,2 8,1 8,3 10,0 8,7 8,5 8,3 7,8 7,6 8,6 

AUP Rio das Pedras 6,0 7,8 7,8 7,8 5,9 5,5 5,3 4,8 4,8 5,2 7,2 6,9 9,6 9,5 9,0 9,0 9,0 7,8 

AUP Saltinho 6,1 7,4 7,8 7,8 7,2 9,5 9,6 9,2 8,3 8,0 7,1 5,0 8,0 8,0 7,2 4,5 7,1 8,6 

AUP Santa Gertrudes 5,7 7,5 7,9 7,9 5,4 7,7 7,7 8,6 8,2 8,1 8,3 9,8 8,6 8,2 8,2 9,4 8,5 9,6 

AUP Santa M. da Serra 6,1 8,0 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5 7,2 7,2 8,0 7,0 6,5 6,2 9,0 9,0 10,0 10,0 

AUP São Pedro - 2,7 4,3 4,3 1,7 1,7 8,2 8,5 8,3 7,4 7,8 9,5 8,8 9,6 9,7 10,0 9,7 9,7 

RMBS Bertioga 4,5 5,7 6,2 6,4 5,8 8,0 6,3 9,6 9,6 9,4 9,4 9,4 9,4 9,6 9,8 9,2 9,2 9,5 

RMBS Cubatão 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,3 9,6 9,6 9,4 9,4 5,2 6,5 10,0 8,4 9,4 10,0 9,6 
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RM Município 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

RMBS Guarujá 6,0 6,8 7,5 7,2 7,6 8,0 7,5 8,0 9,6 9,4 9,4 6,3 9,4 9,5 9,7 9,6 8,7 9,6 

RMBS Itanhaém 2,8 2,8 3,8 4,5 4,0 4,8 3,8 4,0 4,3 3,5 4,3 9,7 9,3 8,8 9,5 9,5 10,0 9,5 

RMBS Mongaguá 1,8 2,3 3,2 2,2 2,1 2,9 3,5 3,2 3,2 2,4 2,5 8,5 9,1 9,1 8,2 8,2 9,8 10,0 

RMBS Peruíbe 7,1 7,4 7,9 8,2 8,2 7,6 6,9 6,8 6,2 6,2 7,5 9,6 9,0 9,1 9,0 5,3 7,7 7,2 

RMBS Praia Grande 2,3 2,6 3,2 2,6 2,4 2,8 2,2 9,8 9,2 8,9 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

RMBS Santos 3,9 4,2 4,7 3,4 2,8 2,8 9,3 9,6 9,6 9,4 9,4 8,8 6,2 4,9 9,1 8,2 8,5 8,6 

RMBS São Vicente 2,2 2,8 2,9 1,9 2,2 9,0 9,8 9,8 9,2 8,9 9,5 9,3 - - - - - - 

RMC Americana 4,3 5,5 4,7 4,7 4,9 4,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

RMC Artur Nogueira 4,9 4,4 3,6 3,3 3,2 2,8 2,8 3,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

RMC Campinas 7,5 4,4 5,6 6,5 6,6 8,2 8,5 8,7 8,8 8,6 8,6 8,6 8,8 8,9 9,8 9,8 9,6 9,8 

RMC Cosmópolis 2,3 1,7 2,6 2,8 1,5 3,0 3,3 3,3 2,1 2,1 2,7 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

RMC Engenheiro Coelho 1,6 2,8 2,4 8,3 6,3 6,3 6,5 6,0 7,2 8,3 8,1 7,3 7,8 8,4 9,0 8,2 9,0 8,2 

RMC Holambra 8,7 8,8 8,2 9,3 8,7 7,1 7,1 6,8 7,5 9,2 9,5 9,8 9,7 9,7 5,3 5,7 7,1 9,5 

RMC Hortolândia 6,1 7,2 6,9 5,1 8,9 5,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,1 7,4 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

RMC Indaiatuba 4,1 4,8 6,3 8,7 9,7 9,8 9,8 10,0 9,8 9,8 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 

RMC Itatiba 4,8 6,1 7,1 8,5 8,5 8,6 8,0 7,8 8,9 6,6 8,8 6,8 7,7 5,7 3,6 3,6 7,7 7,5 

RMC Jacupiranga 1,6 2,2 2,8 2,3 3,4 3,8 3,6 3,2 9,1 9,4 9,4 8,0 9,7 9,7 9,5 10,0 10,0 10,0 

RMC Monte Mor 3,2 7,7 8,1 7,1 7,0 6,8 7,2 6,7 8,3 6,1 8,9 7,7 7,8 8,5 7,7 8,0 7,7 7,7 

RMC Morungaba 6,9 4,8 7,8 7,3 7,1 8,2 8,9 9,0 7,7 4,9 4,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

RMC Nova Odessa 6,8 7,5 8,1 9,3 9,1 8,7 6,3 5,2 5,2 6,5 9,6 9,5 9,7 9,7 8,0 9,5 9,0 8,0 

RMC Paulínia 6,6 6,0 8,9 8,9 8,9 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 4,5 9,5 7,3 5,1 4,8 7,2 8,9 

RMC Pedreira 4,8 6,1 6,5 6,4 6,1 6,2 5,4 4,8 5,2 4,3 9,7 7,7 6,2 6,2 5,4 8,0 7,8 7,8 

RMC Santa B. D'Oeste 7,5 7,3 7,1 7,1 7,2 7,1 7,9 8,3 8,8 7,9 7,7 7,6 6,7 8,7 9,2 8,1 8,6 8,6 

RMC Santo A. de Posse 1,6 1,2 1,6 1,9 2,8 2,8 3,2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,3 7,9 6,1 6,9 6,7 6,7 7,2 

RMC Sumaré 6,1 7,2 6,9 5,1 8,9 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,5 8,2 8,9 8,4 9,4 9,8 10,0 

RMC Valinhos 9,0 8,8 8,5 8,3 8,7 8,0 7,5 6,9 9,6 9,6 9,6 8,1 9,3 8,1 8,6 9,0 9,0 8,5 

RMC Vinhedo 7,9 8,5 8,7 8,7 7,9 9,8 9,6 8,2 8,0 9,6 9,6 8,7 8,8 8,2 7,7 8,2 7,9 7,2 

RMS Alambari 4,0 7,2 7,9 7,4 4,0 5,6 9,7 9,7 8,4 9,6 8,7 8,7 7,5 6,2 9,0 8,7 8,7 8,7 

RMS Alumínio 4,5 3,5 7,8 9,2 9,0 8,6 9,0 8,7 9,0 9,0 6,4 7,9 7,9 8,8 8,0 8,5 8,5 7,5 

RMS Araçariguama 6,7 4,8 7,4 8,5 8,8 8,7 5,1 5,2 5,0 4,4 4,4 9,4 8,7 8,9 9,6 8,7 8,8 9,1 

RMS Araçoiaba da Serra 6,1 7,0 4,7 3,1 3,4 2,9 4,7 4,0 - 5,2 6,0 9,2 9,1 9,2 7,1 6,9 7,7 7,4 

RMS Boituva 3,4 2,3 3,6 3,2 2,5 2,4 9,4 8,3 8,7 7,6 9,4 8,2 7,7 10,0 9,5 9,7 9,7 9,5 

RMS Capela do Alto 7,8 6,7 4,5 3,2 3,0 4,8 4,6 6,2 6,5 6,8 5,6 6,9 7,3 7,3 7,1 4,5 9,7 9,5 

RMS Cerquilho 3,3 3,5 4,7 3,7 4,1 4,0 8,5 8,7 8,7 8,7 8,5 7,2 8,4 7,7 7,5 7,3 7,2 8,5 

RMS Cesário Lange 6,2 4,0 5,9 5,3 6,0 4,6 6,3 6,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 10,0 10,0 

RMS Ibiúna 2,4 3,3 3,1 1,8 5,1 5,0 3,5 2,6 2,9 3,2 8,2 7,3 7,1 6,8 8,2 9,4 8,5 9,6 

RMS Iperó 5,2 4,4 6,0 4,7 5,9 3,4 7,3 6,3 5,4 6,4 6,4 7,2 7,9 7,4 7,6 7,1 7,2 7,5 

RMS Itu 6,8 6,5 5,8 5,8 5,8 8,1 8,1 8,6 8,5 8,5 8,5 3,5 8,2 8,7 7,3 7,3 7,8 8,1 
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RMS Jumirim 3,9 5,5 7,8 8,3 8,1 8,7 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 8,8 9,5 8,5 7,1 7,6 9,0 8,6 

RMS Mairinque 4,5 3,5 3,5 3,2 3,3 2,2 3,6 5,0 5,4 4,3 3,8 8,7 7,4 8,6 8,5 7,8 9,8 10,0 

RMS Piedade 3,3 2,1 1,7 1,5 2,8 2,5 2,9 3,7 4,5 8,2 8,4 9,6 9,6 9,6 9,1 7,2 7,3 9,5 

RMS Pilar do Sul 5,0 5,5 5,9 3,7 3,6 4,2 5,6 5,4 7,7 7,1 7,2 7,4 8,9 8,2 8,6 9,0 9,8 10,0 

RMS Porto Feliz 4,6 3,3 5,3 5,0 7,3 7,6 7,9 6,4 8,2 8,1 8,1 9,6 9,0 8,6 9,0 8,6 9,0 6,1 

RMS Salto 6,2 7,8 8,7 8,9 8,9 8,8 8,8 9,4 9,4 9,0 9,1 7,1 7,4 6,6 5,9 7,3 7,6 7,2 

RMS Salto de Pirapora 7,0 7,5 8,9 7,8 8,4 7,4 8,9 8,3 8,2 5,8 5,5 9,4 10,0 10,0 8,4 9,4 10,0 9,6 

RMS São Miguel Arcanjo 4,3 6,1 5,9 5,3 3,1 3,0 2,2 2,8 2,3 3,2 4,4 7,2 7,0 8,9 8,0 8,0 9,0 7,5 

RMS São Roque 6,7 4,8 7,4 8,5 8,8 8,0 6,3 9,4 9,8 9,8 9,8 9,3 10,0 10,0 7,9 9,2 7,5 4,4 

RMS Sarapuí 2,8 2,5 4,9 3,2 2,6 3,5 2,2 2,5 8,3 7,4 5,6 9,4 - - - - - - 

RMS Sorocaba 8,0 7,5 8,0 8,7 8,4 8,5 8,6 8,6 8,8 8,6 8,7 8,5 9,4 10,0 9,5 9,7 9,7 9,5 

RMS Tapiraí 6,9 6,8 5,8 8,7 7,9 8,3 8,7 9,1 9,0 8,5 8,6 7,1 7,1 8,4 7,2 7,3 7,7 7,9 

RMS Tatuí 4,9 5,1 3,0 3,9 4,5 5,0 4,5 4,6 6,5 6,6 6,8 6,5 9,3 9,3 8,7 8,7 8,7 7,6 

RMS Tietê 2,4 2,2 3,9 2,9 3,2 2,3 1,6 9,6 9,6 9,6 9,6 7,7 8,2 8,5 9,0 7,7 7,5 7,5 

RMS Votorantim 8,1 3,9 3,9 4,1 4,0 3,6 5,6 4,0 6,1 4,9 6,3 6,8 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

RMSP Arujá 5,6 8,2 8,2 8,2 7,8 8,0 6,3 6,2 6,2 7,1 7,1 8,0 7,9 8,2 7,8 8,3 10,0 10,0 

RMSP Barueri 4,5 3,5 1,5 1,6 2,4 3,8 3,6 4,8 9,8 9,5 9,5 9,4 8,7 8,9 9,1 8,2 8,5 8,6 

RMSP Biritiba Mirim 5,8 6,2 4,8 4,8 6,5 6,5 6,2 6,1 6,6 7,2 6,7 6,5 7,9 8,2 7,8 10,0 9,8 10,0 

RMSP Caieiras 4,4 4,8 4,2 3,9 2,8 9,6 9,4 9,6 9,1 8,4 9,6 9,6 9,5 8,2 9,4 8,3 9,4 8,4 

RMSP Cajamar 7,9 8,5 8,7 8,7 9,3 9,6 9,4 9,6 9,1 8,4 9,6 9,6 9,5 8,2 9,4 8,3 9,4 8,4 

RMSP Carapicuíba 1,2 0,6 1,0 0,8 7,8 8,0 6,3 6,2 6,2 7,1 7,1 8,0 9,5 8,9 9,1 8,2 8,5 8,6 

RMSP Cotia 4,7 4,3 4,3 4,5 4,6 4,0 4,0 9,4 9,8 9,8 9,8 - - - - - - - 

RMSP Diadema 7,0 7,8 8,4 9,0 9,7 9,7 9,8 9,8 9,2 8,9 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

RMSP Embu das Artes 2,5 6,5 5,5 5,5 5,8 5,8 6,5 6,5 7,3 7,3 7,5 6,8 6,5 8,1 8,2 9,4 8,5 9,6 

RMSP Embu-Guaçu 1,5 2,2 4,2 4,4 4,0 4,0 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 8,5 7,1 7,6 4,3 7,5 7,9 7,3 

RMSP Ferraz Vasconcelos 5,6 8,2 8,2 5,2 7,8 8,0 6,3 6,2 6,2 7,1 7,1 8,9 9,9 9,6 9,0 9,5 9,5 9,5 

RMSP Francisco Morato 3,9 4,5 4,2 5,4 5,1 4,0 9,8 9,6 9,3 8,6 9,7 8,9 10,0 10,0 10,0 9,6 9,7 9,8 

RMSP Franco da Rocha 3,3 3,2 3,2 3,1 3,3 2,8 9,4 9,6 9,1 8,4 9,6 8,0 8,0 8,2 9,4 8,3 9,4 8,4 

RMSP Guararema 3,6 3,7 3,6 3,8 3,0 3,5 3,1 10,0 9,8 9,5 9,8 9,7 9,7 9,7 9,0 9,5 9,5 8,9 

RMSP Guarulhos 3,1 6,7 7,5 6,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,8 9,8 9,4 9,4 9,6 9,8 9,2 9,2 9,5 

RMSP Itapecerica da Serra 1,9 6,3 6,2 6,2 6,0 6,0 6,8 6,3 7,1 2,8 3,4 8,9 8,9 8,9 7,0 7,6 7,5 8,5 

RMSP Itapevi 4,5 5,1 5,1 4,0 4,0 4,3 9,8 9,4 9,8 9,8 9,8 5,0 6,2 7,0 6,4 5,6 3,6 7,3 

RMSP Itaquaquecetuba 5,6 8,2 8,2 5,2 7,8 8,0 6,3 6,2 6,2 7,1 7,1 8,3 9,5 9,5 9,5 8,2 7,8 8,2 

RMSP Jandira 6,5 4,9 5,8 5,6 9,8 5,7 9,8 9,6 9,3 9,8 9,8 8,2 7,6 7,4 5,3 10,0 10,0 10,0 

RMSP Juquitiba 1,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,1 2,7 2,6 6,1 6,2 4,2 3,2 5,5 5,4 7,2 

RMSP Mairiporã 2,2 1,8 2,3 2,8 9,8 8,0 6,3 9,4 6,2 7,1 7,1 9,4 9,4 9,4 9,6 8,7 8,8 9,1 

RMSP Mauá 7,0 7,8 8,4 9,0 9,7 9,7 9,8 9,8 9,2 8,9 9,5 8,3 7,7 7,9 7,9 8,3 7,3 7,1 

RMSP Mogi das Cruzes 4,8 2,8 2,1 2,6 2,6 2,9 2,8 6,2 6,2 7,1 7,1 8,5 7,5 8,8 7,9 7,5 8,3 8,6 
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RMSP Osasco 6,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,4 7,8 8,1 7,4 7,4 7,5 10,0 - - - - - - 

RMSP Pirapora do Bom Jesus 3,1 3,4 2,7 3,1 3,6 4,3 9,7 9,8 9,8 9,5 9,5 7,4 7,9 8,9 9,0 8,2 8,2 9,5 

RMSP Poá 5,6 8,2 8,2 5,2 7,8 8,0 6,3 6,2 6,2 7,1 7,1 6,4 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 

RMSP Ribeirão Pires 7,0 7,8 8,4 9,0 9,7 9,7 9,8 9,8 9,2 8,9 9,5 8,2 8,4 8,8 8,0 7,6 7,6 7,5 

RMSP Rio Grande da Serra 8,2 7,8 8,4 9,0 9,7 9,7 9,8 9,8 9,2 8,9 9,5 7,9 9,0 8,2 9,0 8,0 9,0 7,1 

RMSP Salesópolis 5,8 6,2 4,8 4,8 6,5 6,5 6,2 6,1 6,6 7,2 6,7 9,6 9,7 9,4 5,6 8,4 7,8 7,6 

RMSP Santa Isabel 3,0 3,3 8,2 8,2 9,8 9,6 9,8 9,6 9,3 8,6 9,7 6,9 7,2 8,6 7,7 8,5 9,0 8,2 

RMSP Santana de Parnaíba 3,3 3,5 3,2 4,0 3,8 3,9 3,8 5,3 9,8 6,5 6,5 6,4 8,8 9,2 9,6 7,9 9,6 9,8 

RMSP Santo André 8,2 7,9 8,9 9,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 6,1 8,0 9,0 7,8 8,3 9,8 9,5 

RMSP Santo André            8,9 10,0 10,0 8,9 7,4 7,5 7,4 

RMSP São Bernardo do Campo 7,0 7,8 8,4 9,0 9,7 9,7 9,8 9,8 9,2 8,9 9,5 10,0 - - 5,6 8,4 7,8 7,6 

RMSP São Caetano do Sul 7,0 7,8 8,4 9,0 9,7 9,7 9,8 9,8 9,2 8,9 9,5 9,4 6,1 9,4 8,0 8,0 8,5 9,2 

RMSP São L. da Serra 1,9 6,3 6,2 6,2 6,0 6,0 6,8 6,3 7,1 2,8 3,4 8,9 7,5 7,3 9,2 8,5 9,5 9,5 

RMSP São Paulo - Pedreira - - - - - - - - - - 8,8 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

RMSP São Paulo - V.Leop. - - - - - - - - - - - 8,9 6,3 8,1 5,9 7,5 7,2 8,3 

RMSP São Paulo - Bandeir. 7,3 8,3 8,5 8,6 9,0 9,0 8,8 8,8 9,1 9,1 - 9,6 9,9 10,0 10,0 10,0 9,2 9,5 

RMSP São Paulo - São João 9,3 8,5 8,5 8,5 7,7 8,0 8,3 8,3 8,9 8,8 -  10,0 10,0 8,4 9,4 10,0 9,6 

RMSP São Paulo - Caieiras - - - - - - - - 9,6 9,6 9,6 - 9,9 7,5 10,0 10,0 9,8 10,0 

RMSP São Paulo - CTL - - - - - - - - - - - 9,3 8,6 8,4 9,0 8,2 9,0 9,0 

RMSP Suzano 5,6 8,2 8,2 5,2 7,8 8,0 6,3 6,2 6,2 7,1 7,1 6,3 9,6 7,5 8,0 9,8 9,8 9,8 

RMSP Taboão da Serra 7,3 8,3 8,6 8,6 9,0 9,0 8,8 8,8 9,1 8,4 9,6 9,3 6,5 6,4 4,6 8,3 9,4 8,4 

RMSP Vargem G.Paulista 1,7 2,9 2,3 1,5 1,8 1,8 1,3 6,2 6,2 9,8 9,8 1,8 8,8 6,9 5,9 7,2 7,7 7,4 

RMVPLN Aparecida 4,0 4,2 3,6 3,5 4,2 4,4 3,4 2,8 7,2 8,1 7,9 3,7 10,0 10,0 8,4 9,4 10,0 9,6 

RMVPLN Arapeí 2,6 1,5 1,9 1,7 1,5 2,4 2,3 2,5 7,0 8,6 8,9 7,5 7,5 7,0 4,8 8,0 7,3 - 

RMVPLN Areias 2,5 3,5 3,2 9,2 8,5 8,5 8,4 9,3 8,7 10,0 10,0 8,2 7,1 6,5 9,1 8,9 7,3 7,7 

RMVPLN Bananal 2,1 - - 5,5 5,5 5,9 6,1 4,8 10,0 9,9 9,2 5,5 10,0 5,8 3,5 - - - 

RMVPLN Caçapava 9,3 9,3 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 

RMVPLN Cachoeira Paulista 5,2 5,2 5,1 3,9 3,2 3,5 3,5 2,8 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,4 9,4 10,0 9,6 

RMVPLN Campos do Jordão 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 

RMVPLN Canas 1,5 1,2 1,5 1,5 9,3 8,9 8,0 9,9 9,9 10,0 8,1 10,0 10,0 10,0 8,4 9,4 10,0 9,6 

RMVPLN Caraguatatuba 5,4 5,0 4,1 4,5 3,0 3,8 3,6 3,5 2,5 2,5 9,7 8,0 8,0 9,0 7,8 10,0 9,8 10,0 

RMVPLN Cruzeiro 3,1 3,2 1,9 1,8 3,8 6,0 5,8 6,2 5,5 5,6 5,2 8,9 8,8 7,4 6,9 8,3 7,7 7,6 

RMVPLN Cunha 2,2 1,2 0,3 - 0,2 5,4 8,7 7,6 10,0 7,1 7,1 9,4 9,4 9,6 9,8 9,2 9,2 9,5 

RMVPLN Guaratinguetá 1,2 2,8 1,4 0,9 1,5 5,3 6,0 4,7 4,5 10,0 10,0 8,0 8,0 9,0 7,9 7,5 10,0 10,0 

RMVPLN Igaratá 7,8 8,2 10,0 8,3 8,0 8,3 7,0 6,9 6,4 5,7 7,6 6,2 7,7 7,4 6,7 10,0 - - 

RMVPLN Ilhabela 6,3 2,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,2 7,9 7,7 7,2 7,8 7,6 

RMVPLN Jacareí 7,8 8,2 7,9 6,3 6,5 9,3 9,6 9,6 9,6 8,9 9,6 8,8 8,8 9,2 8,9 9,3 9,4 9,7 

RMVPLN Jambeiro 9,3 9,3 9,6 10,0 8,5 8,6 9,3 9,2 9,2 9,2 8,5 9,9 9,4 9,0 9,3 8,2 8,2 10,0 
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RMVPLN Lagoinha 5,9 8,0 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 8,3 7,8 8,6 8,8 2,3 9,5 8,2 9,4 8,3 9,4 8,4 

RMVPLN Lavrinhas 6,1 7,2 6,5 6,0 4,2 6,3 6,2 6,2 6,3 10,0 10,0 8,5 8,2 9,0 9,0 7,9 7,2 8,7 

RMVPLN Lorena 1,8 2,0 1,6 1,9 1,8 1,8 5,7 4,2 4,2 10,0 10,0 5,4 10,0 10,0 10,0 8,8 9,4 10,0 

RMVPLN Monteiro Lobato 3,5 8,2 6,9 7,0 8,3 10,0 10,0 7,4 7,1 6,6 10,0 6,1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

RMVPLN Natividade da Serra 3,2 6,8 4,9 5,3 6,0 6,3 3,6 7,0 6,3 5,2 6,5 7,0 7,7 7,1 7,1 8,5 8,5 7,2 

RMVPLN Paraibuna 9,3 9,3 9,6 10,0 9,2 9,6 9,6 9,6 9,5 8,5 9,6 6,4 8,2 5,2 5,2 4,2 4,9 8,9 

RMVPLN Pindamonhangaba 8,8 9,5 9,2 9,4 9,8 9,6 9,2 9,8 7,9 8,5 8,5 6,2 6,9 7,7 6,7 10,0 9,8 10,0 

RMVPLN Piquete 2,0 3,6 5,5 5,3 5,2 5,2 10,0 9,3 10,0 9,7 9,2 8,3 9,7 9,7 8,7 9,6 9,0 6,9 

RMVPLN Potim 1,2 2,8 1,4 9,6 9,8 9,9 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 8,3 7,9 8,2 7,8 8,3 9,8 9,5 

RMVPLN Queluz 2,0 0,9 6,0 6,0 4,5 6,2 6,5 7,0 8,1 7,9 8,2 6,6 9,7 9,6 9,8 9,2 9,2 9,5 

RMVPLN Redenção da Serra 1,5 3,1 8,4 8,9 8,5 8,2 6,6 8,3 8,1 7,1 8,3 9,3 7,1 5,1 5,9 2,9 7,2 7,4 

RMVPLN Roseira 3,0 3,3 3,1 2,5 2,0 1,3 1,3 1,0 8,5 3,7 3,2 6,8 9,7 9,4 5,6 8,4 7,8 7,6 

RMVPLN Santa Branca 7,8 8,8 7,9 6,3 6,5 9,3 9,6 9,6 8,8 7,2 9,1 8,8 8,6 6,9 7,0 8,6 7,9 8,2 

RMVPLN Santo A. do Pinhal 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 6,0 6,4 5,9 7,8 10,0 8,3 9,4 9,5 7,0 9,4 8,9 8,7 

RMVPLN São B. do Sapucaí 1,6 1,0 1,8 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,4 7,6 8,0 6,9 8,5 7,2 7,1 

RMVPLN São José do Barreiro 2,0 1,8 1,9 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 10,0 10,0 10,0 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 

RMVPLN São J. dos Campos 9,3 9,3 9,6 9,4 9,2 9,6 9,6 9,6 9,5 8,5 9,6 10,0 7,9 7,8 8,8 10,0 9,3 8,3 

RMVPLN São L. do Paraitinga 1,4 8,2 3,4 7,1 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,6 7,0 7,2 6,2 7,3 7,2 8,3 

RMVPLN São Sebastião - - - - - - - - - - - 10,0 9,5 9,4 9,0 8,7 8,7 8,7 

RMVPLN São Sebastião 4,0 3,2 3,9 3,8 4,7 5,2 5,2 5,3 10,0 10,0 10,0 9,4 7,3 6,8 3,9 7,4 7,5 8,0 

RMVPLN Silveiras 1,7 2,8 4,3 9,2 9,2 9,2 9,2 8,1 9,1 10,0 8,2 7,9 8,2 7,8 6,0 8,6 9,1 7,1 

RMVPLN Taubaté 3,8 8,7 9,6 9,5 9,5 8,1 8,7 7,5 5,9 7,1 6,7 7,2 9,0 9,3 7,8 9,0 9,5 8,3 

RMVPLN Tremembé 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,6 8,9 7,7 6,2 6,0 7,2 7,4 

RMVPLN Ubatuba 5,1 6,2 6,2 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8 4,6 3,6 3,3 8,5 8,8 9,6 9,0 9,5 8,6 9,0 

URB Atibaia 1,8 2,1 2,2 2,2 8,8 9,0 9,4 9,4 9,6 9,4 8,8 9,5 9,5 9,2 9,6 8,3 9,8 9,5 

URB Bom J. dos Perdões 1,9 4,2 3,3 2,8 2,6 8,0 9,8 8,5 6,9 9,4 9,7 9,4 9,5 8,2 9,4 8,3 9,4 8,4 

URB Bragança Paulista 9,1 9,2 8,9 9,2 8,8 9,0 9,0 7,8 8,2 7,4 9,3 8,9 9,5 9,5 9,8 9,6 9,8 9,8 

URB Joanópolis 1,5 1,5 3,7 3,5 3,4 9,1 9,2 8,4 8,1 7,6 7,5 8,2 7,2 8,3 6,5 10,0 7,5 7,5 

URB Nazaré Paulista 3,2 3,3 5,7 4,5 6,7 7,8 9,8 9,6 9,3 8,6 9,7 8,9 7,7 6,5 8,6 7,9 7,4 7,4 

URB Pedra Bela 5,9 5,8 5,8 5,2 8,6 8,1 8,4 8,9 8,3 7,2 6,9 6,3 8,1 7,2 8,0 8,7 8,7 8,7 

URB Pinhalzinho 2,2 5,0 4,3 3,9 7,9 7,8 5,5 5,1 7,0 4,8 5,5 7,6 8,3 9,4 7,6 9,3 9,5 9,2 

URB Piracaia 3,2 3,2 3,4 3,4 6,1 8,1 6,6 7,1 5,8 4,4 4,3 8,6 9,1 8,8 8,6 8,3 8,3 8,8 

URB Tuiuti 3,6 3,5 4,4 5,5 6,3 6,1 5,2 4,4 3,9 7,5 8,0 9,1 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 

URB Vargem 7,6 9,2 7,7 6,3 6,7 6,1 5,7 4,2 4,9 4,3 9,6 9,5 8,4 6,5 2,9 2,6 8,5 7,5 

Fonte: dados de 1997 a 2006: CETESB, 2006, dados de 2007 a 2010: CETESB, 2010, dados de 2011 a 2014: CETESB, 2014 

Nota: ordenado alfabeticamente pelo nome da região metropolitana e pelo nome do município 
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Anexo D - Composição do RSU no Estado de São Paulo 

A estimativa da variação da composição média do resíduo no Estado de São Paulo é feita pela 

observação de mais de 70 análises de composição. Estas fornecem os dados para a estimativa 

da variação do COD e variação da fração de fósseis, que é definida pelo produto entre a fração 

de carbono no RSU (CCR) e a fração de carbono fóssil da fração de carbono do RSU (FCF). 

Também é estimada a variação do poder calorífico inferior (PCI), da umidade e da fração de 

recicláveis. O carbono orgânico degradável (COD), é estimado pela expressão (2) da (p. 99). 

Evitando as discussões a respeito das causas da variação na composição do resíduo, este estudo 

estima a variação das grandezas no tempo. São definidas séries temporais. O produto CCR.FCF, 

conforme define a expressão (7) (p. 102), tem seus fatores linear e angular definidos na Tabela 

22 (p. 131). Os dados da Tabela 44 apresentam a análise e os resultados das estimativas de COD 

e CCR.FCF. Estes são empregados nas séries temporais que estimam as suas variações. 

Tabela 44 - Análises de composição do RSU no Estado de São Paulo90 

Município ano 
COD CCR.FCF A B C D E F G H I J K Erro 

[adim] [%] 

São Paulo 1.927 0,2 0,1 13,4 0,0 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,9 0,0 1,5 

São Paulo 1.957 0,2 0,3 16,7 1,5 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,4 0,1 2,1 

São Paulo 1.965 0,2 0,5 16,8 2,4 76,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 2,2 1,5 0,1 0,3 

São Paulo 1.969 0,2 1,9 29,2 2,7 52,2 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 7,8 2,6 0,0 1,2 

São Paulo 1.971 0,1 4,4 24,1 0,0 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 37,6 0,0 

São Paulo 1.972 0,2 3,4 25,9 0,0 47,6 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 4,2 2,1 0,0 11,6 

São Paulo 1.982 0,2 4,7 28,4 2,3 52,5 1,6 0,0 0,0 0,7 5,6 4,9 3,1 0,7 0,2 

São Paulo 1.976 0,2 5,0 25,9 0,0 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 15,4 0,0 

São Paulo 1.976 0,2 4,3 21,4 3,8 62,7 1,6 0,0 0,0 0,0 5,0 4,0 1,7 0,7 -0,9 

São Paulo 1.977 0,2 7,5 29,6 1,5 31,0 0,8 6,8 0,0 0,7 9,0 6,0 5,0 9,6 0,0 

São Paulo 1.979 0,2 7,2 30,4 2,2 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 5,5 14,5 0,0 0,1 

São Paulo 1.988 0,2 4,8 28,4 2,3 52,5 1,6 0,0 0,0 0,7 5,6 4,9 3,1 0,9 0,0 

São Paulo 1.989 0,2 5,8 17,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 3,3 1,5 0,0 15,8 

São Paulo 1.990 0,2 7,0 29,6 0,0 47,4 3,0 0,0 0,0 0,0 9,0 5,3 4,2 0,0 1,5 

São Paulo 1.991 0,2 9,1 13,1 5,2 62,0 0,8 0,0 0,0 0,0 11,1 3,5 1,7 2,6 0,0 

São Paulo 1.991 0,2 9,1 13,9 2,9 60,6 0,7 0,0 0,0 0,0 11,5 3,5 1,7 2,5 2,7 

São Paulo 1.991 0,1 13,1 16,4 0,0 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 3,3 1,3 14,1 0,0 

São Paulo 1.993 0,2 9,2 14,4 0,0 64,4 4,5 0,0 0,0 0,0 12,1 3,2 1,1 0,0 0,2 

São Paulo 1.995 0,2 9,2 14,4 0,0 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 3,2 1,1 0,0 0,0 

São Paulo 1.996 0,2 11,4 16,6 4,4 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 2,8 2,3 2,6 1,3 

São Paulo 1.998 0,2 17,9 18,8 5,7 49,5 1,3 0,0 0,0 0,0 22,9 2,9 1,5 0,2 -2,8 

São Paulo 1.998 0,2 17,3 18,8 0,0 69,5 3,0 0,0 0,0 0,0 22,9 3,0 1,5 0,0 -18,7 

São Paulo 2.000 0,2 13,4 17,3 3,0 48,2 2,0 0,0 0,0 0,0 16,8 3,3 1,3 11,0 -2,9 

                                                 
90Frações componentes do RSU 

A papéis C alimentares E de jardins e parques G borrachas e couros I inerte K inerte 

B têxteis D madeira F de fraldas H inerte J inerte Erro 

H, I, J e K são adaptações do autor ao método do IPCC: vidros, plásticos e metais ferrosos e não ferrosos 

adim: adimensional 
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Município ano 
COD CCR.FCF A B C D E F G H I J K Erro 

[adim] [%] 

São Paulo 2.003 0,2 13,2 12,4 4,1 57,5 1,6 0,0 0,0 0,0 16,8 2,2 1,8 1,8 1,8 

São Paulo 2.003 0,1 13,2 11,1 3,9 57,5 1,6 1,0 0,0 0,2 16,8 2,2 1,8 3,9 0,0 

São Paulo 2.003 0,2 11,1 15,5 1,5 57,5 1,4 0,0 0,0 0,3 14,3 1,5 1,8 2,9 3,3 

São Paulo 2.003 0,1 11,7 10,0 0,0 44,9 5,3 0,0 0,0 0,0 14,8 2,8 7,1 16,9 -1,8 

São Paulo 2.008 0,1 8,7 10,1 2,3 63,7 1,5 0,0 0,0 0,0 11,0 2,0 2,3 5,9 1,3 

São Paulo 2.008 0,1 11,8 13,5 0,0 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 3,2 0,0 5,5 1,7 

São Paulo 2.008 0,2 9,2 12,3 3,8 60,1 2,4 0,0 0,0 0,2 11,4 1,8 2,0 4,2 1,8 

Aparecida 1.993 0,2 11,7 32,0 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 5,2 1,7 7,8 0,0 

Cachoeira Paulista 1.993 0,2 6,7 30,5 4,0 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 1,1 3,9 0,0 0,0 

Cunha 1.993 0,2 9,5 16,9 5,6 60,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 3,0 2,2 0,0 0,0 

Guaratinguetá 1.993 0,2 5,5 16,6 1,7 59,3 0,3 0,0 0,0 0,3 6,7 3,1 3,9 5,6 2,5 

Piquete 1.993 0,2 9,3 22,8 5,8 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 4,4 2,8 5,8 0,1 

Roseira 1.993 0,2 6,2 13,9 0,0 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 2,9 3,5 6,1 -0,1 

Guarulhos 1.996 0,2 5,7 26,0 0,0 55,0 2,0 0,0 0,0 1,0 7,0 4,0 2,0 3,0 0,0 

Guarulhos 2.002 0,1 21,5 14,8 4,4 42,9 2,0 0,0 0,0 0,9 27,7 4,2 2,7 0,4 0,1 

Santos 1.972 0,2 0,6 21,7 1,9 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,7 2,2 0,0 8,9 

Santos 1.979 0,1 4,9 20,1 2,6 18,3 3,5 1,7 0,0 1,0 4,2 4,6 2,1 42,2 -0,1 

Santos 2.007 0,2 11,3 17,9 4,7 42,0 1,1 0,0 0,0 2,2 13,6 4,0 4,1 7,6 2,9 

Santo André 2.007 0,1 24,2 8,7 3,7 50,0 0,9 0,0 0,0 0,1 31,5 1,1 0,4 3,6 0,0 

Santo André 2.008 0,2 4,1 21,0 3,0 44,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 8,0 

Campinas 1.985 0,2 3,1 19,0 2,1 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2,2 0,8 0,0 0,0 

Campinas 1.995 0,2 10,2 29,8 0,0 39,6 6,7 0,0 0,0 0,0 13,2 4,9 3,4 2,6 0,0 

Campinas 1.996 0,1 12,0 19,8 0,0 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 4,4 1,7 13,5 -0,2 

Indaiatuba 2.007 0,2 13,5 13,9 6,1 40,1 0,0 13,6 3,6 1,5 11,7 2,0 1,9 5,6 0,0 

Presidente Prudente 2.000 0,2 2,4 15,0 0,0 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,5 6,0 0,0 0,0 

Presidente Prudente 2.001 0,2 7,1 21,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 5,4 2,6 7,1 0,0 

Botucatu 1.999 0,1 6,6 8,4 1,8 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 3,9 2,0 1,4 0,1 

Praia Grande 1.985 0,2 8,3 23,9 0,0 53,7 1,3 0,0 0,0 3,1 10,0 3,4 0,0 4,5 0,0 

São Carlos 1.975 0,1 6,2 20,5 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 5,6 6,3 20,0 0,0 

São Carlos 1.989 0,2 6,7 21,3 0,0 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 5,4 1,4 6,7 0,0 

São Carlos 1.991 0,2 6,9 23,6 3,4 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 5,4 1,4 0,0 1,0 

São Carlos 2.003 0,1 5,3 3,5 0,0 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,8 1,6 23,5 0,0 

São Carlos 2.005 0,1 8,6 7,4 0,0 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 1,3 1,7 20,1 0,0 

Araraquara 1.996 0,1 9,2 2,1 0,0 82,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 2,8 0,8 0,0 0,0 

Rio Claro 1.985 0,2 4,8 15,2 0,0 62,8 0,6 0,0 0,0 2,2 5,5 3,5 2,1 8,1 0,0 

Adamantina 2.003 0,2 9,5 11,9 0,0 67,1 1,6 0,0 0,0 0,0 12,2 2,6 1,2 8,3 -4,9 

Assis 2.003 0,2 11,7 18,9 0,0 45,1 1,6 0,0 0,0 0,0 15,0 4,4 2,4 9,4 3,2 

Bacaina 2.003 0,1 12,3 10,5 0,0 52,6 2,6 0,0 0,0 0,0 15,8 4,6 1,9 11,8 0,2 

Garça 2.003 0,1 10,5 7,8 0,0 56,0 4,4 0,0 0,0 0,0 13,5 4,6 5,4 7,9 0,4 

Itatinga 2.003 0,1 9,2 9,1 0,0 51,9 4,1 0,0 0,0 0,0 11,5 5,2 3,4 16,6 -1,7 

Martinópolis 2.003 0,2 9,5 17,2 0,0 53,2 1,7 0,0 0,0 0,0 12,5 3,9 2,2 0,6 8,8 

Oswaldo Cruz 2.003 0,1 8,7 7,3 0,0 68,1 4,3 0,0 0,0 0,0 11,3 2,9 3,5 5,9 -3,2 

Parapuã 2.003 0,1 11,0 8,3 0,0 51,4 2,8 0,0 0,0 0,0 14,2 4,3 2,9 9,2 6,9 

Presidente Bernardes 2.003 0,1 12,2 10,2 0,0 52,0 6,8 0,0 0,0 0,0 15,7 3,7 6,7 8,6 -3,7 

São José dos Campos 2.003 0,1 11,3 11,5 0,0 45,8 3,3 0,0 0,0 0,0 14,2 2,5 3,4 16,7 2,6 

São José dos Campos 2.006 0,2 10,7 21,0 3,0 55,6 0,6 0,0 0,0 0,9 13,4 1,9 1,7 2,0 0,0 

São José do Rio Preto 1.985 0,2 6,8 16,9 0,0 32,8 2,8 9,3 0,0 11,9 6,7 9,8 4,0 0,0 5,8 

São José do Rio Preto 2.003 0,1 9,6 7,1 0,0 56,7 4,5 0,0 0,0 0,0 11,9 2,4 1,5 17,2 -1,3 

Tarumã 2.003 0,1 11,7 11,6 0,0 45,6 2,0 0,0 0,0 0,0 14,8 6,4 2,8 15,5 1,4 

Uru 2.003 0,1 10,3 6,8 0,0 57,8 4,0 0,0 0,0 0,0 13,2 3,2 3,6 10,2 1,3 

Jaboticabal 2.001 0,1 11,0 11,5 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 6,5 2,0 25,0 0,0 

Barueri 2.009 0,1 10,1 7,3 0,0 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 1,2 1,2 0,0 5,7 

Fonte: ALVES e VIEIRA (2010, p. 91 a 93) 
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Anexo E - TaxaRSU(𝒕, 𝒑𝒐𝒑) na Macrometrópole Paulista 

Os dados de TaxaRSU são publicados, principalmente, pela ABRELPE. A fonte de dados para 

o ano de 1970 é a CETESB. A seguir, os dados são apresentados. 

TaxaRSU(1970, pop) 

Segundo o inventário brasileiro de emissões de GEE pelo RSU (MCT(BR), 2015, p. 26) a 

geração de CH4 pelo resíduo depositado no solo se estende por décadas. As estimativas feitas 

neste estudo têm suas incertezas reduzidas considerando dados desde 1970. O produto entre 

Popurb e TaxaRSU define a quantidade de RSU disposto no solo de acordo com a expressão (5) 

(p. 100). 

Este mesmo inventário considera que, no passado, no processo de dimensionamento de aterros, 

os dados da Tabela 45 foram empregados pela CETESB e por prefeituras de todo o país para 

estimar as quantidades de RSU coletadas no município. 

Tabela 45 - TaxaRSU(1970, pop) 

Popurb TaxaRSU(1970, pop) 

[habitantes] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

até 100.000 0,4 

de 100.001 a 500.000 0,5 

de 500.001 a 1.000.000 0,6 

mais de 1.000.000 0,7 
Fonte: CETESB91 apud MCT(BR) (2015, p. 24) 

Assim, como no inventário nacional de emissões de GEE pela disposição de RSU no solo, essa 

informação é adaptada da forma como se apresenta na Figura 69. 

                                                 

91CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Inventário Nacional de emissões de metano pelo 

manejo de resíduos - Enabling Brazil to Fulfill its commitments to the United Nations Convention on 

Climate Change, São Paulo, p 40, São Paulo, 1998. 
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Figura 69 - TaxaRSU(1970, pop) adaptada 
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Fonte: MCT(BR) (2016, p. 25) 

As TaxaRSU exibidas acima foram arbitradas dos municípios da MMP de acordo com as 

expressões (25) a (41) da Tabela 21 (p. 129). 

TaxaRSU(1971 a 1999, pop) 

Os dados de 1971 a 1999 são interpolação linear das quantidades de 1970 e 2000 para cada 

município. 

TaxaRSU(2000 e 2002, pop) 

Além dos dados de 2005, a ABRELPE (2005) reproduziu os dados de pesquisas anteriores feitas 

pelo IBGE, publicados na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - 2000 e pelo 

Ministério das Cidades, publicados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) - 2002. Assim, com esses dados, foram estimadas a TaxaRSU(2000, pop) e a 

TaxaRSU(2002, pop) do Estado de São Paulo. 

Tabela 46 - TaxaRSU(2000 e 2002, pop) 

Cidade 

TaxaRSU(2000, pop) 

PNSB (2000) 

TaxaRSU(2002, pop) 

SNIS(2002) 

[kgRSU.(hab.dia)-1] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Americana 0,95 - 

Araçatuba 0,74 - 

Assis 1,15 - 

Atibaia 1,49 - 

Batatais 1,25 - 

Bauru 1,39 - 

Birigui 0,78 - 

Botucatu 1,41 - 
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Cidade 

TaxaRSU(2000, pop) 

PNSB (2000) 

TaxaRSU(2002, pop) 

SNIS(2002) 

[kgRSU.(hab.dia)-1] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Caieiras 0,78 - 

Campinas 1,69 0,68 

Carapicuíba 0,73 - 

Diadema 0,79 - 

Embu-Guaçu 0,42 - 

Guarulhos 0,79 - 

Hortolândia 0,62 - 

Itapecerica da Serra 0,66 - 

Itapira 0,71 - 

Jandira 1,52 - 

Jundiaí 1,02 - 

Lençóis Paulista 1,09 - 

Mogi Mirim 0,74 - 

Osasco 0,87 - 

Paulínia 1,58 - 

Piedade 0,42 - 

Pindamonhangaba 0,99 - 

Registro 0,41 - 

Ribeirão Pires 1,71 - 

Santa Bárbara do Oeste 0,83 - 

Santo André 0,99 - 

São Bernardo do Campo 0,81 - 

São José dos Campos 1,23 - 

São Paulo 2,00 - 

São Vicente 0,96 - 

Tupã 0,60 - 

Várzea Paulista 1,29 0,56 

Votuporanga 1,27 - 
Fonte: SNIS92 e IBGE93 apud ABRELPE, 2005, p. 65 e 66 

Cidades com população superior a um milhão de habitantes têm a TaxaRSU(2002, pop) 

considerada separadamente. Na Tabela 46 podem ser observados dados de Campinas: 

1,69kgRSU.(hab.dia)-1; Guarulhos: 0,79kgRSU.(hab.dia)-1; São Paulo: 2,00kgRSU.(hab.dia)-1e 

Osasco: 0,87kgRSU.(hab.dia)-1 (IBGE93 apud ABRELPE, 2003, p. 65 e 66). 

TaxaRSU(2004, pop) 

A TaxaRSU(2004, pop) foi estimada a partir dos dados apresentados na Tabela 47. 

                                                 
92Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Aplicação web série histórica, material digital, 

n.p., disponível em (app.cidades.gov.br/serieHistorica/), 2016. 
93(IBGE) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - 

2000, disponível em (ibge.gov.br/), 2000. 

http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/
http://www.ibge.gov.br/
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Tabela 47 - TaxaRSU(2004, pop) 

Cidade 
Popurb (2004) RSU(2004) TaxaRSU(2004, pop) 

[habitantes] [tRSU/ano] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Guaratinguetá 110.323 1.560,00 0,471 

Cubatão 117.120 1.543,70 0,439 

Ribeirão Pires 114.473 1.650,00 0,480 

Botucatu 17.308 2.500,00 0,710 

Jaú 121.333 1.950,00 0,536 

Araraquara 194.401 3.800,00 0,652 

Embu 234.174 3.900,00 0,555 

Suzano 264.528 6.000,00 0,756 

Guarujá 292.828 6.523,77 0,743 

Guarujá 292.828 6.523,77 0,743 

Jundiaí 340.907 7.021,00 0,687 

Diadema 383.629 8.000,00 0,695 

Santo André 665.923 15.000,00 0,751 

Guarulhos 1.218.862 20.500,00 0,561 

São Paulo 10.838.581 268.934,00 0,827 
Fonte: ABRELPE, 2004, p. 33 

Em 2004, cidades com população superior a um milhão de habitantes têm a 

TaxaRSU(2004,pop) considerada separadamente. Na tabela acima, podem ser observados 

dados de Guarulhos: 0,561kgRSU.(hab.dia)-1 e São Paulo: 0,827kgRSU.(hab.dia)-1 (IBGE94 

apud ABRELPE, 2003, p. 65 e 66). 

TaxaRSU(2005, pop) 

A expressão (43) estima a TaxaRSU(2005,pop) para a região SE. 

TaxaRSU(2005, pop) = 0,13.ln(Popurb) - 0,93 (43) 

Fonte: ABRELPE, 2005, p. 65 

Além da expressão (43), na Tabela 48, são reproduzidas as TaxaRSU(2005, pop) de municípios 

do Estado de São Paulo (ABRELPE, 2005). Dados de municípios com população superior a um 

milhão de habitantes são empregados em lugar dos dados médios da amostra. 

Tabela 48 - TaxaRSU(2005, pop) 

Cidade 
Pop(2005) RSU TaxaRSU(2005, pop) 

[habitantes] [t.mês-1] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Americana 200.607 3.770 0,63 

Araçatuba 179.717 4.000 0,74 

Assis 94.415 1.600 0,56 

Atibaia 126.940 2.300 0,60 

                                                 
94Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - 

2000, disponível em (ibge.gov.br/), 2000. 

http://www.ibge.gov.br/
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Cidade 
Pop(2005) RSU TaxaRSU(2005, pop) 

[habitantes] [t.mês-1] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Batatais 55.501 35 - 

Bauru 350.492 200 - 

Birigui 106.313 1.900 060 

Botucatu 119.298 2.700 0,75 

Caieiras 91.365 1.415 0,52 

Campinas 1.045.706 19.348 0,62 

Carapicuíba 382.772 6.500 0,57 

Diadema 389.503 8.000 0,68 

Embu-Guaçu 69.847 22 - 

Guarulhos 1.251.179 21.000 056 

Hortolândia 194.289 90 - 

Itapecerica da Serra 157.280 3.600 0,76 

Itapira 67.632 1.400 0,69 

Jandira 110.045 1.822 0,55 

Jundiaí 344.779 8.000 0,77 

Lençóis Paulista 61.432 850 0,46 

Mogi Mirim 91.938 1.255 0,46 

Osasco 705.450 17.800 0,84 

Paulínia 60.486 1.700 0,94 

Piedade 54.235 500 0,31 

Pindamonhangaba 141.039 2.467 0,58 

Registro 56.759 45 - 

Ribeirão Pires 116.677 1.688 0,48 

Santa Bárbara do Oeste 185.623 3.600 0,65 

Santo André 669.592 17.000 0,85 

São Bernardo do Campo 788.560 16.536 0,70 

São José dos Campos 600.049 11.880 0,66 

São Paulo 10.927.985 270.301 0,82 

São Vicente 325.437 5.936 0,61 

Tupã 65.842 912 0,46 

Várzea Paulista 107.760 1.700 0,53 
Fonte: SNIS95, IBGE96 apud ABRELPE, 2005, p. 64 e 65 

TaxaRSU(2007, pop) 

A expressão (44), a seguir, estima a TaxaRSU(2007, pop) para a região SE. 

TaxaRSU(2007, pop) = 0,000216.Popurb(2007) + 0,5864 (44) 

Fonte: ABRELPE, 2007, p. 46 

                                                 
95Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Aplicação web série histórica, material digital, 

n.p., disponível em (app.cidades.gov.br/serieHistorica/), 2016. 
96Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - 

2000, disponível em (ibge.gov.br/), 2000. 
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Além da expressão (44), a ABRELPE (2007) divulgou os resultados da amostra do Estado de 

São Paulo. Assim, estimou-se a TaxaRSU(2007, pop) do Estado de São Paulo. 

Tabela 49 - TaxaRSU(2007, pop) 

Cidade 
Popurb(2007) RSU TaxaRSU(2007, pop) 

[habitantes] [t/dia] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Americana 199.094 125 0,63 

Araraquara 187.917 132 0,70 

Assis 89.639 50 0,56 

Atibaia 104.642 63 0,60 

Birigui 100.682 60 0,60 

Campinas 1.031.035 711 0,69 

Carapicuíba 379.566 216 0,57 

Diadema 386.779 263 0,68 

Itapira 63.002 43 0,69 

Jandira 103.578 57 0,55 

Mairiporã 57.899 36 0,62 

Marapoama 1.779 1 0,53 

Marília 211.551 131 0,62 

Matão 72.364 43 0,60 

Monte Castelo 2.975 2 0,57 

Osasco 701.012 589 0,84 

Pindamonhangaba 129.341 75 0,58 

Ribeirão Preto 547.417 471 0,86 

Santa Bárbara d’Oeste 183.593 119 0,65 

Santo André 667.891 568 0,85 

São Bernardo do Campo 774.590 542 0,70 

São José do Rio Preto 382.283 284 0,74 

São José dos Campos 592.894 391 0,66 

São Vicente 323.599 197 0,61 

Sorocaba 556.419 357 0,64 

Várzea Paulista 100.406 53 0,53 
Fonte: ABRELPE, 2007, p. 45 

Além da expressão acima, na Tabela 49, são reproduzidas as TaxaRSU(2007, pop) de 

municípios do Estado de São Paulo publicadas pela ABRELPE (2005). Dados de municípios 

com população superior a 1 milhão de habitantes são empregados em lugar dos dados da 

amostra médios. 

TaxaRSU(2008, pop) 

A expressão (45), a seguir, estima a TaxaRSU(2008, pop) para a região SE. 

TaxaRSU(2008, pop)= 0,000198.Popurb + 0,6364 (45) 

Fonte: ABRELPE, 2008, p. 86 
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Além da expressão (45), a ABRELPE (2008) divulgou os resultados da amostra do Estado de 

São Paulo. Assim, estimou-se a TaxaRSU(2007, pop) do Estado de São Paulo. 

Tabela 50 - TaxaRSU(2008, pop) 

Cidade 
Popurb(2008) RSU coletado TaxaRSU(2008, pop) 

[habitantes] [t/dia] [kg.(hab.dia)-1] 

Americana 203.283 138 0,68 

Araraquara 191.101 139 0,73 

Bauru 352.453 241 0,68 

Cajamar 59.751 41 0,69 

Campinas 1.048.244 855 0,82 

Capivari 37.404 24 0,65 

Diadema 394.266 283 0,72 

Engenheiro Coelho 9.807 6 0,65 

Franca 323.735 224 0,69 

Garça 36.908 24 0,64 

Guarulhos 1.262.841 1.107 0,88 

Iguape 24.525 16 0,64 

Itanhaém 85.721 56 0,65 

Lençóis Paulista 60.062 41 0,68 

Lorena 80.040 53 0,66 

Louveira 29.938 19 0,65 

Mauá 412.753 288 0,70 

Moji Mirim 79.482 49 0,62 

Paulínia 81.365 60 0,66 

Penápolis 55.321 47 0,64 

Porto Ferreira 49.223 31 0,64 

Presidente Prudente 203.646 147 0,72 

Rio Claro 186.123 128 0,69 

Santa Bárbara d’Oeste 187.169 121 0,65 

Santo André 671.696 588 0,88 

São José dos Campos 607.126 467 0,77 

Sorocaba 573.490 433 0,75 

Sumaré 235.854 155 0,66 

Tremembé 35.131 22 0,64 

Várzea Paulista 105.954 69 0,66 
Fonte: ABRELPE, 2008, p. 85 e 86 

TaxaRSU(2009, pop) 

A expressão (46) estima a TaxaRSU(2009, pop) da região SE. Na expressão (46) encontra-se a 

TaxaRSU(2009, pop). 

TaxaRSU(2009,pop) = 0,000155.Popurb/1000 + 0,7925 (46) 

Fonte: ABRELPE, 2009, p. 42 

Além da expressão (46), a ABRELPE (2009) divulgou os resultados da amostra do Estado de 

São Paulo. Assim, estimou-se a TaxaRSU(2009, pop) do Estado de São Paulo. 
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Tabela 51 - TaxaRSU(2009, pop) 

Cidade 
Popurb(2009) RSU TaxaRSU(2009, pop) 

[habitantes] [tRSU/dia] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Campinas 1.056.205 1.123,9 1,064 

Guarulhos 1.282.665 1.326,7 1,034 

Osasco 718.646 674,5 0,939 

Ribeirão Preto 563.107 569,3 1,011 

Santo André 673.396 822,6 1,222 

São Bernardo do Campo 803.921 810,9 1,009 

São José Dos Campos 613.745 517,7 0,843 

São Paulo 10.472.872 14.016,0 1,338 

Sorocaba 581.452 528,7 0,909 
Fonte: ABRELPE, 2009, p. 54 

TaxaRSU(2010, pop) 

A expressão (47) a seguir, estima a TaxaRSU(2010, pop) para a região SE. 

TaxaRSU(2010, pop) = 0,000168 . Popurb/1000 + 0,8186 (47) 

Fonte: ABRELPE, 2010, p. 44 e 86 

Além da expressão (47), a ABRELPE (2010) divulgou os resultados da amostra do Estado de 

São Paulo. Assim, estimou-se a TaxaRSU(2010, pop) do Estado de São Paulo. 

Tabela 52 - TaxaRSU(2010, pop) 

Cidade 
Popurb(2010) RSU TaxaRSU(2010, pop) 

[habitantes] [tRSU/dia] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Campinas 1.062.453 1.045,30 0,984 

Guarulhos 1.222.357 1.199,80 0,982 

Osasco 666.469 600,4 0,901 

Ribeirão Preto 603.401 542,3 0,899 

Santo André 673.914 658,6 0,977 

São Bernardo do Campo 752.414 755,1 1,004 

São José dos Campos 615.610 543,3 0,883 

São Paulo 11.125.243 13.587,40 1,221 

Sorocaba 580.340 520 0,896 
Fonte: ABRELPE, 2010, p. 51 

TaxaRSU(2011,pop) 

A expressão (48), a seguir, estima a TaxaRSU(2011, pop) para a região SE. 

TaxaRSU(2011, pop)=0,000155.Popurb(2011)/1000+0,862 (48) 

Fonte: ABRELPE, 2011, p. 43 

Além da expressão (48), a ABRELPE (2011) divulgou os resultados da amostra do Estado de 

São Paulo. Assim, estimou-se a TaxaRSU(2011, pop) do Estado de São Paulo. 
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Tabela 53 - TaxaRSU(2011, pop) 

Cidade 
Popurb(2011) RSU TaxaRSU(2011, pop) 

[habitantes] [tRSU.dia-1] [kgRSU.(hab.dia)-1] 

Campinas 1.069.934 1.055,7 0,987 

Guarulhos 1.233.436 1.203,0 0,975 

Osasco 667.826 604,7 0,905 

Ribeirão Preto 610.606 550,0 0,901 

Santo André 678.485 745,2 1,098 

São Bernardo do Campo 757.380 779,0 1,029 
Fonte: ABRELPE, 2011, p. 50 e 51 

TaxaRSU(2012, pop) 

Considerando dados de municípios de toda a região SE, a TaxaRSU(2012, pop) foi estimada a 

partir da expressão (49). 

TaxaRSU(2012, pop) = 0,000151 . Popurb(2012) + 0,873822 (49) 

Fonte: ABRELPE, 2012, p. 72 

Em 2012, não foram publicados os resultados do estudo sobre coleta de RSU e população por 

município. 

A Taxa RSU da cidade de São Paulo, com população de 11,4 milhões de habitantes, naquele 

ano, foi estimada igual a 1,25kgRSU.(hab.dia)-1 (ABRELPE, 2013) 

TaxaRSU(2013, pop) 

Considerando dados de municípios de toda a região SE, a TaxaRSU(2013, pop) foi estimada a 

partir da expressão (50). 

TaxaRSU(2013, pop) = 0,000206Popurb(2013) + 0,663336 (50) 

Fonte: ABRELPE, 2013, p. 73 

Em 2013, não foram publicados detalhes do estudo sobre de coleta de RSU e população por 

município. 

TaxaRSU de cidades da MMP com Popurb superior a 500 mil habitantes 

Os levantamentos feitos pela ABRELPE para o conjunto de cidades não se aplicam para as 

metrópoles. Na Tabela 54 são apresentados os levantamentos feitos para as cidades mais 

populosas da MMP. Empregando os dados da ABRELPE, foram estimadas taxas médias de 

cada município, a partir de 2012, até o limite de 1,5kgRSU.(hab.dia)-1. Esta quantidade foi 

mantida como limite até 2035. 
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Tabela 54 - TaxaRSU de cidades com população superior a 500.000 habitantes 

Cidade 

ano 

2.004 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

[kgRSU.(hab.dia)-1] 

Campinas - 0,690 0,820 1,064 0,984 0,987 

Guarulhos 0,561 0,680 0,880 1,034 0,982 0,975 

Osasco - 0,840 0,850 0,939 0,901 0,905 

São Paulo 0,827 0,910 1,236 1,265 1,221 1,274 

Santo André 0,751 0,850 0,880 - 0,977 1,098 

São Bernardo - 0,700 0,790 1,009 1,004 1,029 

São José dos Campos - 0,660 0,770 0,843 0,883 0,919 

Sorocaba - - 0,75 - 0,90 - 
Fontes: dados de 2004: ABRELPE (2004, p. 33), dados de 2007: ABRELPE (2007, P. 60), dados de 2008: 

ABRELPE (2008, p. 113), dados de 2009: ABRELPE (2009, p. 52 e 53), dados de 2010: ABRELPE (2010, p. 50 

e 51), dados de 2011: ABRELPE (2011, p. 50 e 51). 


