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RESUMO

Como resultado dos meios de produção e consumo e o modo de vida ocidental,

observa-se a crescente utilização de recursos naturais e geração de resíduos,

diretamente relacionados ao crescimento populacional e à expansão urbana. Tais

fatores, associados à rápida obsolescência e à grande quantidade de produtos

descartáveis no mercado, contribuem para que os resíduos causem inúmeros

impactos ambientais. Desta forma, o principal desafio na gestão dos resíduos é a

diminuição da geração, maximizando a reciclagem e a reutilização dos materiais,

agregando-lhes valor e reinserindo-os na cadeia produtiva. Um dos grandes

benefícios ambientais proporcionado pela recuperação e reciclagem dos resíduos

sólidos é a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Tendo em vista a

relevância desse tipo de estudo, o presente trabalho busca estimar os benefícios

ambientais que podem ser gerados a partir da reciclagem de resíduos sólidos no

Município de Guarujá (SP), avaliando a contribuição da coleta seletiva na redução das

emissões de GEEs. A quantificação das emissões através do processo de reciclagem

considerou uma metodologia adaptada que compara as emissões geradas na

produção de materiais a partir de matéria-prima virgem, relacionando com o consumo

de energia poupado nos processos com as emissões obtidas com o uso do material

reciclado (AMS-III.A.J - Emission reductions by using recycling material instead of raw

material). Assim, os créditos de carbono (CERs) são gerados e podem ser utilizados

como forma de cumprimento de metas de emissões de GEEs para os países que são

Parte do Anexo I do Protocolo de Quioto. No Município de Guarujá, durante os anos

de 2017 a 2019 foram coletados 6.050,8 toneladas de resíduos recicláveis, sendo o

papel o tipo de resíduo mais reciclado. Com esse total de materiais coletados no

município, proporcionou-se a redução de cerca de 22.123,37 tCO2 na atmosfera,

evidenciando um grande potencial para implementação de um projeto MDL no

Município de Guarujá (SP).

Palavras-chave: Reciclagem, Resíduos Sólidos, Gases de Efeito Estufa, Valoração
Ambiental
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ABSTRACT

As a result of the means of production and consumption and the western way of life,

there is a growing use of natural resources and waste generation, directly related to

population growth and urban expansion. Such factors, associated with the rapid

obsolescence and large amount of products on the market, contribute to the emissions

causing environmental impacts. In this way, the main challenge in waste management

is to increase generation, maximizing the recycling and reuse of materials, adding

value to them and reinserting them in the production chain. One of the great

environmental benefits generated by the recovery and recycling of solid waste is the

reduction of greenhouse gas (GHG) reductions. Considering a work of this type of

study, the recycling work can be generated from the environmental benefits that can

be generated in the city of Guarujá (SP), evaluating the contribution of selective

collection in the recycling of GHG estimates. The quantification of the emissions due to

recycling processes used an adapted methodology to compare the emissions

estimates of the productive processes, related to the consumption of energy spared by

recycling processes (AMS-III.A.J - Emission reductions by using recycling material

instead of raw material). Thus, the carbon credits (RCE) can be generated and used

by countries as a form to meet the goals to reduce the emissions of greenhouse

gasses for the countries that are part of Annex I of the Kyoto Protocol. During the

years 2017 to 2019, about 6.050,8 of recyclable waste was collected, with paper being

the most recycled type of waste. With this total of materials collected in the city, a

reduction of about 22.123,37 tCO2 in the atmosphere was provided, evidencing a

great potential for the implementation of a CDM (MDL) project in the city of Guarujá

(SP).

Key words: Recycling, Solid Waste, Greenhouse Gasses, Environmental Valuation
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1. INTRODUÇÃO

A urbanização, o desenvolvimento econômico e os atuais padrões de produção

e de consumo vêm gerando grandes impactos ambientais, como poluição hídrica,

poluição atmosférica, poluição do solo, poluição visual, poluição sonora e outros.

Paralelamente ao constante crescimento populacional aliado ao incremento das

indústrias ao redor do mundo, tem-se a problemática da geração e gestão dos

resíduos sólidos urbanos. Desta maneira, revela-se de grande importância e

necessidade repensar as práticas de disposição dos resíduos e formas de inseri-los

nos setores da cadeia produtiva (Lima, 2012; Longo, G. L. et al., 2019).

Em 2010, instituiu-se no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS

(Lei Federal nº 12.305), que estabelece princípios, objetivos, instrumentos e

instruções para uma gestão integrada dos resíduos sólidos, incluindo

responsabilidades por parte dos geradores e do poder público (responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida do produto). Sendo assim, a legislação define os

atores envolvidos na cadeia produtiva e de consumo como responsáveis por sua

gestão (fabricantes, consumidores, comerciantes, distribuidores, poder público e

também, os catadores de recicláveis), visando a redução dos volumes gerados e dos

impactos ambientais relacionados ao ciclo de vida dos produtos em circulação, desde

sua produção até seu destino final (Longo, G. L. et al., 2019).

O disposto na PNRS destaca a implementação e manutenção de políticas

públicas que promovam a participação destes diferentes atores na gestão integrada

de resíduos sólidos. Entre os instrumentos definidos pela PNRS a fim de atingir este

objetivo, destacam-se: o incentivo a criação e desenvolvimento de cooperativas de

reciclagem, os sistemas e acordos intersetoriais de logística reversa e os serviços de

limpeza urbana. Estes instrumentos são responsáveis por contribuir para a

prevenção da poluição do solo e dos corpos hídricos, a manutenção da beleza cênica

e o controle de doenças (IPEA, 2020; ABRELPE, 2021).

A partir deste marco regulatório, o resíduo sólido reutilizável e reciclável é

reconhecido como: “um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda

e promotor de cidadania”. Desta forma, a PNRS promove soluções que incentivam a

indústria da reciclagem e a integração de catadores autônomos e cooperativas de

reciclagem neste processo (BRASIL, 2010). Assim sendo, soluções que incorporem

estes aspectos podem promover a atenuação de outros impactos ambientais, sociais
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e econômicos negativos, promovendo a geração de renda e empregos, a inclusão

social e a reintrodução destes resíduos como insumos em novos processos

produtivos, evitando a extração de material virgem e colaborando para a redução da

emissão de GEEs (Lima, 2012; Saueressig, 2021).

Uma das questões ambientais emergentes relacionadas à gestão de resíduos

sólidos é a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs). Parte considerável dessas

emissões são resultantes da disposição destes resíduos em condições anaeróbicas,

como aterros sanitários, que contam com processos que direta ou indiretamente, são

responsáveis pela geração de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Entretanto,

outras alternativas como a incineração também contribuem para a emissão destes

gases, provocando a liberação de CO2 e óxido nitroso (N2O), especialmente no caso

de resíduos plásticos (Frondizi, 2009; Longo, G. L. et al., 2019).

Apesar da contribuição do setor de resíduos para as emissões globais e as

crescentes discussões sobre alternativas que promovam a integração de soluções, o

primeiro painel geral das ações intergovernamentais para lidar com os desafios

relacionados às mudanças climáticas foi a Convenção-Quadro das Nações Unidas

sobre Mudança do Clima (CQNUMC), que entrou em vigor efetivamente em março de

1994, e, de modo geral, estabeleceu ferramentas e mecanismos que permitem

negociações entre as Partes envolvidas, objetivando uma melhor gestão das

emissões (Moreira, Giometti, 2008 apud Lima, 2012).

Visando implementar métodos mais sustentáveis e a melhoria da qualidade de

vida no cenário mundial, e para que as estratégias e instrumentos sejam melhorados

e ajustados de maneira contínua e novos acordos globais sejam firmados, ocorrem as

chamadas COPs (Conferência das Partes), reunião entre os países signatários da

Convenção. Apesar de objetivarem um melhor controle das concentrações de CO2, os

primeiros acordos não definiram metas e limites, o que, juntamente com o caráter

voluntário das ações, fez com que não houvesse uma redução efetiva das emissões

de gases de efeito estufa (Babiker et al., 2000; Lima, 2012). Tal fato deixou claro que

seria necessário estipular metas obrigatórias de redução, e também, o

estabelecimento de penalidades àqueles que não atingirem os objetivos acordados. A

partir disso, surge na COP-3, realizada em 1997, em Quioto, no Japão, chamado

Protocolo de Quioto, que finalmente estabeleceu metas compulsórias para redução

das emissões nos países acordados, também conhecidos como: “Partes do Anexo I”,

que se trata de um anexo que lista os maiores responsáveis pelas emissões globais
7



de GEEs historicamente, nações altamente industrializadas e que fazem parte da

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Esparta,

2009; UNFCCC, 2012).

No Brasil, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, instituída pela Lei

Federal nº 12.187 em 2009, é responsável por definir os objetivos, instrumentos e

diretrizes para o cumprimento das metas de descarbonização acordadas

internacionalmente (BRASIL, 2015). Entretanto, o assunto no país sofre com a

ineficiência dos arranjos institucionais estabelecidos, causando sobreposição de

papéis entre os atores envolvidos e o atraso da criação e desenvolvimento do

Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) (Pica Vet, 2019). Em 2021 o

Projeto de Lei nº 528, que propõe a criação e regulamentação deste mercado, tramita

para o avanço do tema em resposta à políticas bem sucedidas até então, como: a

Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD+), os Planos de Ação para Prevenção e

Controle do Desmatamento da Amazônia e do Cerrado (PPCDAm e PPCerrado),

aplicados a partir da metodologia disponibilizada pela UNFCCC, e outros projetos

baseados em Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL). Os projetos MDL

permitem que os países em desenvolvimento se apresentem como alternativas de

investimento promissoras, pois possibilitam a geração de créditos através dos

Certificados de Redução de Emissão (RCE), que podem ser negociados nos

mercados de carbono internacionais (Frondizi, 2009; Pica Vet, 2019).

Levando em consideração este cenário, uma alternativa para a avaliação dos

benefícios ambientais proporcionados pela reciclagem nos municípios é o cálculo da

redução de emissões de GEEs a partir de projetos MDL (Baierle, 2020; Lima, 2012;

Massi, 2019).

Neste caso, para avaliação das emissões de GEEs no município, optou-se pelo

uso de metodologias já aplicadas e disponíveis na literatura, tendo como base

principal o método de cálculo Recuperação e Reciclagem de Materiais de Resíduos

Sólidos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) conhecido pela sigla:

AMS-III.A.J, ferramenta que viabiliza que países em desenvolvimento, como o Brasil,

participem como voluntários no cumprimento de metas de emissão de GEEs

acordadas pelas Partes do Anexo I do Protocolo de Quioto. Por fim, foram avaliados

os benefícios proporcionados em relação à redução de emissões de GEEs, a redução

do uso de matérias-primas virgens e também da quantidade de resíduos destinada

aos aterros sanitários.
8



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

Avaliação da redução de emissões a partir da reciclagem realizada no

município de Guarujá (SP) no período de 2017 a 2019, servindo como uma

ferramenta para a avaliação dos benefícios ambientais e valoração da atividade,

incentivando a ampliação do serviço no município.

2.2. Objetivo específico

Apoiar o desenvolvimento de um cenário base para a elaboração do Inventário

de Emissões de GEEs, produto do Plano de Adaptação à Mudança do Clima no

Município.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Reciclagem de resíduos sólidos urbanos

A geração de resíduos sólidos no Brasil vem aumentando consideravelmente

nos últimos anos, como apresentado pelo Panorama de 2020 da ABRELPE

(Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais). O

país passou de 67 milhões de toneladas de resíduos em 2010 para 79 milhões de

toneladas em 2019, fazendo com que a geração por habitante passasse de 348

kg/ano em 2010 para 379 kg/ano em 2019. Em relação à coleta dos resíduos,

observou-se um crescimento em todas as regiões do país, passando de 59 milhões

de toneladas coletadas em 2010 para 72,7 milhões em 2019, registrando também um

aumento da cobertura que passou de 88% para 92%.

A reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos, de modo a inseri-los

novamente na cadeia produtiva, são atividades que geram menos impacto ambiental

do que o descarte em aterros e a incineração. A variedade dos materiais coletados

depende das demandas da indústria de reciclagem. Em geral, os materiais são

segregados em: papéis e papelão; plásticos (PVC, PEAD, PET, PEBD, etc.); vidros;
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metais ferrosos (aço e ferro); metais não-ferrosos (alumínio, cobre, chumbo, etc.)

(Grippi, 2006).

Neste sentido, é importante destacar o trabalho dos catadores informais e das

cooperativas, que atuam como importantes colaboradores e agentes ambientais e

estão amparados pelo marco regulatório específico disposto na Lei Federal

12.305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), onde é estabelecida

no §1º do Artigo 36, a priorização de contratação cooperativas, ou outras formas de

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas

físicas de baixa renda pelo poder público. Esta iniciativa também colabora com a

implementação de Políticas Públicas que promovam a distribuição de renda entre os

mais vulneráveis, e consequentemente, a superação da miséria e da fome,

alinhando-se aos conceitos de sustentabilidade e potencializando impactos positivos

nos campos ambientais, sociais e econômicos (Saueressig, 2021).

3.1.1. O Protocolo de Quioto

A Conferência que deu origem ao Protocolo de Quioto trouxe à tona a questão

da responsabilidade compartilhada dos países no que diz respeito aos desafios do

aquecimento global, porém deixando claro que os maiores responsáveis

historicamente pelas emissões de GEEs têm obrigações ainda maiores (Seiffert, 2009

apud Lima, 2012). Os países considerados desenvolvidos representam cerca de 70%

das emissões oriundas de atividades antrópicas, como traz o relatório do Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), enquanto os países em

desenvolvimento representam 28% do total, e, os mais pobres, apenas 2%. Desta

forma, ficou acordada a obrigação dos países Parte do Anexo I em reduzir suas

emissões, que, juntas, representam cerca de 55% do total global, nos anos

subsequentes. A partir do reconhecimento de que tais países são os principais

causadores dos altos níveis de GEEs na atmosfera, a obrigatoriedade de redução das

emissões aplica-se somente a estes, por todo o histórico desde a revolução industrial

(BRASIL, 2007).

No caso de países em desenvolvimento como Brasil, China e Índia, não

existem metas de redução por não serem Partes do Anexo I. Porém, parte desses

países assumiram metas de redução de maneira voluntária, sem estarem

condicionados às penalidades previstas no acordo, como é o caso do Brasil, que no
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ano de 2009 estipulou uma meta de redução entre 36,1% e 38,9% das emissões de

GEEs no país até o ano de 2020 (BRASIL, 2008 apud Lima, 2012).

3.2. Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)

Os países que assinaram o Protocolo de Quioto possuem três tipos de

mecanismos de mercado e flexibilização como suporte para viabilizar o cumprimento

de suas metas nacionais relacionadas às emissões, sendo eles: Implementação

Conjunta (IC); Comércio Internacional de Emissões (CIE); e Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo (MDL) (UNFCCC, 2008). Tais mecanismos vêm para

complementar políticas e ações domésticas que são adotadas por esses países,

possibilitando que, em parte, a redução das emissões seja obtida não só

nacionalmente, mas sim que haja um empenho global para as reduções de emissões

dos gases do efeito estufa (GEE) (Lopes, 2002; apud Lima, 2012). O conceito por

trás dos mecanismos é que seja estabelecido um comércio global de emissões,

permitindo que países que não conseguiram cumprir suas metas através de suas

medidas domésticas, consigam obter permissões de emissão dos outros países

envolvidos no acordo (Frondizi, 2009).

Por movimentar recursos tanto do setor público como do setor privado em

medidas que objetivam o cumprimento das metas de emissão e conservação do meio

ambiente, os mecanismos promovem a geração de renda, emprego e oportunidades

de negócio, caracterizando-os como uma grande oportunidade para os países

desenvolvidos e em desenvolvimento. O principal mecanismo que tem sua

implementação viabilizada é o MDL, na medida em que é o único mecanismo do

Protocolo de Quioto que admite a participação, que é voluntária, de países em

desenvolvimento (Seiffert, 2009 apud Lima 2012).

O Brasil é um dos países mais aptos a estabelecer um mercado dos chamados

“créditos de carbono”, considerando suas condições de clima favoráveis, a extensão

do território nacional, a capacitação em eficiência energética e a capacidade de

absorção de tecnologias inovadoras e processos mais sustentáveis. Por isso, a

geração de fluxo de investimentos para financiamento de novas tecnologias e

pesquisas no país se apresenta com grande potencialidade. No Brasil, destacam-se

alguns setores com muitas oportunidades para projetos, como os exemplos: o setor
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de resíduos sólidos, o setor florestal, o de energia e o de silvicultura (Ferreira et al.,

2006).

3.3. Metodologias para a valoração

As atividades de projeto concebidas pelo MDL são aquelas que objetivam

reduzir emissões de GEEs e/ou remover carbono da atmosfera. Os principais GEEs,

estabelecidos pelo Protocolo de Quioto (Anexo A), relacionam-se aos segmentos e

processos responsáveis pela maior parcela das emissões, sendo que as atividades

devem ajudar na mitigação das mesmas. O segmento de resíduos é responsável por

uma parcela significativa de emissão de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e

óxido nitroso (NO2), relacionadas à disposição de resíduos sólidos em condições

anaeróbias (Lopes, 2002 apud Lima, 2012; Frondizi, 2009).

3.3.1. Redução Certificada de Emissões (RCE)

Através do MDL, cada unidade de gases de efeito estufa (GEE) que deixa de

ser emitida ou capturada por atividades de projetos nos países em desenvolvimento,

pode ser negociável. Surge então, uma espécie de ativo financeiro, conhecido como

Redução Certificada de Emissões (representado pela sigla RCE) (Esparta, 2009 apud

Lima, 2012).

Na busca pela uniformidade no que diz respeito às quantificações da redução

de GEEs em projetos MDL, definiu-se que o RCE é equivalente à unidade de uma

tonelada métrica de CO2, considerando a base conceitual “Potencial de Aquecimento

Global”, do inglês, Global Warming Potential (GWP) (UNFCCC, 2012).

A Tabela 1 apresenta os principais gases emitidos e seus respectivos valores

de potencial de aquecimento global (GWP), partindo do Dióxido de Carbono (CO2)

que tem o índice base (GWP = 1) até o Hexafluoreto de Enxofre (SF6) que tem o

maior índice (GWP = 23900).

Tabela 1. Potencial de Aquecimento Global (GWP) dos Gases de Efeito Estufa

NOME (Gases) FÓRMULA
GWP

(Potencial de Aquecimento Global)

Dióxido de Carbono CO2 1

Metano CH4 21
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Óxido Nitroso N2O 310

CFC -12 CCI2F2 6200 - 7100

HCFC-22 CHCIF2 1300 - 1400

Perfluormetano CF4 6500

Hexafluoreto de Enxofre SF6 23900

Fonte: Instituto Acende Brasil

Os principais Gases de Efeito Estufa estão listados no Anexo A do Protocolo

de Quioto, e, por apresentarem variados potenciais de sobrecarga em relação ao

aquecimento global, a equivalência de carbono tornou-se o parâmetro para

comparação entre eles. Basicamente, a quantidade de CO2eq é dada pela

multiplicação da quantidade que foi emitida de um determinado gás pelo seu potencial

de aquecimento global (GWP). O dióxido de carbono (CO2) que é a medida base, tem

seu GWP = 1. O metano, por sua vez, tem seu GWP = 21, o que significa que o GWP

do metano é 21 vezes maior que o CO2 e poderá emitir 21 RCEs, na medida em que

evitou a emissão de 21 toneladas equivalentes de carbono (tCO2eq) (Seiffert, 2009

apud Lima, 2012).

Os países integrantes do Anexo I do Protocolo de Quioto podem utilizar os

“créditos de carbono” como ferramentas para atingir suas metas de redução de

emissões de GEEs. Na prática, se trata de um complemento para as ações

domésticas, que, muitas vezes, não são suficientes na compensação, gerando um

mercado que possibilita a compra desses créditos, além de fomentar o investimento e

a aplicação de novas tecnologias nos países em desenvolvimento.

Ao comprovar com os resultados a efetiva redução das emissões, ou seja,

apresentar o cenário evitado com as atividades do projeto (adicionalidade), busca-se

entender se o projeto é atrativo em relação à venda de RCEs, ou se, independente

disso, poderia ser executado pelos benefícios econômicos e ambientais. As atividades

do projeto podem servir também para contribuição e viabilização do cumprimento e

acordo com legislações ambientais da região (Seiffert, 2009 apud Lima, 2012).

3.3.2. Metodologia AMS-III.AJ

A metodologia AMS-III.AJ: “Recovery and recycling of materials from solid

wastes”, atualmente em sua oitava versão publicada, passa por atualizações anuais

desde 1995 após as COPS (Conferências das Partes da Convenção) e passa por
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aprovação do Conselho Executivo de MDL, atuante sob autoridade e orientação da

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), à

nível internacional, e à Autoridade Nacional Designada (AND), desempenhada pela

Coordenação-Geral de Ciências do Clima e Sustentabilidade, da Secretaria de

Pesquisa e Formação Científica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações

(MCTI), à nível nacional (Frondizi, 2009; MCTI, 2021).

Esta metodologia apresenta os procedimentos necessários para o cálculo da

redução das emissões de GEE proporcionadas pelas atividades de recuperação e

reciclagem de materiais, fazendo com que sejam inseridos novamente em um ciclo

produtivo na indústria, e consequentemente, reduzindo a demanda de insumos e

proporcionando economia de energia elétrica, de combustíveis fósseis e de recursos

naturais. Um exemplo deste processo é apresentado na Figura 1.

Figura 1. Exemplo de Economia de Energia e Matéria Prima através da reciclagem.

Fonte: Adaptado de UNFCCC, 2011 apud Lima.
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Para calcular a redução das emissões ocasionadas pela reciclagem, é preciso

avaliar as emissões de linha de base (“BE”, referente a Baseline Emissions, em

inglês), ou seja, as emissões geradas pela produção de cada tipo de material virgem

(plástico, papel, alumínio, metal e vidro) e as emissões geradas pelos processos de

reciclagem (“PE”, referente a Project Emissions, em inglês), atividade de projeto

delimitada pela metodologia adotada nesta pesquisa (Figura 2). Além das citadas, em

projetos MDL também podem ser deduzidas as emissões de vazamento (“LE”,

referente a Leakage Emissions, em inglês) do projeto avaliado (Lopes, 2002 apud

Lima 2012).

Figura 2. Ilustração comparativa entre a redução de emissões de um projeto MDL e as
emissões de linha de base.
Fonte: Adaptado de Frondizi, 2009.

3.3.3. Contexto no Município de Guarujá (SP)

O Município de Guarujá, pertence à Região Metropolitana da Baixada Santista

- RMBS (Figura 3), e é responsável por 21% do montante total de resíduos sólidos

urbanos gerados na Baixada Santista, de acordo com o Plano Regional de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista - PRGIRS/BS (2016).
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Figura 3. Mapa de localização da Região Metropolitana da Baixada Santista e do Município de Guarujá

(SP).

Fonte: Autoria própria.

Neste contexto regional, os resíduos gerados por sete das nove cidades da

Baixada Santista tem como destino final o Aterro Sanitário Sítio das Neves, localizado

na área continental de Santos. O aterro possui autorização para receber resíduos até

2023, entretanto, segundo o PRGIRS/BS o grande desafio da região é prolongar sua

vida útil, que se aproxima do fim (IPT, 2016). Dessa maneira, partindo do disposto na

Seção II da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), onde destaca-se a

importância da responsabilidade compartilhada para o enfrentamento dos desafios

expostos, os municípios tem promovido iniciativas que apoiem a redução do volume

destinado ao aterro Sítio das Neves como: os programas municipais de coleta e

destinação de óleos vegetais (Lei nº 3.530/2007), de responsabilidade pós consumo e

logística reversa (Lei nº 4.479/2017) e gestão de resíduos de grandes geradores (Lei

nº 4.479/2017 e Decreto nº 12.767/2018). Entretanto, tais atividades não são

relevantes para os limites deste trabalho, visto que o programa de coleta seletiva
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municipal é direcionado exclusivamente para os “pequenos geradores”, ou seja, os

que geram quantidades menores que 200 litros de resíduos por dia (GUARUJÁa,

2020).

Os bairros atendidos pelo programa de coleta seletiva municipal foram:

Astúrias, Cachoeira, Cidade Atlântica, Conceiçãozinha, Enseada, Itapema, Jd. Boa

Esperança, Jd. Helena Maria, Jd. Las Palmas, Jd. Virgínia, Morrinhos, Mar e Céu,

Marinas, Pitangueiras, Parque Estuário, Perequê, Península, Santa Maria, Santa

Rosa, Santo Antônio, Tombo, Vila Áurea e Vila Zilda (GUARUJÁa, 2020).

Em consonância com a Lei Federal nº 12.305/2010, a Política Nacional de

Resíduos Sólidos - PNRS, a Lei Municipal nº 4.367/2016 e a Lei Municipal

3.996/2012, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -

PMGIRS, as cooperativas, consideradas como um instrumento prioritário pelo poder

público para a gestão de resíduos sólidos urbanos, são os atores sociais

responsáveis pelo serviço de coleta seletiva municipal desde 2019, e

consequentemente, responsáveis por porcentagem relevante do total de resíduos

sólidos urbanos (RSU) coletados para reciclagem e recuperação no Município de

Guarujá. A triagem, separação, beneficiamento primário e transporte dos resíduos são

atividades realizadas pelas cooperativas contratadas pela prefeitura, entretanto, a

reciclagem dos materiais e o posterior reaproveitamento destes como insumos no

ciclo produtivo é realizada de forma terceirizada por parceiros comerciais das

cooperativas de reciclagem (GUARUJÁa, 2020).

Em relação à temática de adaptação à mudanças climáticas e redução de

GEEs, o município criou em 2021 a Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do

Clima e Recursos Hídricos, por meio do decreto DECRETO Nº 14.329, em

consonância com a PNMC e PEMC. Assim, nos próximos anos deverão ser

elaborados: o Inventário Municipal de Gases de Efeito Estufa e o Plano Municipal de

Adaptação à Mudança do Clima.
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3.3.4. Legislação pertinente (arcabouço legal)

Dada a proposta de conectividade entre temas distintos e que estão sob

influência de diferentes aspectos legais, a legislação em âmbito federal, estadual e

municipal em que este anteprojeto se fundamenta é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Legislação e a respectiva esfera institucional e assunto pertinente ao trabalho.

Esfera Legislação Assunto

Municipal

Lei Orgânica do Município de
Guarujá/1990

Art. 10° XII – Compete ao Município a
seguinte atribuição: dispor sobre a limpeza
das vias e logradouros públicos.

Lei Complementar nº 044/1998 Regulamenta o “Código de Posturas” do
Município de Guarujá.

Lei Complementar nº 228/2018

Aprova o Plano Municipal de Saneamento
Básico, estabelece a política e as diretrizes
do Saneamento Básico no Município de
Guarujá, para as finalidades e nas
condições que especifica e dá outras
providências.

Lei nº 3.996/2012 Aprova o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.

Lei nº 4.110/2014

Dispõe sobre o descarte e separação dos
lixos recicláveis, orgânicos e similares no
município por parte dos condomínios e dá
outras providências.

Lei nº 4.150/2014
Institui o programa municipal de
gerenciamento de resíduos sólidos da
construção civil e dá outras providências.

Lei nº 4.367/2017

Dispõe sobre objetivos, instrumentos,
princípios e diretrizes para a gestão
integrada de resíduos sólidos no Município
do Guarujá e dá outras providências.

Lei nº 4.479/2017

Define as diretrizes para implementação e
operacionalização da logística reversa
(responsabilidade pós-consumo) no
Município de Guarujá, e dá outras
providências.

Lei nº 4.486/2017
Institui o serviço público de coleta seletiva
dos resíduos sólidos recicláveis e dá outras
providências.

Decreto nº 11.949/2016

Regulamenta a Lei Municipal nº 4.150, de
24 de setembro de 2014, que instituiu o
Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Construção Civil do
Município de Guarujá, estabelecendo as
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diretrizes, os critérios e procedimentos, e dá
outras providências.

Decreto nº 12.766/2018
Regulamenta o Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município e dá
outras providências.

Decreto nº 12.765/2018

Regulamenta o Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município, no que
se refere ao tema: Gestão de Resíduos de
Grandes Geradores e à obrigatoriedade de
coleta, transporte, tratamento, destinação
dos resíduos sólidos e disposição final dos
rejeitos, provenientes dos Grandes
Geradores.

Decreto nº 14.329/2021
Cria a Comissão Municipal de Adaptação à
Mudança do Clima e Recursos Hídricos, e
dá outras providências.

Estadual

Lei Estadual nº 12.300/2006 Institui a Política Estadual de Resíduos
Sólidos e define princípios e diretrizes.

Lei Estadual n° 13.798/09 Institui a Política Estadual de Mudanças
Climáticas – PEMC.

Decreto nº 54.645/2009

Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300
de 2006, que institui a Política Estadual de
Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do
artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de
1976,aprovado pelo Decreto n° 8.468, de
1976.

Decreto nº 55.947/2010
Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de
novembro de 2009, que dispõe sobre a
Política Estadual de Mudanças Climáticas.

Decreto nº 65.881/2021

Dispõe sobre a adesão do Estado de São
Paulo às campanhas "Race to Zero" e
"Race to Resilience", no âmbito da
Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, e dá providências
correlatas.

Federal

Lei nº 5.764/1971

Define a Política Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas, e dá outras
providências.

Lei nº 12.305/2010
Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e dá outras providências.

Lei nº 12.187/2009 Institui a Política Nacional sobre Mudança
do Clima - PNMC e dá outras providências.

Decreto nº 10.936/2022
Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
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Decreto nº 9.578/2018

Consolida atos normativos editados pelo
Poder Executivo federal que dispõem sobre
o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima,
de que trata a Lei nº 12.114, de 9 de
dezembro de 2009, e a Política Nacional
sobre Mudança do Clima, de que trata a Lei
nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Fonte: Autoria própria.

4. METODOLOGIA

4.1. Aquisição dos dados

Os dados referentes à gravimetria de resíduos sólidos gerados pelo Município

de Guarujá foram adquiridos a partir do portal do SNIS (Sistema Nacional de

Informações Sobre Saneamento). Estes dados são disponibilizados pela Secretaria

de Operações Urbanas (SEURB) e contemplam os resíduos coletados por serviços de

zeladoria da cidade, como serviços de limpeza urbana, desobstrução de canais, vias

de drenagem e outros. Estes dados são apresentados ano a ano para o período de

2017 a 2019, para cada tipo de material, na Tabela 3.

Tabela 3. Dados do SNIS da reciclagem em Guarujá entre 2017 e 2019

Material
Toneladas (t)

2017 2018 2019

Plástico 1.036,80 441,20 700,30

Metais 115,20 49,00 77,80

Vidros 316,80 134,80 214,00

Papel 1.411,20 600,50 953,20

Total 2.880,00 1.225,50 1.945,30

Fonte: SNIS (2020), IPEA (2017) adaptado.

Em relação aos metais, a proporção utilizada para as quantidades de material

ferroso e alumínio tem como base o estudo do IPEA - Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (TD 2268 - A Organização Coletiva de Catadores de Material

Reciclável no Brasil: dilemas e potencialidades sob a ótica da economia solidária),

publicado em 2017, que traz informações sobre a composição média dos resíduos
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descartados no país. Neste estudo, os materiais ferrosos representam cerca de

1,53% e o alumínio cerca de 0,51% do total dos resíduos descartados. A partir disso,

a proporção quantitativa entre o alumínio e os demais metais ferrosos foi definida em

uma relação de 1 para 3 respectivamente, como mostra a Tabela 4.

Tabela 4. Proporção de metais utilizada para os cálculos

Total Metais
(Ton)

Quantidade Metais Ferrosos
(Ton)

Quantidade
Alumínio (Ton)

2017 115,20 76,032 39,168

2018 49,00 32,34 16,66

2019 77,80 51,348 26,452

Fonte: SNIS (2020), IPEA (2017) adaptado.

A gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Guarujá é realizada em

conjunto pelas Secretarias de Meio Ambiente (SEMAM) e Secretaria de Operações

Urbanas (SEURB). Entretanto, é necessário destacar que esta última é a responsável

pela prestação de contas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

(SNIS), pois possui a titularidade do exercício de serviços de saneamento básico,

instituída pela Lei Municipal Nº 4.872, de 15 de dezembro de 2020. Assim, os serviços

públicos de limpeza urbana, como varrição, poda, capina, desobstrução e limpeza de

bueiros e canais, entre outros, são de responsabilidade da SEURB, como disposto na

Lei Complementar Nº 228 de 20 de fevereiro de 2018. Enquanto os serviços

relacionados à coleta seletiva no Município são de responsabilidade do Núcleo

Permanente de Coleta Seletiva (instituído pela Lei Municipal Ordinária Nº 4.367/2017)

coordenado pela SEMAM. Como consequência disto, os dados reportados aos SNIS,

segundo a prefeitura, representam o montante total de resíduos sólidos urbanos que

foram coletados pelos serviços de limpeza urbana municipal e dos coletados pelos

serviços de coleta seletiva municipal realizados pelas cooperativas.

4.2. Cálculos

Os cálculos foram realizados a partir das equações propostas pela metodologia

AMS-III.AJ e adaptados aos modelos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo

(MDL) pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Esse procedimento

metodológico também foi utilizado pelos autores Lima (2012), Baierle (2019) e Massi
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(2020) a fim de se obter uma aproximação mais fiel do cenário da coleta seletiva e

reciclagem no panorama nacional.

4.2.1. Aplicação da metodologia AMS-III.AJ

Seguindo as instruções do método empregado, deve-se fazer o cálculo

começando pelas emissões de linha de base (BE), referente às emissões do processo

produtivo a partir de insumos virgens, e, em seguida, as emissões de projeto (PE ou

ER), referente às emissões do processo de reciclagem dos materiais, ambas

considerando a proporção para 1 tonelada de cada material reciclável analisado. É

importante lembrar que o termo PE é equivalente ao termo ER (“Project Emissions” =

“Emission Reductions”, em inglês), na medida em que a avaliação considera as

reduções causadas pela reciclagem sob uma ótica geral a partir dos dados

disponibilizados pelo município.

4.2.2. Redução das emissões pela reciclagem

A fim de mensurar a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE)

promovidos pela reciclagem de resíduos sólidos, é necessário a princípio, o cálculo

das emissões de GEE de linha de base. Estas emissões representam as que são

geradas pelo processo produtivo de acordo com a matriz e o consumo energético de

cada tipo de material, ou resíduo sólido, posteriormente reciclado.

As emissões de projeto, ou emissões ocasionadas pelo processo de

reciclagem, são calculadas de acordo com os procedimentos e maquinários utilizados

durante este processo, assim como a matriz e o consumo energético necessários

para realizar a atividade. No caso de materiais como o papel e o papelão, que

possuem possibilidades de reuso e reciclagem limitados, a metodologia aplicada

sugere que não sejam utilizados fatores de consumo de energia, elétrica ou de matriz

fóssil, por estes tipos de resíduos acabarem por ter os aterros sanitários como sua

destinação final, após o esgotamento ou deterioração do material ao longo dos ciclos

de reciclagem. Esta sugestão tem o objetivo de evitar a duplicidade na contabilização

das emissões para estes tipos de material.

A redução das emissões de GEE é calculada pela equação 1 (AMS-III.AJ) a
seguir:
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(Equação 1)𝑅𝐸(𝑎𝑛𝑜) =  𝐵𝐸(𝑎𝑛𝑜) −  𝑃𝐸(𝑎𝑛𝑜) − 𝐿𝐸(𝑎𝑛𝑜) 

Onde:
RE: Redução das emissões no ano avaliado (tCO2eq); ANO

BE: Emissões da linha de base no ano avaliado (tCO2eq);

PE: Emissões do projeto no ano avaliado (tCO2eq);

LE: Emissões fugitivas no ano avaliado (tCO2eq).

A equação 1 leva em conta as “emissões fugitivas”, que são GEEs emitidos por

atividades externas ao limite do projeto do MDL. Porém, o método aplicado

desconsiderou as emissões fugitivas para projetos de reciclagem, por não

representarem valores significativos nesses casos.

4.2.3. Emissões de linha de base (BE)

O cálculo das emissões de Linha de Base, realizado a partir da equação 2 ,

indica um panorama preliminar das emissões referentes à cadeia produtiva existente,

sendo essencial para avaliação da redução ou aumento das emissões, posteriores à

implantação do “Projeto de Reciclagem”. Vale destacar que de acordo com Lima

(2012) as emissões de produção devem ser calculadas com as condições típicas e

que melhor retratam o contexto do país onde é realizada a reciclagem dos materiais,

como por exemplo, o fator de emissão de CO2 da geração de energia, mesmo que

não se conheça a origem do material, ou até mesmo, caso o material seja de origem

estrangeira.

𝐵𝐸 =  Σ[𝑄𝑖 * 𝐿𝑖 * (𝑆𝐸𝐶 𝐵𝑙 * 𝐸𝐹𝑒𝑙 + 𝑆𝐹𝐶 * 𝐸𝐹𝑓𝑓𝐶𝑂2)]
(Equação 2)

Onde:
BE: Emissões da Linha de Base no ano avaliado (tCO2eq / ano);

i: Índices para o tipo de material i (i = 1,2,3 para plástico, papel, metais ferrosos, metais

não-ferrosos, vidro);

Qi: Quantidade do resíduo tipo i reciclado no ano t (t / ano);

Li: Fator de ajuste para compensar a degradação da qualidade do material e as perdas do

material no processo de produção do produto final utilizando o material reciclado;
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SECBl: Consumo específico de energia elétrica para a produção do material virgem tipo “i”

(MWh / t);

EFel: Fator de emissão do grid de geração de eletricidade, disponibilizado pelo Inventário

Corporativo de Emissões (MCTI, 2020) (tCO2 / MWh);

SFCBl: Consumo Específico de combustíveis para a produção do material virgem do tipo “i”

(GJ / t);

EFff CO2: Fator de emissão de CO2 para o combustível fóssil (tCO2 / GJ).

4.2.3.1. Fator de ajuste (Li)

Como proposto pela metodologia, o fator de ajuste (Li) adotado deve buscar a

compensação das perdas ao longo do processo e perda de qualidade do material pela

degradação. A Tabela 5 apresenta os números usados pela Agência de Proteção

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) em um relatório publicado sobre gestão de

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e emissões de GEEs, mostrando os valores das

taxas de cada produto reciclado para cada tonelada de material absorvido pela

atividade da reciclagem (USEPA, 2006).

Tabela 5. Fator de ajuste para cada tipo de material.

Material Li Fonte

Alumínio 0,93

USEPA
(2006)

Plástico 0,75

Papel 0,93

Vidro 0,88

Metais 0,98
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4.2.3.2. Consumo de energia elétrica para a produção de materiais (SEC BL)

Os valores de consumo específico de eletricidade para a produção de material

virgem (SEC Bl), apresentados na Tabela 6, representam o consumo de energia

elétrica necessário para a produção de 1 tonelada de cada tipo de material (em kWh).

Tabela 6. Consumo de Energia Elétrica para a Produção de Materiais.

Material SEC Bl (kWh) Fonte

Alumínio 17.600,00 CALDERONI (2003)

Plástico 6.740,00 CALDERONI (2003)

Papel 4.980,00 CALDERONI (2003)

Vidro 4.830,00 CALDERONI (2003)

Metais 2.777,78 BIR (2008)

4.2.3.3. Fator de emissão para a rede de energia elétrica (EFel)

Os valores correspondentes às emissões de GEEs provocadas pela geração

de energia elétrica no sistema são encontrados no “Inventário Corporativo”

disponibilizado pelo MCTI (2021) e são apresentados na Tabela 7 para cada ano do

estudo (de 2017 a 2019).

Tabela 7. Fator de emissão de CO2 para a geração de energia elétrica no Brasil de 2017 a 2019.

Ano EF el (tCO2/MWh) Fonte

2017 0,0927

MCTI (2021)2018 0,074

2019 0,075
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4.2.3.4. Consumo de combustíveis fósseis para a produção de materiais (SFC
Bl)

O consumo de combustíveis fósseis para a produção de 1 tonelada de cada

tipo de material foi adotado de acordo com as referências dispostas na Tabela 8.

Tabela 8. Valores adotados para o consumo de combustíveis fósseis para a produção de materiais.

Material Combustível SFC Bl (MJ) Fonte

Alumínio Óleo Combustível 24974,07 IPEA (2010)

Plástico Gás Natural 15000 UNFCCC (2011)

Papel

Gás Natural 9550 BRACELPA (2010)

Óleo Combustível 2123 BRACELPA (2010)

Licor Negro 22122 BRACELPA (2010)

Vidro Gás Natural 8025,6 BRASIL (2011)

Metais - - BIR (2008)

4.2.4. Emissões de projeto (PE)

De acordo com a método AMS.III-AJ, as variáveis consideradas no projeto para

o cálculo das emissões de CO2 devem refletir as mesmas variáveis aplicadas na linha

de base, tendo como base o consumo de energia elétrica e de combustíveis fósseis.

A equação original, trazida pela norma, está apresentada na equação 3.

(Equação 3)𝑃𝐸 =  Σ{𝑄𝑖 * [(𝐸𝐶𝑖 + 𝑆𝐸𝐶𝑝) * 𝐸𝐹𝑒𝑙 + (𝐹𝐶𝑖 * 𝑁𝐶𝑉𝑓𝑓 * 𝐸𝐹𝑓𝑓𝑐𝑜2)]}

Onde:

PE: Emissões do projeto no ano avaliado (tCO2eq / ano);

Qi = Quantidade de tipo de material reciclado no ano avaliado (t / ano)

ECi= Consumo de eletricidade da unidade de reciclagem repartido para

tipo de material “i” (MWh / t) no ano avaliado;

SECp = Fator de consumo de energia para processamento de material reciclado “i” em instalação de

processamento / fabricação (MWh / t);

EFel = Fator de emissão do grid de geração de eletricidade, disponibilizado pelo Inventário Corporativo

de Emissões (MCTI, 2020) (tCO2 / MWh);

FCi = Consumo de combustível da unidade de reciclagem distribuído ao material
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tipo i (unidade de massa ou volume / t) no ano avaliado;

NCVff = Valor calorífico líquido do combustível fóssil consumido na instalação de reciclagem no ano

avaliado (GJ / unidade de massa ou volume);

EFffCO2 = Fator de emissão de CO2 do combustível fóssil consumido na instalação de reciclagem

(tCO2 / GJ) no ano avaliado.

Levando em consideração a escassez de dados e também a realidade local, o

cálculo da equação foi adaptado de seu formato padrão da norma, de modo que não

considera nos cálculos o fator de consumo de energia para processamento de

material reciclado “i” em instalação de processament ou fabricação (𝑆𝐸𝐶𝑃𝑖). Além

disso, para este estudo, não foi considerada a variável “NCVFF” (valor calorífico

líquido do combustível fóssil consumido na instalação de reciclagem no ano “y), pois

sua aplicação não é obrigatória, além da limitação das informações sobre a utilização

dos combustíveis. Além disso, considerando que a metodologia AMS-III.AJ é limitada

apenas à reciclagem dos plásticos do tipo PET, PEBD e PEAD, fez-se necessário

buscar os dados relacionados ao consumo de combustíveis e energia do processo

produtivo, e do processo de reciclagem dos materiais pesquisados na literatura

disponível (Baierle, 2020).

A equação adaptada trazida por BAIERLE 2020, traz os valores relacionados

às quantidades de utilização desses insumos são apresentados na Equação 4.

(Equação 4)𝑃𝐸 =  Σ(𝐸𝐶𝑖, 𝑦 * 𝐸𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝐶𝑖, 𝑦 * 𝐸𝑓𝑓𝑐𝑜2) 

Onde:

PE = Emissões do projeto no ano y (tCO2eq / ano);

i = Índices para o plástico tipo i (i = 1,2);

ECi = Consumo de energia elétrica da unidade de reciclagem proporcional ao plástico tipo i (MWh / t)

no ano avaliado;

EFel = Fator de emissão do grid de geração de eletricidade, disponibilizado pelo Inventário Corporativo

de Emissões (MCTI, 2020) (tCO2 / MWh);

FCi = Consumo de combustíveis da unidade de reciclagem proporcional ao plástico tipo i (unidade de

massa ou volume/t) no ano avaliado;

EFff CO2 = Fator de emissão de CO2 para o combustível fóssil consumido na unidade de reciclagem

(tCO2 / GJ). É indicado usar valores locais ou nacionais ou padronizados pelo IPCC (Lima, 2012;

Baierle, 2020).
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4.2.5. Emissões fugitivas

As emissões fugitivas correspondem às emissões de GEEs que acontecem

além dos limites estabelecidos para as atividades e processos que envolvem o

sistema de coleta e reciclagem, mas que sejam relacionáveis a essas atividades

(Lima, 2012; Frondizi, 2009). A aplicação das emissões fugitivas nos projetos de

reciclagem só é viável em casos específicos, onde há grandes vazamentos e perdas

no processo, e, portanto, não foram consideradas neste estudo de caso (Massi,

2020).

4.2.6. Definição do fator de emissão de CO2

O fator de emissão de CO2 é mais um dado importante no cálculo das

emissões de linhas de base (BE) e emissões de projeto ou reciclagem (PE ou ER),

encontrado pela aplicação da equação 5, baseando-se no poder calorífico dos

combustíveis e nos fatores de emissão por unidade de energia. Equação 5, fatores de

emissões de CO2 de combustíveis fósseis:

(Equação 5)𝐹𝐶𝑐 = 𝐶𝐸𝑐 * 𝐹𝐸𝑐 * 𝑂𝑋𝑐 * 44/12 
Onde:
FCc: Fator de emissão de CO2 por quantidade de combustível (Uc) c consumido
(tCO2/Uc);
CEc: = Conteúdo de energia por unidade de combustível (J/Uc);
FEc: Fator de emissão de carbono por quantidade de energia do combustível c
(tC/J);
OXc: Fator de oxidação do combustível (adimensional);
44/12: Correção da massa molecular de CO2 e carbono.

Para dar continuidade aos cálculos, faz-se necessário identificar os valores de

carbono por quantidade de energia do combustível (FEc), de conteúdo de energia por

unidade de combustível (CEc) e o fator de oxidação dos combustíveis (OXc), que

serão aplicados na equação 5, apresentados na Tabela 9.
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Tabela 9. Dados dos combustíveis fósseis

Combustível Unidade

CEc TJ Unidade
(conteúdo de
energia por
unidade de

combustível)

FEc tC TJ
(carbono por

quantidade de
energia do

combustível)

OXc
(fator de

oxidação dos
combustíveis) Fonte

Gás natural 106m³ 36,84 15,30 0,995
EPE (2017);
IPCC (2006)

Óleo combustível 103t 40,15 21,10 0,99
EPE (2017);
IPCC (2006)

Licor negro 103t 11,97 26,00 0,99
EPE (2017);
IPCC (2006)

A Tabela 10 apresenta o consumo de energia elétrica pelo processo de

reciclagem, proporcional a uma tonelada de cada tipo de material pesquisado.

Tabela 10. Consumo de energia elétrica no processo de reciclagem dos materiais

Material SECi (Kwh) Fonte

Alumínio 700 CALDERONI (2003)

Plástico 1440 CALDERONI (2003)

Papel 1470 CALDERONI (2003)

Vidro 4190 CALDERONI (2003)

Para a realização do cálculo relacionado ao consumo de combustíveis fósseis

no processo de reciclagem (em MJ), a Tabela 11 apresenta os dados referentes a

cada tipo de material pesquisado (não foram encontradas informações sobre os

materiais de alumínio e plástico), que serão aplicados na equação 5.

Tabela 11. Consumo de combustíveis fósseis no processo de reciclagem dos materiais

Material Combustível SFCi (MJ) Fonte

Alumínio ----* ----* Lima (2012)

Plástico ----* ----* Lima (2012)

Papel Gás natural 5242,33 Lima (2012)

Vidro Gás natural 2527,00 Lima (2012)
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*Os dados para os materiais Alumínio e Plástico não estão disponíveis na literatura

Os fatores de emissão de combustíveis fósseis são aplicados nas equações 2

(Emissões de Linha de Base) e 4 (Emissões de Projeto) com o objetivo de incorporar

ao cálculo a quantidade de CO2 emitida pela queima de cada MJ dos combustíveis

fósseis consumidos na produção e na reciclagem. Estes fatores não devem ser

desconsiderados, visto que o consumo de energia e combustíveis fósseis contribuem

em grande escala para as emissões de GEEs (Lima, 2012).

Além das informações para a realização dos cálculos de BE e ER, os fatores

de emissão de CO2 divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

(MCTI) também são utilizados nos cálculos.

Os inventários corporativos trazem os fatores médios de CO2 para geração de

energia elétrica, tendo uma estimativa do quanto de CO2 está relacionado à geração

de energia elétrica específica. O cálculo é feito com base na média das emissões de

geração, ponderando as usinas que estão gerando energia de maneira geral. O

Sistema Interligado Nacional (SIN) é a base para que sejam feitos esses cálculos,

basicamente fazendo a somatória da multiplicação da energia consumida pelo tal

Fator de Emissão.

Os valores correspondentes às emissões de GEEs provocadas pela geração

de energia elétrica no sistema são encontrados no “Inventário Corporativo”

disponibilizado pelo MCTI (2021), apresentados anteriormente na Tabela 7. O

consumo de combustíveis fósseis e energia elétrica para a produção de 1 tonelada de

cada tipo de material foi adotado de acordo com as referências dispostas na Tabela

12.

Tabela 12. Consumo de energia elétrica e de combustíveis fósseis para produção dos

materiais.

Material SECbi (KWh) Combustível SFC Bl (MJ) Fonte

Alumínio 17.600 Óleo Combustível 24974,07 IPEA (2010)

Plástico 6.740 Gás Natural 15000 UNFCCC (2011)

Papel

Gás Natural 9550 BRACELPA (2010)

4.980 Óleo Combustível 2123 BRACELPA (2010)

Licor Negro 22122 BRACELPA (2010)

Vidro 4.380 Gás Natural 8025,6 BRASIL (2011b);

Metais 2.777,78 - - BIR (2008)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1. Emissões de linha de base (BE)

A partir da equação 2 foram realizados os cálculos das emissões de Linha de

Base, ou emissões decorrentes pela produção dos materiais, utilizando como base os

dados referentes à quantidade de material reciclado em Guarujá (SP)

disponibilizadas no SNIS, o consumo específico de energia elétrica e combustíveis

fósseis e os respectivos fatores de emissão para cada matriz energética

correspondente. As emissões obtidas estão apresentadas na Tabela 13 e

representam a quantidade, em toneladas, de CO2 equivalente (tCO2eq) emitida para a

produção de cada tipo de material.

Tabela 13. Emissões de Linha de Base (BE) em tCO2 nos anos de 2017 a 2019.

Material 2017 2018 2019

Alumínio 128,96 49,75 79,43

Metais 19,18 6,51 10,48

Plástico 261,53 88,87 142,97

Papel 10852,37 4565,94 7252,13

Vidro 249,71 95,54 152,58

Fonte: Autoria própria (2021).

O material que correspondeu à maior parcela de emissões foi o papel

independente do ano, com as emissões de linha de base de 10852,37 KgCO2 (2017),

4565,94 tCO2 (2018) e 7252,13 tCO2 (2019). Os metais representam a menor fatia

dentre os materiais analisados apresentando os valores de 19,18 tCO2 (2017), 6,51

tCO2 (2018) e 10,48 tCO2 (2019) . O plástico, o alumínio e o vidro apresentaram

valores de emissão de GEE intermediários em relação aos dois citados anteriormente.

Vale destacar que essas proporções estão diretamente relacionadas à quantidade de

material reciclado no período avaliado, o que explica a grande diferença de grandezas

nos resultados obtidos.
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Diferentemente do presente trabalho, em Baierle (2020) os maiores valores de

BE no período analisado (2013 a 2018, exceto 2017) são representados pelo

alumínio. Em Lima (2012) outra das principais referências, o alumínio também é o

maior responsável pelos maiores valores de BE nos anos analisados (2007 a 2012).

Um dos fatores responsáveis por essa diferença está nos volumes de cada material

coletado e está relacionado ao fato de os estudos serem aplicados em diferentes

regiões, na medida em que o presente estudo é feito tendo como base a cidade de

Guarujá (SP) e as referências utilizadas têm como base a cidade de São Leopoldo, no

Rio Grande do Sul (Baierle, 2020) e o programa Ecoelce no Estado do Ceará (Lima,

2012).

Em relação às emissões de CO2eq nos processos produtivos, destacam-se as

indústrias do papel/papelão e do alumínio. Isso porque existe uma grande quantidade

de poluentes emitidos devido à alta demanda energética e de combustíveis fósseis

nos processamentos, quando comparados com os outros materiais.

5.2. Emissões de projeto (PE)

O cálculo da emissões de projeto, ou emissões decorrentes da reciclagem, foi

possível através da aplicação da equação 3 e os resultados são apresentados na

Tabela 14, expressando as emissões para cada tipo de material (em tCO2eq) entre

2017 e 2019.

Tabela 14. Emissões de Projeto (PE) em tCO2 para os anos de 2017 a 2019.

Material 2017 2018 2019

Alumínio 2,54 0,86 1,39

Metais 0,25 0,08 0,14

Plástico 138,40 47,01 75,63

Papel 605,25 241,04 384,02

Vidro 167,73 60,81 97,43

Fonte: Autoria própria (2021).
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No processo de reciclagem, seguem-se basicamente as mesmas proporções

da Linha de Base em relação à quantidade de emissões, de modo que o papel

também é o responsável pelos maiores valores, sendo eles 605,25 tCO2 (2017),

241,04 tCO2 (2018) e 384,02 tCO2 (2019). Os metais, mais uma vez, representaram

os menores valores: 0,25 tCO2 (2017), 0,08 tCO2 (2018) e 0,14 tCO2 (2019).

Considerando as principais referências utilizadas e também o presente estudo, o vidro

também tem grande representatividade (em alguns casos, a maior, como visto em

BAIERLE, 2020) quando se trata das emissões no processo de reciclagem. De modo

geral, este fator envolve praticamente somente o consumo de energia elétrica para a

maior parte dos materiais, na medida em que boa parte dos processos da reciclagem

utiliza maquinário que tem como matriz energética a eletricidade, além das etapas

onde são utilizados componentes físico-químicos que não demandam combustíveis

(Lima, 2012).

5.3. Redução das emissões (RE)

A redução de emissões de GEEs ocasionadas pelo serviço de reciclagem em

Guarujá no período de 2017 a 2019 foi calculada a partir da equação 4 e é

apresentada na Tabela 15. A redução de emissões representa o valor que a

reinserção dos materiais na cadeia produtiva proporciona para a sociedade. Desta

forma, é possível afirmar que a relação entre a reciclagem e a redução de emissões

de gases de efeito estufa é uma forma de valoração ambiental da atividade (Lima,

2012; Massi, 2020).

Tabela 15. Reduções de Emissões (RE) em tCO2eq nos anos de 2017 a 2019 e Porcentagem de RE
do total para cada ano correspondente.

Material (RE) 2017
% do total

(2017) (RE) 2018
% do total

(2018) (RE) 2019
% do total

(2019)

Alumínio 126.421,44 1,19% 48.891,97 1,10% 78.042,91 1,10%

Metais 18.934,15 0,17% 6.426,82 0,14% 10.342,11 0,14%

Plástico 123.137,26 1,16% 41.860,73 0,93% 67.338,51 0,95%

Papel 10.247.112,6 96,69% 4.324.895,73 97,04% 6.868.110,22 97,02%

Vidro 81.979,05 0,77% 34.730,25 0,77% 55.148,48 0,77%
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Fonte: Autoria própria (2021).

No período de 2017 a 2019, o papel foi o material com a maior proporção entre

os reciclados, representando 49% do material reciclado, seguido pelo plástico,

representando 36% do total. O alumínio e os metais, representaram a menor parcela

(1,36% e 2,64%, respectivamente), enquanto o vidro representou 10%. A proporção

entre os materiais reciclados é apresentada na Tabela 16.

No mesmo período, em relação à redução das emissões dos gases de efeito

estufa, a reciclagem do papel também foi responsável pela maior porcentagem,

seguido do alumínio, que apesar de representar apenas 1,36% dos materiais

reciclados, tem o segundo maior impacto na diminuição de emissão dos gases.

Tabela 16. Proporção entre os materiais reciclados nos anos de 2017, 2018, 2019 e

no período total de 2017 a 2019, no Município de Guarujá (SP).

Material
Porcentagem do
total reciclado
no ano 2017

Porcentagem do
total reciclado
no ano 2018

Porcentagem do
total reciclado no

ano 2019

Porcentagem do total
reciclado no período

(2017 a 2019)

Alumínio 1,36% 1,35% 1,36% 1,36%

Metais 2,64% 2,63% 2,64% 2,64%

Plástico 36% 36% 36% 36%

Papel 49% 49% 49% 49%

Vidro 11% 11% 11% 11%

Fonte: Autoria própria (2021).

Verifica-se a partir desses resultados, que a matriz e o consumo energético

necessários para a produção de cada tipo de material influencia diretamente na

proporção de emissões geradas e consequentemente poupadas por meio da

reciclagem, como é o caso do alumínio e do papel. A produção destes dois materiais

requer um consumo energético elevado, o alumínio, por exemplo, demanda grandes

quantidades de eletricidade e de combustíveis fósseis em seu processo produtivo

(Baierle, 2020), e mesmo que represente uma pequena fração do total reciclado, a

redução de emissões observada é próxima à do plástico e maior que a do vidro.

Resultados semelhantes foram observados por BAIERLE (2020) e MASSI (2020), o
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que corrobora com a relevância da consolidação de metodologias capazes de valorar

e incentivar a reciclagem desses materiais em outros municípios.

A produção do papel utiliza matrizes fósseis distintas (óleo combustível, gás e

licor negro) e representou aproximadamente 97% do total das emissões em relação

aos demais materiais, com um montante igual a 21.440.118,55 Kg CO2 evitados,

mostrando-se como o maior contribuinte na redução das emissões.

De forma geral, a reciclagem de resíduos sólidos urbanos no município de

Guarujá (SP) foi capaz de proporcionar uma redução de 22.123.372,23 KgCO2, ou

22.123,37 tCO2, durante o período de 2017 a 2019. Considerando o apresentado por

Longo et al. (2019), seriam necessárias aproximadamente 154.934 árvores para

capturar todo o CO2 emitido com a não reciclagem dos resíduos sólidos neste

período (considerando que são necessárias 7 árvores para capturar 1 tonelada de

CO2) (Instituto Brasileiro de Florestas, 2021).
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6. CONCLUSÃO

O presente trabalho propôs avaliar os benefícios da reciclagem de resíduos

sólidos urbanos no Município de Guarujá em termos de emissões evitadas de GEEs.

Dessa forma, foi possível valorar sob esse aspecto o impacto que este serviço

promove na qualidade ambiental do município e de certa forma, em toda a cadeia

produtiva dos materiais: plásticos, metais, alumínio, papel e vidro.

Ainda que se trate de um tema complexo e emergente, com limitações na

aquisição de dados e informações, avaliações realizadas são relevantes não só em

um contexto municipal, mas também em um panorama mais amplo, pois têm como

base relatórios setoriais, publicações oficiais do governo e literatura acadêmica.

Seguindo as instruções da metodologia aplicada, tornou-se executável a

análise da relação entre a reciclagem dos resíduos e as emissões de GEEs mitigadas

por este processo. Os resultados obtidos corroboram com a literatura disponível e

revelam que a reciclagem do papel e do alumínio são as que mais contribuem para a

redução das emissões. A quantidade total de emissões evitadas foi de 22.123.372,23

KgCO2, ou 22.123,37 tCO2, durante o período de 2017 a 2019. Os resultados

observados colaboram para o desenvolvimento de um cenário base para o tema no

Município e podem servir como instrumento para a ampliação da coleta seletiva nos

municípios, a otimização do aproveitamento de resíduos sólidos reciclados, e não

menos importante, a divulgação dos dados obtidos com o objetivo de aumentar o

engajamento da população e demais atores envolvidos neste processo.

Dessa forma, é possível e recomendável a aplicação de metodologias

relacionadas em estudos futuros, para que assim, seja possível mensurar em ampla

escala o estado atual do tema, tanto no Município de Guarujá, quanto em outras

cidades brasileiras. Por fim, esta análise pode servir como subsídio para que gestores

possam desenvolver instrumentos que materializem a valoração dos benefícios

proporcionados por esta e outras atividades que colaborem com a redução de

Emissões de GEEs, pavimentando o Mercado Nacional Brasileiro de Emissões

(ainda em processo de desenvolvimento).
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