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Apresentação do Secretário 

 

O Estado de São Paulo tem um compromisso firme com a questão global das 
mudanças climáticas. A PEMC, Política Estadual de Mudanças Climáticas, reflete 
isso e coloca o nosso Estado em posição de destaque entre os governos 
subnacionais quando se trata de políticas públicas no âmbito das questões 
climáticas. 

 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB – tem se empenhado 
em fazer estimativas das emissões dos gases de efeito estufa (GEE), publicando 
periodicamente os relatórios de emissões, organizados por setores e períodos. 
Esses relatórios fazem parte da estratégia de Comunicação Estadual estabelecida 
pela PEMC e constituem importante ferramenta de planejamento e gestão 
ambiental. 

 

A publicação “Emissões do setor de resíduos sólidos e efluentes líquidos (2009-
2010)” já é o segundo relatório de emissões de resíduos e efluentes que lançamos. 
A primeira, publicada em 2012, contem dados para o período de 1990 a 2008 e 
encontra-se disponível para consulta e download no website da CETESB. Esses 
volumes do inventário estadual apresentam as emissões de GEE pela disposição e 
incineração de resíduos sólidos e pelo tratamento de efluentes domésticos e 
industriais. 

 

O inventário de emissões é uma ferramenta chave para que se estabeleça um 
panorama geral e detalhado das emissões de GEE do Estado, subsidiando a 
tomada de decisão, por meio da identificação das prioridades estaduais, 
possibilitando a adoção das medidas mais adequadas para reduzir as emissões. 

 

Esperamos, com essa ação e todas as demais que temos adotado visando à gestão 
ambiental sustentável, contribuir para reduzir ou estabilizar a concentração dos GEE 
na atmosfera e para melhorar a qualidade de vida da população em geral. 
Buscamos a transição para uma economia de baixo carbono e temos trabalhado 
incansavelmente para que o nosso estado continue sendo protagonista no Brasil, 
não só quando o assunto é economia, mas também nos aspectos voltados para as 
questões ambientais. 

 

 

Bruno Covas 

Secretário do Meio Ambiente 
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Apresentação do Presidente 

 

Esta publicação apresenta um Relatório de Referência, contendo o Inventário de 
Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa Diretos e Indiretos do Setor de 
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos do Estado de São Paulo, para os anos de 
2009 e 2010. 

 

O trabalho vem atualizar os Relatórios de Referência do setor já publicados para os 
anos de 1990 a 2008, ratificando o compromisso do Estado frente às mudanças 
climáticas, entre eles, a elaboração e atualização de inventários de emissões 
antrópicas dos gases de efeito estufa controlados pelo Protocolo de Quioto. 

 

O Relatório foi organizado e revisado pela Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB), com o apoio da Embaixada Britânica no Brasil, no âmbito do 
Projeto “Apoio à Política Climática do Estado de São Paulo”. Seu desenvolvimento 
se deu, principalmente, baseado nos métodos de 1996 e 2000 do Painel 
Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC), resultando em um trabalho com 
transparência e comparabilidade com o Inventário Nacional das Emissões de Gases 
de Efeito Estufa do país. 

 

É importante frisar a sua relevância, apresentando mapa das emissões do setor no 
Estado, e servindo como suporte aos esforços de redução de emissões de GEE e 
mitigação dos respectivos impactos, tendo como foco as boas e sustentáveis 
práticas ambientais. Em conclusão, a leitura desse documento, é construtiva, e faz-
se indispensável aos envolvidos com temas referentes às mudanças climáticas e 
tratamento e disposição de resíduos sólidos e de efluentes líquidos. 

 

 

Otávio Okano 

Diretor Presidente da CETESB 
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Sumário Executivo 

 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei n. 13.798 de 09 de novembro 
de 2009 (SÃO PAULO, 2009), instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas 
(PEMC), regulamentada pelo Decreto n. 55.947 de 24 de junho de 2010 (SÃO 
PAULO, 2010). No Artigo 6° da supracitada lei estão definidas as diretrizes para a 
elaboração, a atualização periódica e a publicação do inventário de emissão 
antrópica, discriminando fontes e remoções dos Gases de Efeito Estufa (GEE) não 
controlados pelo Protocolo de Montreal. 

 

A base metodológica utilizada foi a apresentada pelo Painel Intergovernamental 
sobre Mudança do Clima (IPCC), a mesma empregada no inventário de 1990 a 2008 
elaborado pela CETESB (2013). Foram utilizados, o Revised 1996 IPCC Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories – Guidelines 1996, o Good Practice 
Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories – 
Good Practice Guidance 2000 e o 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories – Guidelines 2006 (IPCC, 1996; 2000; 2006). 

 

Na Figura 1, foi reproduzido o método empregado para elaborar a estimativa das 
emissões de CH4 do setor de resíduos. O processamento dos dados, feito para cada 
município do Estado de São Paulo, leva em conta a população urbana, dados de 
coleta e composição dos resíduos, dados de qualidade de operação dos aterros, 
dados de clima como pluviosidade, temperatura e fator de evapotranspiração e 
recuperação de metano entre outros. Foram empregados default do IPCC e da 
literatura nacional. 

 

Figura 1   Dados, fatores de emissão e método de elaboração da estimativa 

de emissões de CH4 por aterros 

 

 
Fonte: CETESB (2013).  
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O Inventário de Emissões de GEE do Setor de Resíduos Sólidos e Efluentes 
Líquidos foi realizado após a conclusão da Comunicação Estadual (CETESB, 2013) 
e apresenta as emissões para os anos de 2009 e 2010. A Tabela 1 apresenta as 
estimativas. 

 

Tabela 1   Emissões de GEE pelo tratamento de resíduos no Brasil no ano de 2009 e 2010 

 

Fonte 

Emissões de gases de efeito estufa 

[GgCO2eq.ano
-1
] 

2009 2010 

Disposição de MSW em aterros 8.438 9.061 

Incineração HW e CW 24 25 

Tratamento de efluentes domésticos 1.981 2.001 

Tratamento de efluentes industriais 1.521 1.492 

Total 11.963 12.579 

Nota: CO2eq estimado com base no GWP do CO2 = 1, CH4 = 21 e N2O = 310. 
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1   Introdução 

Considerando o aumento das concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na 
atmosfera e as consequentes alterações climáticas globais, não somente os 
governos nacionais, que fazem parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (UNFCCC) (BRASIL, 1992), mas também os governos 
subnacionais ou locais, como os governos de estado, províncias e municípios, têm 
se empenhado em fazer estimativas das emissões desses gases visando subsidiar a 
sociedade na identificação das prioridades locais e adoção das medidas mais 
adequadas para reduzir as emissões. 

 

Em função disso, no Estado de São Paulo, em 09 de novembro de 2009, foi 
instituída a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) (SÃO PAULO, 2009), 
que, conforme seu Artigo 2°, “objetiva estabelecer o compromisso do Estado frente 
ao desafio das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar 
a concentração dos GEE na atmosfera”. 

 

Para isto, a PEMC tem como uma de suas diretrizes, a elaboração, a atualização 
periódica, bem como, a disponibilização pública dos inventários de emissões 
antrópicas, discriminadas por fontes, e das remoções por meio de sumidouros, dos 
GEE não controlados pelo Protocolo de Montreal, com emprego de metodologias 
comparáveis nacional e internacionalmente. 

 

A PEMC define também no seu Artigo 4°, inciso IX, a Comunicação Estadual como 
documento oficial do Governo sobre políticas e medidas abrangentes para a 
proteção do sistema climático global. Instrumento legal que determina a elaboração 
e publicação do documento que segue. 

 

 

1.1   Setor de Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos, tanto nos estados sólido quanto semissólido, são aqueles que 
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição, além dos lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição 
(ABNT, 2004a). 

 

De acordo com a mesma norma os resíduos são classificados em: 

 

 Resíduos Classe I – Perigosos: aqueles que apresentam periculosidade, ou 
seja, devido às suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, 
podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente; 
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 Resíduos Classe II – Não Perigosos: 

 

o Resíduos Classe II A – Não Inertes: não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I ou de resíduos classe II B. Os 

resíduos classe II A - Não inertes podem ter propriedades, tais como: 

biodegrabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

 

o Resíduos Classe II B – Inertes: quaisquer resíduos amostrados de uma 

forma representativa, segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) NBR 10.007, submetidos a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, 

conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor. 

 

Embora exista a classificação ABNT para os resíduos, por critérios metodológicos, 
foi adotada a classificação de resíduos sugerida nos métodos do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC)1. 

 

Quando os resíduos são encaminhados aos locais inadequados de disposição final, 
esses podem causar problemas envolvendo aspectos sanitários, ambientais e 
sociais, tais como a disseminação de doenças, a contaminação do solo e das águas 
subterrâneas e superficiais e a poluição do ar (CETESB, 2010). 

 

Desde 1997, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) organiza 
os dados e avalia as condições ambientais e sanitárias dos locais de destinação final 
de resíduos sólidos domiciliares nos municípios paulistas, realizando o Inventário 
Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares. As condições dos aterros, de acordo 
com os dados coletados, expressam-se pelo Índice de Qualidade de Aterro de 
Resíduos (IQR). Tal índice busca avaliar, por meio de um questionário, as condições 
de operação dos aterros de uma forma padronizada utilizando-se índices que variam 
entre 0 e 10, classificando os locais de disposição como inadequados (0 a 6,0), 
controlados (6,1 a 8,0) e adequados (8,1 a 10). 

 

Segundo a CETESB, desde a publicação do 1° Inventário Estadual de Resíduos 
Sólidos Domiciliares em 1997 até o relatório realizado em 2010, houve significativa 
melhora no índice de qualidade. A seguir, a Figura 2 e a Figura 3, representam a 
evolução mencionada. 

                                            
1
 O método do IPCC sugere a divisão do resíduo em MSW (resíduo sólido municipal), SS (lodo de esgoto), HW (resíduo 

perigoso) e CW (resíduo de serviço de saúde). No Brasil, de acordo com a NBR 10.004/2004, a definição de “perigoso” inclui 
os Resíduos industriais perigosos e os Resíduos de serviços de saúde. Essa estimativa seguiu a divisão proposta pelo IPCC 
(2000a), ou seja, os resíduos, que pela ABNT, são considerados “perigosos” são divididos em: HW, que equivale a Resíduos 
Industriais Perigosos e CW, que equivale a Resíduos de serviços de saúde. 
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A Figura 4 apresenta a evolução dos resultados de IQR médio estadual nos anos 
avaliados desde 1997 até 2010. 

 

Figura 4   Evolução do IQR médio no Estado de São Paulo 
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Fonte: CETESB (2004; 2011b). 

 

Deve ser considerado que mesmo com a melhora no gerenciamento e disposição de 
resíduos, ainda assim, há indicadores que revelam a necessidade de ações como 
reciclagem, entre outras, para reduzir a quantidade de resíduos disposta o que, 
consequentemente, traduziria um melhor aproveitamento dos recursos naturais e 
uma redução dos custos de disposição. 

 

A prática de reciclagem e coleta seletiva no Estado de São Paulo tem uma 
participação pequena nos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo. Segundo 
dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), dos 645 municípios de 
São Paulo, apenas 57 possuem serviços de reciclagem e 82 com coleta seletiva 
(IBGE, 2002). 

 

De acordo com a PNSB (IBGE, 2002) no Estado de São Paulo, dos 1.022 distritos, 
941 apresentavam serviços de limpeza urbana ou coleta de resíduo. Desses 941 
distritos, alguns utilizavam uma ou mais unidades de destinação. A Figura 5 
apresenta a distribuição por tipo de destinação em porcentagem estimada a partir do 
total de vezes em que o tipo de destinação final foi utilizado. 
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Figura 5   Distribuição percentual das unidades de destinação final dos resíduos, 

por distritos no Estado de São Paulo em 2000 

 

 
Fonte: IBGE (2002). 

 

 

Segundo dados da PNSB, em 2000 foram 105.582 t.dia-1 de resíduo coletado no 
Estado de São Paulo e destinado para as unidades finais como segue na Figura 6 
abaixo. 

 

Figura 6   Distribuição percentual da quantidade diária de resíduo coletado, 

por unidade de destino final do resíduo coletado no Estado de São Paulo no ano 2000 

 

 

 

Fonte: IBGE (2002).  
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Embora, em São Paulo, exista uma porcentagem relativamente alta de destinação 
apropriada dos resíduos urbanos, ainda assim, há uma quantidade considerável, em 
massa, disposta inadequadamente, já que se trata de um estado com elevada 
população e consequentemente com grandes quantidades de resíduos. 

 

Há políticas públicas e programas no Estado de São Paulo, que direcionam a 
melhoria da qualidade de disposição dos resíduos. Dentre as políticas públicas 
destaca-se a lei 12.300 de 2006 que instituiu a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos. Em relação às ações, destacam-se o Fundo Estadual de Prevenção e 
Controle da Poluição (FECOP), o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) 
e o Programa Município Verde Azul. 

 

 

1.2   Setor de Efluentes Domésticos e Industriais 

Os efluentes são provenientes do uso da água nas residências e nas atividades 
industriais. Esses podem contaminar o meio ambiente e provocar doenças. Por isso, 
são de grande importância a coleta, o afastamento e o tratamento dos esgotos em 
instalações devidamente preparadas para este fim. 

 

No Estado de São Paulo, essa é uma tarefa das empresas municipais de águas e 
esgotos e é dividida com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (SABESP), uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento 
de água, coleta e tratamento de esgotos de 364 municípios do Estado, com 487 
estações de tratamento de esgotos (ETE), com capacidade de 43,6 mil litros por 
segundo (SABESP, 2011). 

 

Para a coleta dos efluentes, há nas residências, estabelecimentos comerciais e 
indústrias, ligações que formam as redes coletoras. Essas redes são conectadas 
aos coletores-tronco que recebem os esgotos de diversas redes. A partir dos 
coletores-tronco, os esgotos vão para os interceptores que devem ter como destino 
final uma estação de tratamento, que tem a missão de devolver a água, em boas 
condições, ao meio ambiente, ou reutilizá-la para fins não potáveis (SABESP, 
2010a). A Caixa 1 apresenta a tecnologia utilizada pela SABESP para o tratamento 
de esgoto. 
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Caixa 1   Tecnologias Utilizadas pela SABESP para o Tratamento de Esgoto 

 

1. Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA): é um reator fechado. O tratamento biológico ocorre por 
processo anaeróbio, isto é, sem oxigênio. A decomposição da matéria orgânica é feita por micro-organismos presentes num 
manto de lodo. O esgoto sai da parte de baixo do reator e passa pela camada de lodo que atua como um filtro. A eficiência 
atinge de 65% a 75% e, por isso, é necessário um tratamento complementar que pode ser feito através da lagoa facultativa. 
É um mecanismo compacto e de fácil operação. 

2. Lagoa Facultativa: tem de 1,5 a 3 metros de profundidade. O termo facultativo refere-se à mistura de condições 
aeróbias e anaeróbias (com e sem oxigenação). Em lagoas facultativas, as condições aeróbias são mantidas nas camadas 
superiores das águas, enquanto as condições anaeróbias predominam em camadas próximas ao fundo da lagoa. Embora 
parte do oxigênio necessário para manter as camadas superiores aeróbias seja fornecida pelo ambiente externo, a maior 
parte vem da fotossíntese das algas, que crescem naturalmente em águas com grandes quantidades de nutrientes e 
energia da luz solar. As bactérias que vivem nas lagoas utilizam o oxigênio produzido pelas algas para oxidar a matéria 
orgânica. Um dos produtos finais desse processo é o gás carbônico, que é utilizado pelas algas na sua fotossíntese. Este 
tipo de tratamento reduz grande parte do lodo, e é ideal para comunidades pequenas, normalmente situadas no Interior do 
Estado. 

3. Lagoa Anaeróbia: neste caso, as lagoas são profundas, entre 3 e 5 metros, para reduzir a penetração de luz nas 
camadas inferiores. Além disso, é lançada uma grande carga de matéria orgânica, para que o oxigênio consumido seja 
várias vezes maiores que o produzido. O tratamento ocorre em duas etapas. Na primeira, as moléculas da matéria orgânica 
são quebradas e transformadas em estruturas mais simples. Já na segunda, a matéria orgânica é convertida em metano, 
gás carbônico e água. 

4. Lagoa Aerada: o processo necessita de oxigênio e a profundidade das lagoas varia de 2,5 a 4,0 metros. Os 
aeradores servem para garantir oxigênio no meio e manter os sólidos bem separados do líquido (em suspensão). A 
qualidade do esgoto que vem da lagoa aerada não é adequada para lançamento direto, pelo fato de conter uma grande 
quantidade de sólidos. Por isso, são geralmente seguidas por outras, quando a separação dessas partículas pode ocorrer. 

5. Baias e Valas de Infiltração: trata-se de um tratamento complementar que consiste na passagem do esgoto por 
um filtro instalado no solo, formado por pedregulho e areia. 

6. Flotação: é um processo físico-químico, no qual uma substância coagulante ajuda na formação de flocos de 
sujeira. Com isso, as partículas ficam mais concentradas e fáceis de serem removidas. Para ajudar no tratamento, a água é 
pressurizada, formando bolhas que atraem as partículas, fazendo com que elas flutuem na superfície. O lodo formado é 
enviado a uma estação de tratamento de esgotos. 

7. Lagoa de Maturação: são lagoas de baixa profundidade, entre 0,5 a 2,5 metros, que possibilitam a 
complementação de qualquer outro sistema de tratamento de esgotos. Ela faz a remoção de bactérias e vírus de forma mais 
eficiente devido à incidência da luz solar, já que a radiação ultravioleta atua como um processo de desinfecção. 

Fonte: SABESP (2010b). 

 

De acordo com a PNSB 2000, dos 1.022 distritos do Estado de São Paulo, 948 
possuíam coleta de esgoto sanitário naquele ano. Desses, 177 utilizam emissário 
para lançamento de esgoto sanitário, sendo os rios a maioria dos corpos receptores 
(IBGE, 2002). 

 

A PNSB (IBGE, 2002) informa também que no Estado de São Paulo, dos 948 
distritos que coletam o esgoto, 387 não o tratam, sendo lançado in natura em corpos 
d’água. Desses distritos, 345 despejam o esgoto em rios. 

 

Dos distritos que coletam o esgoto, 561 possuem sistemas de tratamento. São 74 
municípios que não possuem coleta, nos quais, as principais soluções alternativas 
são fossas sépticas e sumidouros, e fossas secas entre outras (IBGE, 2002). 

 

Conforme a PNSB 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
considera que as pesquisas domiciliares podem ser otimistas. Nem sempre o 
entrevistado informa adequadamente sobre as condições de saneamento. São 
comuns os casos em que os domicílios com algum tipo de encanamento, de água ou 
esgoto, são confundidos pelo entrevistado como sendo domicílios com ligação à 
rede geral de água ou esgoto.  
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1.3   Estratégia para Definição do Método Empregado 

A definição da estratégia de elaboração de cada uma das estimativas deste 
inventário foi feita considerando as árvores de decisão sugeridas pelo IPCC (2000a). 

 

 

1.3.1   Estimativa das Emissões de CH4 em Aterros de Resíduos 
Sólidos 

Para estimar as emissões de CH4, considerou-se a árvore de decisão descrita na 
Figura 7. 

 

Figura 7   Árvore de decisão para estimativa das emissões de CH4 em aterros de resíduos sólidos 

 

 

 

Nota: A fonte-chave é priorizada no sistema do inventário porque esta estimativa tem significativa 
influência no Inventário Estadual de GEE em termos de níveis absolutos de emissões, tendência das 
emissões ou ambos. 

Fonte: Adaptado, IPCC (2000a). 

 

 

1.3.2   Estimativa das Emissões de CO2 por Incineração de 
Resíduos Sólidos 

Para estimar as emissões de CO2, considerou-se a árvore de decisão descrita na 
Figura 8. 
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Figura 8   Árvore de decisão para estimativa das emissões de CO2 

por incineração de resíduos sólidos 

 

 

 

Nota: A fonte chave é priorizada no sistema do inventário porque esta estimativa tem significativa 
influência no Inventário Estadual de GEE em termos de níveis absolutos de emissões, tendência das 
emissões ou ambos. 

Fonte: Adaptado, IPCC (2000a). 
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1.3.3   Estimativa das Emissões de N2O por Incineração de 
Resíduos Sólidos 

Para estimar as emissões de N2O, considerou-se a árvore de decisão descrita na 
Figura 9. 

 

Figura 9   Árvore de decisão para estimativa das emissões de N2O 

por incineração de resíduos sólidos 

 

 

 

Nota: A fonte chave é priorizada no sistema do inventário porque esta estimativa tem significativa 
influência no Inventário Estadual de GEE em termos de níveis absolutos de emissões, tendência das 
emissões ou ambos. 

Fonte: Adaptado, IPCC (2000a). 
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1.3.4   Estimativa das Emissões de CH4 pelo Tratamento de Esgotos 
Domésticos 

Para estimar as emissões de CH4 considerou-se a árvore de decisão descrita na 
Figura 10. 

 

Figura 10   Árvore de decisão para estimativa das emissões de CH4 

pelo tratamento de efluentes domésticos 

 

 

 

Nota 1: A fonte chave é priorizada no sistema do inventário porque esta estimativa tem significativa 
influência no Inventário Estadual de GEE em termos de níveis absolutos de emissões, tendência das 
emissões ou ambos. 

Nota 2: Como regra geral, uma categoria de subfonte pode ser significativa se representar de 25% a 
30% das emissões da categoria da fonte. 

Fonte: Adaptado, IPCC (2000a). 
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1.3.5   Estimativa das Emissões de CH4 pelo Tratamento de 
Efluentes Industriais 

Para estimar as emissões de CH4 considerou-se a árvore de decisão descrita na 
Figura 11. 

 

Figura 11   Árvore de decisão para estimativa das emissões de CH4 

pelo tratamento de efluentes industriais 

 

 

 

Nota 1: A fonte chave é priorizada no sistema do inventário porque esta estimativa tem significativa 
influência no Inventário Estadual de GEE em termos de níveis absolutos de emissões, tendência das 
emissões ou ambos. 

Nota 2: Como regra geral, uma categoria de subfonte pode ser significativa se representar de 25% a 
30% das emissões da categoria da fonte. 

Nota 3: COD é DQO, porém, nas estimativas, foram empregados dados de DBO. 

Fonte: Adaptado, IPCC (2000a). 
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2   Método 

Os métodos empregados nas estimativas foram os métodos do IPCC (1996; 2000a). 
A exposição dos métodos divide-se em duas partes, resíduos sólidos (itens 3.1. 
Estimativa das Emissões de CH4 em Aterros, 3.2. Estimativa das Emissões de CO2 
por Incineração de Resíduos Sólidos, e 3.3. Estimativa das Emissões de N2O por 
Incineração de Resíduos Sólidos deste documento) e efluentes líquidos (itens 3.4. 
Estimativa das Emissões de CH4 pelo Tratamento de Esgotos Domésticos e 3.5. 
Estimativa das Emissões de CH4 pelo Tratamento de Efluentes Industriais deste 
documento). 

 

 

2.1   Estimativa das Emissões de CH4 em Aterros 

O método utilizado para a estimativa das emissões provenientes dos aterros será o 
de decaimento de primeira ordem (FOD) First Order Decay (IPCC, 2000a) 
caracterizado por considerar que a emissão de CH4 persiste ao longo de uma série 
de anos, após a disposição do resíduo (IPCC, 2000a). Para a sua aplicação, são 
necessários dados relativos ao clima (médias anuais de temperatura e chuva), à 
quantidade de resíduo aterrada, à composição do resíduo, à qualidade de operação 
do aterro e às quantidades de CH4 recuperada e oxidada. De acordo com o IPCC 
(2000a), a equação para a estimativa de emissões de CH4, do método de 
decaimento de primeira ordem (Tier 2) é descrito na Equação 1. 

 

Equação 1   Emissão de CH4 pelo método de decaimento de primeira ordem (Tier 2) 

 

     ∑{[                                   ]   }  {    }

 

 

 

onde: 

Q(t) Quantidade de metano gerado ao ano [GgCH4.ano
-1
] 

A Fator de normalização para a soma [ano] 

k Taxa constante de geração de CH4 [ano
-1
] 

MSWT(t) Quantidade total de resíduo sólido urbano
2
 gerado no ano x [GgMSW.ano

-1
] 

MSWF(t) Fração de MSW destinado ao aterro no ano x [adimensional] 

L0(t) Potencial de geração de metano [GgCH4.GgMSW
-1
] 

T Ano do inventário [ano] 

t Anos para os quais os dados foram considerados [ano] 

R Recuperação do metano [GgCH4.ano
-1
] 

OX Fator de oxidação [adimensional] 

i Município no Estado de São Paulo  

 

  

                                            
2
 O Municipal Solid Waste (MSW) equivale, na literatura nacional, ao Resíduo Sólido Urbano (RSU). Não estão incluídas outras 

classes de resíduos como os Resíduos de Construção e Demolição (RCD), os Resíduos Sólidos Industriais (RSI) ou os 
Resíduos de Serviços de Saúde. (RSS). 
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Sendo que A é definido pela equação abaixo: 

 

  
     

 
 

 

L0(t) é definido pela Equação 2. 

 

Equação 2   Potencial de geração de CH4 

 

                           
  

  
 

 

onde: 

L0(t) Potencial de geração de CH4 [GgCH4.GgMSW
-1
] 

MCF(t) Fator de correção do CH4 referente ao gerenciamento dos locais de disposição [adimensional] 

DOC(t) Carbono orgânico degradável [GgC.GgMSW
-1
] 

DOCf Fração do DOC que decompõe [adimensional] 

F Fração de CH4 no biogás
3
 [adimensional] 

16.12-1 Razão de conversão de carbono (C) a metano (CH4) [GgCH4.GgC
-1
] 

 

DOC(t) é definido pela Equação 3: 

 

Equação 3   Carbono orgânico degradável 

 

                                          

 

onde o conteúdo de carbono total default é: 

0,4 Devido à fração de papéis e têxteis do MSW [GgC.GgMSW_papel
-1
] 

0,17 
Devido à fração de resíduos provenientes de jardins, parques e outros 
putrescíveis não alimentares do MSW 

[GgC.GgMSW_outros
-1
] 

0,15 Devido à fração de resíduos alimentares do MSW [GgC.GgMSW_alimento
-1
] 

0,3 Devido à fração de madeira e palha do MSW [GgC.GgMSW_madeira
-1
] 

 

e: 

A Fração do resíduo correspondente a papéis e têxteis [adimensional] 

B 
Fração do resíduo proveniente de jardins, parques e outros putrescíveis não 
alimentares 

[adimensional] 

C Fração do resíduo correspondente a resíduos alimentares [adimensional] 

D Fração do resíduo correspondente a madeira e palha [adimensional] 

  

                                            
3
 O IPCC fornece um default de 50% de CH4 no biogás. 



EMISSÕES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS (2009-2010) 

36 

2.2   Estimativa das Emissões de CO2 por Incineração de 
Resíduos Sólidos 

 

Equação 4   Estimativa de emissão de CO2 por incineração de resíduos sólidos 

 

    
 ∑(                  

  

  
)

 

 

 

onde: 

    
 Quantidade de CO2 gerada ao ano [GgCO2.ano

-1
] 

i 

MSW: Resíduo sólido urbano  

HW: Resíduo perigoso  

CW: Resíduo de serviços de saúde  

SS: Lodo de esgoto  

IWi Massa de resíduo incinerado por tipo i [Ggresíduo.ano
-1
] 

CCWi Carbono contido no resíduo tipo i [GgC.Ggresíduo
-1
] 

FCFi Fração de carbono fóssil no resíduo tipo i [adimensional] 

Efi Eficiência de queima dos incineradores de resíduo tipo i [adimensional] 

44.12-1 Conversão de C para CO2 [GgCO2.GgC
-1
] 

 

 

2.3   Estimativa das Emissões de N2O por Incineração de 
Resíduos Sólidos 

 

Equação 5   Estimativa de emissão de N2O por incineração de resíduos sólidos 

 

      ∑            
  

 

 

 

onde: 

     Quantidade de N2O gerada ao ano [GgN2O.ano
-1
] 

i 

MSW: Resíduo sólido urbano  

HW: Resíduo perigoso  

CW: Resíduo de serviços de saúde  

SS: Lodo de esgoto  

IWi Massa de resíduo incinerado por tipo i [Ggresíduo.ano
-1
] 

FEi Fator de emissão para o tipo i de resíduo [kgN2O.Ggresíduo
-1
] 

10-6 Fator de conversão de Gg para kg [10
-6

Gg.kg
-1
] 

  



EMISSÕES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS (2009-2010) 

37 

2.4   Estimativa das Emissões de CH4 pelo Tratamento de 
Efluentes Domésticos 

O presente inventário incluiu a estimativa de emissões de CH4 que ocorrem em 
ETEs com processos anaeróbios de reatores e lagoas, ETEs com processos 
aeróbios que incluem a digestão anaeróbia de lodo, as emissões dos lançamentos 
de matéria orgânica que ocorrem em mares, rios e lagos, assim como os processos 
identificados como tratamento no local, como as latrinas e fossas sépticas. A seguir, 
são descritos os modelos empregados nas estimativas das emissões de GEE, 
adotados do IPCC (2000a) e empregados neste inventário. 

 

Equação 6   Estimativa de emissão de CH4 por tratamento anaeróbio de efluentes domésticos 

 

                          

 

onde: 

Emissões Quantidade de metano gerada ao ano [GgCH4.ano
-1
] 

TOWdom Efluente doméstico orgânico total [kgDBO.ano
-1
] 

FE Fator de emissão [kgCH4.kgDBO
-1
] 

R CH4 recuperado ao ano [GgCH4.ano
-1
] 

10-6 Fator de conversão de Gg para kg [10
-6

Gg.kg
-1
] 

 

A carga orgânica do efluente doméstico do Estado será estimado pela Equação 7, 
abaixo. 

 

Equação 7   Estimativa do efluente doméstico orgânico total 

 

                   

 

onde: 

PopTot População total do Estado [1000.hab] 

Ddom Componente orgânico degradável do efluente doméstico [kgDBO.(1000.hab.ano)
-1
] 

 

O fator de emissão será calculado de acordo com a Equação 8. 

 

Equação 8   Fator de emissão (FE) 

 

                           

 

onde: 

B0 Capacidade máxima de produção de metano [kgCH4.kgDBO
-1
] ou [kgCH4.kgDQO

-1
] 
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Equação 9   Média ponderada dos MCF 

 

      ∑            

 

 

 

onde: 

WSi,x Fração de efluente do tipo i conforme o destino x [adimensional] 

MCFx Fator de conversão de CH4 do sistema x tratando o efluente i [adimensional] 

 

Para a determinação do WSi,x no de 2009 e 2010, se empregará a Equação 10 e 
Equação 11. 

 

Equação 10   WSi,x do efluente coletado, tratado e não tratado 

 

       
 

    
    

 

onde: 

WSi,x Fração de efluente doméstico i conforme o destino x [adimensional] 

D Número de distritos por destino x [Distrito] 

Soma Soma dos distritos com diferentes destinos [Distrito] 

FA Fator de ajuste [adimensional] 

 

Equação 11   Fator de ajuste 

 

   
  

   
 

 

onde: 

FA Fator de ajuste [adimensional] 

TDC Total de distritos com coleta (ou sem coleta) [Distrito] 

TD Total de distritos [Distrito] 

 

 

2.5   Estimativa das Emissões de CH4 pelo Tratamento de 
Efluentes Industriais 

A estimativa das emissões de CH4 pelo tratamento de efluentes industriais no 
Estado de São Paulo em processos anaeróbios de reatores e lagoas foi feita 
empregando o método do IPCC (1996, 2000a), descrito a seguir: 
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Equação 12   Estimativa de emissão de CH4 por tratamento anaeróbio de efluentes industriais 

 

                     

 

onde: 

Emissões Quantidade de metano gerada ao ano [kgCH4.ano
-1
] 

TOWind Efluente industrial orgânico total [kgDQO.ano
-1

] ou [kgDBO.ano
-1
] 

FEi Fator de emissão [kgCH4.kgDQO
-1
] ou [kgCH4.kgDBO

-1
] 

R Metano recuperado ao ano [kgCH4.ano
-1
] 

 

A carga orgânica do efluente industrial será estimada conforme a Equação 13, 
abaixo. 

 

Equação 13   Estimativa do efluente industrial orgânico total 

 

               

 

onde: 

Pi Produção industrial [tproduto.ano
-1
] 

Dind Emissão de carga orgânica [kgDBO.t produto
-1
] 

 

Para os casos em que não se dispõe de dados estaduais das frações por tipo de 
tratamento, o IPCC sugere substituir a Equação 9, utilizada para o cálculo das 
emissões de efluentes domésticos, conforme é mostrado abaixo incorporando 
julgamento de especialistas em saneamento. 

 

Média ponderada dos MCFi Fração de DQO que degrada anaerobiamente [adimensional] 

 

 

O FE será estimado conforme Equação 14 abaixo. 

 

Equação 14   Estimativa do fator de emissão para efluentes industriais 

 

                              

 

onde: 

B0i Capacidade máxima de produção de metano para efluentes industriais [kgCH4.kgDBO
-1
] ou [kgCH4.kgDQO

-1
] 

 

O método empregado na estimativa do Metano Recuperado (R) em 2009 e 2010 foi: 
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Equação 15   Metano recuperado (R) de 2009 e 2010 

 

                                                  

 

onde: 

Variável Descrição Fórmula 

TOWreator e digestor 
Carga orgânica que é coletada e tratada em reator 
anaeróbio e digestor 

TOWreator e digestorTOW. Wsreator+ TOW. Wsdigestor 

FEreator e digestor Fator de emissão de CH4 EF95-08(reator e digestor)Bo . (Wsreator+ Wsdigestor).mcfreator 

Eficiência Eficiência de queima do CH4 50% 

 

 

2.6   Estimativa da Combinação de Incertezas 

A estimativa da incerteza das quantidades de GEE apresentadas neste relatório 
pode ser feitas de duas formas: 

 

Quando as quantidades de incerteza são combinadas por adição, a incerteza total 
(UTotal) pode ser estimada de acordo com a Equação 16, a seguir: 

 

Equação 16   Incerteza combinada por adição (Utotal) 

 

       
√       

         
           

 

          

 

 

onde: 

Utotal 
Incerteza em porcentagem da soma das quantidades (metade de 95% do 
intervalo de confiança dividido pelo total) 

[adimensional] 

xn e Un 
Quantidade de incerteza e a porcentagem de incerteza associada, 
respectivamente 

[adimensional] 

 

Ou ainda, quando as quantidades de incerteza são combinadas por multiplicação a 
incerteza total (Utotal) pode ser estimada de acordo com a Equação 17, a seguir: 

 

Equação 17   Incerteza combinada por multiplicação (Utotal) 

 

       √  
    

      
  

 

onde: 

Utotal 
Incerteza em porcentagem da soma das quantidades (metade de 95% do 
intervalo de confiança dividido pelo total) 

[adimensional] 

Un Porcentagem de incerteza associada com cada quantidade [adimensional] 
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3   Dados 

3.1   Emissão de CH4 em Aterros 

Analisando o método de decaimento de primeira ordem, utilizado neste inventário, 
observa-se que o resíduo tem uma cinética de emissões no tempo e que por essa 
razão, por exemplo, no ano de 2009, existem emissões de resíduos gerados em um 
período anterior ao ano em que se deseja estimar as emissões. Dessa forma, são 
necessários dados anteriores ao ano de 2009. 

 

Conforme apresentado no 1° Inventário (CETESB, 2013) e apresentado na Figura 
12, a seguir, constatou-se com a curva teórica dada pelo decaimento de primeira 
ordem, considerando os dados do Estado de São Paulo, que os resíduos sólidos 
aterrados há 20 anos, correspondem a 3,3% das emissões geradas no primeiro ano 
de aterramento. 

 

Optou-se por considerar como período inicial para coleta de dados o mesmo período 
do 1° Inventário (CETESB, 2013), ou seja, o ano de 1970, pois para anos anteriores, 
a simulação mostrou que essas são pouco representativas. 

 

Figura 12   Percentual entre a emissão do vigésimo ano e a emissão 

do primeiro ano de aterramento 
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Fonte: CETESB (2013). 

 

Os dados a seguir, foram reunidos para a aplicação do método IPCC (1996) e IPCC 
(2000a). Foram obtidos da literatura estadual e para os casos em que não existem, 
foram empregados default fornecidos pelo IPCC. Estão divididos pelos temas a que 
se referem: 
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 Emissões de CH4 em aterros; 

 Emissões de CO2 e N2O por incineração de resíduos sólidos; 

 Emissões de CH4 por destino dos efluentes domésticos; 

 Emissões de CH4 pelo tratamento de efluentes industriais. 

 

Em função do método adotado, foram reunidos dados estaduais e na ausência 
empregaram-se dados default. Esses dados estão apresentados a seguir. 

 

 

3.1.1   Taxa Constante de Geração de CH4 (k) e Fator de 
Normalização para a Soma (A) 

A taxa constante de geração de CH4 (k) definida no método de decaimento de 
primeira ordem está relacionada ao tempo necessário para que a parcela de 
Carbono Orgânico Degradável (DOC) do resíduo depositado possa decair para 
metade de sua massa inicial. 

 

O k aplicável aos locais de disposição de resíduos sólidos é determinado por uma 
série de fatores, os quais se encontram associados ao tipo do resíduo e às 
condições da região onde se localiza o aterro, como por exemplo: a composição do 
resíduo, a temperatura média anual, a precipitação média anual e o potencial de 
evapotranspiração (IPCC, 2000a). 

 

A escolha do default de k demanda o levantamento das seguintes informações 
estaduais: temperatura média anual (MAT), precipitação média anual (MAP) e 
potencial de evapotranspiração (PET). Esses dados são discutidos a seguir. 

 

 

3.1.2   Temperatura Média Anual (MAT) 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2009b)4, a temperatura 
média anual (MAT) é a média das temperaturas médias mensais, que por sua vez, 
representam o registro da somatória das temperaturas médias compensadas diárias, 
dividido pelo número de dias do mês. 

 

Na Figura 13, são apresentadas informações de MAT no país para o período de 
1961 a 1990. No Anexo (item 9 deste documento) são apresentados dados de 
estações meteorológicas no Estado de São Paulo para o período de 1961 a 1990. 
Esses dados representam a melhor informação encontrada e, por essa razão, foram 
adotados para a elaboração da estimativa de emissões de GEE do setor de 
resíduos. 

  

                                            
4
 A informação acima foi recebida do INMET, porém não foi publicada pela instituição, portanto não consta das referências 

desta publicação. 
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Figura 13   Temperatura média compensada do Brasil de 1961 a 1990 

 

 
Fonte: INMET (2011). 

 

Observa-se na Figura 13, que a maior parte do Estado de São Paulo apresenta MAT 
superior a 20°C, ou seja, inserido na faixa de clima tropical, exceção feita a algumas 
regiões do Estado, com temperaturas inferiores a essa média. 

 

Para a elaboração das estimativas foi necessário aplicar um k para cada município, 
considerando dados de temperatura, precipitação e evapotranspiração. Em relação 
aos dados de temperatura, empregaram-se os dados das estações meteorológicas 
do INMET para os municípios onde estas se localizavam, conforme o Anexo (item 8 
deste documento). Por não haver essa informação para todos os municípios, 
realizaram-se algumas associações para defini-los em todo o Estado. 

 

As associações tiveram como ponto de partida os municípios onde havia estações 
meteorológicas do INMET, porém, realizaram-se tais associações somente para 
municípios cuja população foi considerada representativa. 

 

Foi empregado o mapa da Figura 13 para estimar as regiões que, possivelmente, 
apresentam temperatura inferior a 20°C. Para estimar quais são os municípios 
dentro dessas regiões foi realizada uma análise visual de um mapa mais detalhado. 

 

Após realizar essa análise considerou necessário aplicar um k diferente da média do 
Estado para os municípios que estão na região sudoeste e nordeste do Estado cuja 
população no Censo de 2010 apresentou população urbana superior a 500 mil 
habitantes. Os municípios foram: Guarulhos, Osasco, Santo André e São Bernardo 
do Campo. Os outros municípios do Estado, ou seja, onde não havia dados das 
estações meteorológicas e os citados anteriormente, empregou-se uma média 
estadual superior a 20°C. 
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Tabela 2   Temperatura dos municípios com população urbana superior a 500 mil habitantes e sem 

estação do INMET 

 

Município com população urbana superior a 500 
mil e sem estação do INMET 

Temperatura Estação meteorológica do INMET 

Guarulhos inferior a 20°C São Paulo (Mirante de Santana) 

Osasco inferior a 20°C São Paulo (Mirante de Santana) 

Santo André inferior a 20°C São Paulo (Mirante de Santana) 

São Bernardo do Campo inferior a 20°C São Paulo (Mirante de Santana) 

 

 

3.1.3   Precipitação Média Anual (MAP) 

A precipitação média anual (MAP) é a razão da soma da precipitação anual ocorrida 
no período de 1961 a 1990 pelo número de anos. O regime de chuvas das diferentes 
zonas do Estado de São Paulo (INMET, 2011) é representado na Figura 14 com 
dados de 1961 a 1990. Os municípios discriminados na planilha do INMET tiveram 
registrados os regimes de chuvas e encontram-se no Anexo (item 8 deste 
documento). 

 

Figura 14   Intensidade pluviométrica no Brasil de 1961 a 1990 

 

 
Fonte: INMET (2011). 

 

 

3.1.4   A Escolha do k 

Não foram identificados dados estaduais de k ou A. Diante disso, utilizou-se a 
recomendação do IPCC (2006)5, reproduzida parcialmente na Tabela 3, que fornece 
os default de k para esse fim, para a massa misturada de MSW em climas boreal ou 
temperado e tropical. 

                                            
5
 Conforme se observa no IPCC Guidelines, Chapter 3 – Solid Waste Disposal, Tab 3.3, p. 3.17. 
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No Estado de São Paulo verifica-se que a maior parte dos municípios apresenta 
MAT superior a 20°C e que a MAP é superior a 1.000mm.ano-1 em todo o Estado. 
Para a escolha do k empregou-se as diretrizes apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3   Dados default do IPCC (2006) de k para o MSW misturado 

 

Clima Boreal e Temperado Clima Tropical 

MAT ≤ 20°C MAT > 20°C 

Seco Úmido Seco Úmido 

(MAP/PET < 1) (MAP/PET > 1) (MAP < 1000mm) MAP ≥ 1000mm 

Default Faixa Default Faixa Default Faixa Default Faixa 

0,05 0,05 - 0,06 0,09 0,08 - 0,1 0,065 0,05 - 0,08 0,17 0,15 - 0,2 

Fonte: Adaptado, IPCC (2006). 

 

 

3.1.5   Quantidade Total de Resíduo Gerado (MSWT(t)) e Fração de 
Resíduos Destinada ao Aterro (MSWF(t)) 

No Estado de São Paulo, há poucos dados sobre MSWT(t) e MSWF(t). O produto 
desses dados (MSWT(t). MSWF(t)) significa a quantidade de MSW depositada em 
aterros. Observando-se os dados disponíveis, conclui-se que essa informação pode 
ser estimada, sendo numericamente igual ao produto de dados mais acessíveis 
como TaxaMSW(t) e Popurb(t), de acordo com a Equação 18. 

 

Equação 18   Quantidade de resíduo aterrado 

 

                                     

 

onde: 

TaxaMSW(t) Taxa de resíduo coletado per capita [kgMSW.(hab.dia)
-1
] ou [GgMSW.(1000hab.ano)

 -1
] 

Popurb(t) População urbana [hab] ou [1000hab] 

 

Assim sendo, não foram discutidos os dados estaduais de geração total de resíduos 
MSWT(t) nem os dados de fração de coleta destinada ao aterro (MSWF(t)). A 
informação da quantidade de resíduos que são destinados ao aterro é estimada pelo 
produto Popurb(t).TaxaMSW(t) e esses dados são discutidos a seguir. 

 

 

3.1.6   População Urbana (Popurb(t)) e População Total (Poptot(t)) 

Considerando que esse levantamento reúne dados desde 1970 até 2010, a 
estimativa da Popurb(t) e Poptot(t) inclui dados anuais de todo o período. Para realizar 
as estimativas anuais de população foram empregados dados dos Censos do IBGE 
de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 (IBGE, 2011a, 2011b). Para as estimativas de 
emissões de GEE provenientes de resíduos sólidos, foram empregados dados de 
população urbana, por uma recomendação do IPCC (2000a). Já, para as estimativas 
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de emissões de GEE provenientes dos efluentes domésticos, foram empregados 
dados de população total, em decorrência, da utilização da principal da base de 
dados, PNSB 2000 (IBGE, 2002), cuja abrangência se estende à região urbana o 
rural do Estado. 

 

Tabela 4   População urbana e total no Estado de São Paulo em 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

 

 
População

6
 

1970 1980 1991 2000 2010 

População urbana 14.277.802 22.196.896 29.314.861 34.586.021 39.585.251 

População total 17.770.975 25.042.074 31.588.925 37.035.456 41.262.199 

Fonte: IBGE (2011a; 2011b). 

 

Conforme o 1° Inventário (CETESB, 2013), foi empregado um modelo linear para a 
determinação da população anual intermediária aos Censos. A população dos anos 
intermediários aos dos Censos, foi estimada com base em um crescimento médio 
aritmético anual, conforme a Equação 19. 

 

Equação 19   Previsão anual de população considerando-se o crescimento médio geométrico i 

 

               (                   )  (
    

         
) 

 

Fonte: CETESB (2013). 

 

onde: 

Pop(t) População do ano t [hab] 

Pop(t0) População do ano inicial do período considerado [hab] 

Pop(tfinal) População do ano final do período considerado [hab] 

t Ano considerado [ano] 

t0 Ano inicial do período considerado [ano] 

tfinal Ano final do período considerado [ano] 

 

 

3.1.7   Taxa de Geração de Resíduo Sólido Urbano (TaxaMSW(t)) 

Conforme foi feito no 1° Inventário (CETESB, 2013), a TaxaMSW(t) foi estimada a 
partir de dados adaptados da CETESB e da Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). A primeira referência 
apresentada na Tabela 5 é usada pela CETESB em suas atividades, e esta foi 
empregada para estimar as quantidades destinadas aos aterros em 1970. A 
CETESB considera os dados da Tabela 5, com estimativas de quantidades per 
capita de resíduos destinadas aos aterros para a sua prática de controle ambiental 

                                            
6
Os municípios que foram criados em anos diferentes aos dos Censos só foram incluídos, nesse levantamento, a partir da 

publicação do próximo levantamento populacional, não sendo considerada a data da sua criação. 
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no Estado de São Paulo. Essa tabela não leva em conta fatores como o nível de 
renda, as práticas de reciclagem ou outras que possam induzir a variação das 
quantidades geradas por habitante e que, sabidamente, variam de residência para 
residência, de bairro para bairro, de cidade para cidade e mesmo entre os dias da 
semana ou os meses do ano. Essas variações todas não são levadas em conta 
nesse modelo. 

 

Tabela 5   TaxaMSW(1970) 

 

Popurb(1970) TaxaMSW(1970) 

[hab] [kgMSW.(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: CETESB (2011). 

 

Conforme feito no 1° Inventário (CETESB, 2013), a regressão empregada para a 
obtenção da TaxaMSW de 1970 á apresentada na equação abaixo. 

 

Equação 20   TaxaMSW(1970) 

 

                                
       

onde: 

TaxaMSW(1970) Taxa de geração de MSW do ano de 1970 [kgMSW.(hab.dia)
 -1

] 

3,65.10
-7
 Coeficiente angular [kgMSW.1.000(hab.dia)

 -1
] 

Popurb(1970) População urbana de 1970 [1.000hab] 

0,398 Coeficiente linear [kgMSW.(hab.dia)
-1
] 

 

A segunda referência é a ABRELPE e foi empregada neste inventário para estimar 
as quantidades aterradas no ano de 2008, 2009 e 2010. Os municípios que 
apresentam dados de TaxaMSW foram mantidos, para os demais, a taxa foi obtida 
pelo emprego de uma regressão de TaxaMSW em função da população construída 
com os dados disponíveis no Estado. Para os anos intermediários entre 1970 e 
2008, as taxas foram interpoladas de forma a se obter uma informação anual, 
conforme a Equação 21. 

 

Equação 21   TaxaMSW entre os anos de 1970 e 2008 

 

                                                 
          

           
 

 

Os dados de TaxaMSW publicados pela ABRELPE são apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6   TaxaMSW nos anos de 2008, 2009 e 2010 de municípios do Estado de São Paulo 

 

Município 
TaxaMSW2008 TaxaMSW2009 TaxaMSW2010 

[kgMSW(hab.dia)
-1

] [kgMSW(hab.dia)
-1

] [kgMSW(hab.dia)
-1

] 

Americana 0,68 0,83 0,88 

Araraquara 0,73   

Atibaia 
 

0,97*  

Barueri 
 

0,88 0,93 

Bastos 
 

1,68* 0,06* 

Bauru 0,68 0,84 0,85 

Biritiba-Mirim 
 

0,79 0,57 

Brodowski 
 

0,51* 0,73 

Cajamar 0,69   

Campinas 0,82 1,064 0,984 

Cananéia 
 

0,48* 0,85* 

Capivari 0,65 0,85 0,7 

Diadema 0,72 0,89 0,83 

Elias Fausto 
 

0,44*  

Engenheiro Coelho 0,65 0,79 0,74 

Fartura 
 

 0,65 

Franca 0,69 0,73* 0,86 

Galha 
 

0,85  

Guararema 
 

0,82 0,74 

Garça 0,64 0,81 0,82 

Guariba 
 

0,37* 0,69 

Guarulhos 0,88 1,034 0,982 

Holambra 
 

0,8 0,73 

Iguape 0,64 0,65 0,49 

Ilhabela 
 

0,96* 0,89* 

Itanhaém 0,65   

Jaguariúna 
 

1,11* 0,84 

Jundiaí 
 

0,69 0,89 

Laranjal Paulista 
 

 0,53 

Lençóis Paulista 0,68 0,49* 0,51 

Limeira 
 

0,81 0,87 

Lins 
 

0,76 0,64 

Lorena 0,66 0,87 0,54 

Louveira 0,65 0,94 1,06* 

Mauá 0,7   

Miguelópolis 
 

1,53* 0,52 

Mogi Mirim 0,62   

Osasco 0,85* 0,939* 0,901* 

Paulínia 0,66   

Penápolis 0,64 0,79 0,61 

Pereira Barreto 
 

0,67 0,43* 

Piracicaba 
 

0,86 0,9 

Pompéia 
 

 0,82 

Pontal 
 

0,84 0,51 

Porto Ferreira 0,64   

Potim 
 

0,25*  

Praia Grande 
 

 0,96* 

Presidente Prudente 0,72   

Promissão 
 

0,38* 0,6 

Registro 
 

0,83 0,73 

Ribeirão Bonito 
 

0,83 1,25* 

Ribeirão Preto 0,85* 1,011* 0,899 

Rio Claro 0,69   

Santa Bárbara d'Oeste 0,65   
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Município 
TaxaMSW2008 TaxaMSW2009 TaxaMSW2010 

[kgMSW(hab.dia)
-1

] [kgMSW(hab.dia)
-1

] [kgMSW(hab.dia)
-1

] 

Santo Anastácio 
 

0,76 0,52 

Santo André 0,88 1,222* 0,977 

Santos 
 

1,24  

São Bernardo do Campo 0,79* 1,009* 1,004* 

São José do Rio Preto 
 

0,9  

São José dos Campos 0,77 0,84 0,833 

São Paulo 1,23* 1,34* 1,221* 

Sorocaba 0,75 0,91 0,896 

Sumaré 0,66 0,72* 0,59* 

Tanabi 
 

0,51* 0,41* 

Taubaté 
 

0,77 0,94* 

Tremembé 0,64   

Valparaíso 
 

0,76 0,77 

Vargem Grande do Sul 
 

0,75 0,67 

Várzea Paulista 0,66   

Fonte: ABRELPE (2008; 2009; 2010). 

*Os dados indicados pelo asterisco não foram empregados na construção da regressão para que 
fosse possível melhorar o coeficiente de correlação. 

 

A partir dos dados apresentados na tabela acima, construiu-se regressões lineares 
de TaxaMSW empregadas para estimar esse dado aos municípios que não 
apresentavam essa informação. As regressões apresentam a forma geral: 

 

Equação 22   TaxaMSW empregada para o ano de 2008, 2009 e 2010 

 

                                                          

 

onde: 

TaxaMSW Taxa de geração de MSW estimada do ano em análise [kgMSW.(hab.dia)
-1
] 

Coeficiente angular Coeficiente angular [kgMSW.1000hab.(hab.dia)
-1
] 

Popurb População urbana do ano em análise [1000hab] 

Coeficiente linear Coeficiente linear [kgMSW.(hab.dia)
-1
] 

i 2008, 2009 e 2010 [ano] 

 

A TaxaMSW varia com o tamanho da população. Os coeficientes das regressões 
são apresentados na Tabela 7. Conforme feito no 1° Inventário (CETESB, 2013), a 
seguir, na Tabela 7, são reproduzidos os coeficientes angulares e lineares aplicados 
para estimar a TaxaMSW. 

 

Tabela 7   Coeficientes angular e linear empregados para estimar a TaxaMSW 

para 2008, 2009 e 2010 

 

 Coeficiente angular Coeficiente linear 

São Paulo 2008* 0,00020620 0,64169913 

São Paulo 2009 0,00021341 0,78843789 

São Paulo 2010 0,00036633 0,66728516 

Fonte: *CETESB (2013). 
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3.1.8   Potencial de Geração de Metano (L0(t)) 

O potencial de geração de CH4 é estimado conforme determina a Equação 2 deste 
documento, e reproduzida a seguir: 

 

Equação 23   Potencial de geração de CH4 

 

                           
  

  
 

 

Dessa forma, a seguir, são apresentados os dados e fatores de emissão 
correspondentes às variáveis empregadas na determinação do L0(t), que são: 
MCF(t), DOC(t), DOCf e F. 

 

 

3.1.9   Fator de Correção de Metano (MCF(t)) 

O fator de correção de metano está associado à operação do aterro. Utilizou-se 
como referência a classificação disponível no IPCC (2000), dados estes que podem 
ser observados na Tabela 8, a seguir: 

 

Tabela 8   Default de MCF 

 

Características do local de disposição de MSW MCF 

Aterro sanitário 1,0 

Local não gerenciado com profundidade igual ou superior a 5m 0,8 

Local não gerenciado com menos de 5m de profundidade 0,4 

Depósito não classificado 0,6 

Fonte: IPCC (2000a). 

 

Para estimar as emissões de CH4 desde o ano de 1970 foram considerados os 
dados disponíveis de qualidade de operação dos locais de disposição. Estes dados 
podem ser obtidos nos inventários estaduais de resíduos sólidos domiciliares 
publicados desde 1997, onde se verifica um indicador da qualidade dos locais de 
disposição de resíduos sólidos urbanos pelo Índice de Qualidade de Aterros de 
Resíduos (IQR), que varia entre 0 e 10. O IQR entre 0 e 6 é classificado como 
inadequado, de 6,1 a 8 é classificado como controlado e de 8,1 a 10 como 
adequado. Para realizar a conversão do IQR para o MCF, assim como foi feito do 1° 
Inventário (CETESB, 2013) seguiu-se as considerações da Tabela 9. 

 

Assim, como no 1° Inventário (CETESB, 2013), foram empregados os dados de IQR 
convertidos a MCF, conforme apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9   Conversão de IQR para MCF 

 

IQR MCF 

Inexistente 0,6 

0,0 a 6,0 0,4 

6,1 a 8,0 0,8 

8,1 a 10,0 1,0 

Fonte: CETESB (2013). 

 

 

3.1.10   Carbono Orgânico Degradável (DOC(t)) 

Os dados de DOC(t) para os anos de 2009 e 2010 foram obtidos com o emprego de 
uma regressão publicada no 1° Inventário (CETESB, 2013) que empregou os dados 
de 27 composições de resíduos de diversos municípios do Estado e em diferentes 
anos no período entre 1970 a 2008. 

 

Os dados de composição de resíduos são classificados em diversas categorias não 
obedecendo a nenhum padrão. Esses dados, assim como no 1° Inventário 
(CETESB, 2013), foram interpretados e rearranjados na forma como prevê as 
categorias apresentadas no método do IPCC (2000), divididos em: 

 

 Fração do resíduo correspondente a papéis e têxteis (A); 

 Fração do resíduo proveniente de podas de jardins, parques e outros 
putrescíveis não alimentares (B); 

 Fração do resíduo correspondente a resíduos alimentares (C); 

 Fração do resíduo correspondente a madeira e palha (D). 

 

A regressão empregada tem a forma geral da Equação 24. 

 

Equação 24   Variação do DOC(t) 

 

                                                

onde: 

DOC(t) Estimativa da variação do DOC no tempo  [GgC.GgMSW
-1
] 

t Ano de estimativa [ano] 

Coeficiente angular Coeficiente angular [GgC.(GgMSW.ano)
 -1

] 

Coeficiente linear Coeficiente linear [GgC.GgMSW
-1
] 

 

A Tabela 10 resume os dados estimados para aplicação na Equação 24 acima, para 
os anos de 2009 e 2010 no Estado de São Paulo. 
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Tabela 10   Regressão de variação do DOC(t) no Estado de São Paulo 

 

Coeficiente angular Coeficiente linear 

[GgC.(gMSW.ano)
-1
] [GgC.gMSW

-1
] 

-0,0007272457 1,6168474334 

Fonte: CETESB (2013). 

 

 

3.1.11   Fração do Carbono Orgânico Degradável Dissimilado (DOCf) 

O IPCC (2000a) sugere utilizar um default entre 0,5 e 0,6. Considerando-se o IPCC 
(2006), empregou-se o default para países em desenvolvimento, igual a 0,5. 

 

 

3.1.12   Fração de Metano no Biogás (F) 

A F foi adotada da coleção de default fornecida pelo IPCC (2000a). O dado é igual a 
0,5. 

 

 

3.1.13   Metano Recuperado (R) 

A NBR 13.896/97, no item 5.3, sobre emissões gasosas, recomenda que “todo 
aterro deve ser projetado de maneira a minimizar as emissões gasosas e promover 
a captação e tratamento adequado das eventuais emanações”. Com essa 
recomendação, essa norma apresenta uma diretriz e não uma obrigação legal. Em 
consequência disso, os projetos de aterros preveem a queima do biogás em 
queimadores abertos, normalmente instalados na saída do poço de drenagem de 
chorume, o que é adequado para a redução das emissões de metano bem como de 
odores. 

 

A realização de visitas a aterros indica que os drenos, quando estão instalados, não 
estão distribuídos de forma a promover a máxima captura do metano gerado no 
aterro. Também não se observa, na maioria dos aterros, a preocupação em manter 
o queimador operando ou, se operante, não existe a preocupação de mantê-lo 
queimando todo o tempo, pois a chama invisível da queima do metano pode causar 
ferimentos aos funcionários do aterro, caso não sejam tomadas as devidas 
providências de segurança. 

 

Nos aterros do Estado de São Paulo, todos os projetos de queima ou recuperação 
de biogás para fins energéticos são projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL). Na maior parte dos projetos de MDL, foi arbitrada uma linha de base 
de 20% de queima do metano. Projetos mais recentes reviram essa consideração, 
tendendo sempre para quantidades menores que aquela inicialmente empregada. 
Magalhães et.al. (2010), sugere que, na Comunicação Nacional do Brasil, deve se 
considerar que 0,4% do metano é destruído por sistemas passivos. 
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As reduções certificadas e registradas em projetos de MDL, não são contabilizadas 
como reduções de emissões do Estado (R), pois foram comercializadas, tendo 
transferido o direto daquela redução para o país que adquiriu o Crédito de Carbono. 
Portanto, considerou-se a redução de emissão do Estado (R), nos municípios onde 
não há projetos de MDL, igual a 0,4%7, nos municípios com projetos de MDL, 
considerou-se o R igual à linha de base dos projetos, uma vez que essas não são 
transferidas na forma de créditos de carbono. 

 

Tabela 11   Reduções de emissões municipais no Estado de São Paulo (R) 

 

 Linha de base Município R 

 [%]  [GgCH4] 

Projeto /ano   2009 2010 

Embralixo/Araúna 10 Bragança 0,1  

Onyx 0 Tremembé 0,3  

Caieiras 20 Caieiras   

Estre 20 Itapevi   

Lara 10 Mauá   

Estre 20 Paulínia 2,4 0,5 

Anaconda 20 Santa Isabel   

Terrestre 20 Santos   

São João 20 

São Paulo 11,5 8,9 Bandeirantes 20 

Estre 20 

Nota: Nos dados apresentados nos relatórios de monitoramento dos projetos de MDL publicados pela 
UNFCCC, os períodos de monitoramento podem incluir dias de anos diferentes. Para as estimativas 
apresentadas, considerou-se que as emissões do período são proporcionais aos dias monitorados no 
ano. As emissões foram igualmente dividas nos dias, dessa forma, é possível considerar essa 
proporção no ano. Para obter um número de emissão anual efetuou-se a somatória dos dados 
presentes nos relatórios de monitoramento de cada projeto. 

Fonte: UNFCCC (2011). 

 

 

3.1.14   Fator de Oxidação (OX) 

O OX reflete a quantidade de metano que é oxidada no solo ou em outro material 
utilizado na cobertura do aterro. Se o fator de oxidação é zero, não há oxidação. 
Segundo o IPCC (2000a), em aterros bem gerenciados, a oxidação é maior. Por 
desconhecer estudos a esse respeito no Brasil, foi adotado OX igual a zero para 
Popurb inferior a 1 milhão de habitantes e nos aterros sanitários que atendem a 
Popurb(t) superior a 1 milhão de habitantes8 OX igual a 0,1 (IPCC, 2000a). 

 

                                            
7
 A linha de base de uma atividade de projeto do MDL é o cenário que representa as emissões de GEE que ocorreriam na 

ausência da atividade de projeto proposto. Com este cenário é possível verificar a adicionalidade dos projetos. As reduções 
certificadas de emissões RCEs não incluem as emissões da linha de base.Nos aterros, a linha de base consiste nas 
quantidades de CH4 destruídas para o cumprimento de alguma exigência legal ou contratual, ou para atender a medidas de 
segurança e atenuação de odores (UNFCCC, 2009). 
8
 Considera-se que há maior possibilidade de que grandes cidades (Popurb maior que 1 milhão de habitantes) são servidas por 

aterros melhor gerenciados. 
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3.2   Emissões de CO2 e N2O por Incineração de Resíduos 
Sólidos 

3.2.1   Resíduo Incinerado por Tipo i (IW) 

De acordo com o IPCC (2000a), as emissões de CO2 e N2O por incineração de 
resíduos dividem-se por tipo de resíduo: 

 

 MSW: Resíduo sólido urbano; 

 HW: Resíduo perigoso; 

 CW: Resíduo de serviços de saúde; 

 SS: Lodo de esgoto. 

 

Os dados de quantidade de resíduos incinerados foram obtidos pelo emprego de 
regressões que descrevem o comportamento das quantidades incineradas por tipo. 
Essas regressões foram obtidas utilizando-se os dados do 1° Inventário (CETESB, 
2013) e foram empregadas para os anos de 2009 e 2010 por não ter sido possível 
obter dados mais atuais. 

 

Nas estimativas das emissões de GEE para os resíduos considerados perigosos 
(HW)9 empregaram-se dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento 
de Resíduos (ABETRE) (2006), operadores e fabricantes de incineradores que 
responderam à solicitação de dados feita pela CETESB para a elaboração do 
Relatório de Referência de emissões antrópicas de GEE do Brasil (BRASIL, 2010), 
do qual, para este inventário, utilizou-se os dados do Estado de São Paulo. A 
publicação da ABETRE abrange apenas as empresas privadas e incluiu 78% das 
empresas do setor de resíduos que não podem mais ser aproveitados no setor 
industrial. 

 

Sabe-se que parte dos resíduos perigosos pode ser incinerada no processo 
industrial, não gerando registro da sua existência e inviabilizando a correspondente 
estimativa das emissões de GEE. A estimativa das emissões de GEE do setor de 
resíduos desse inventário refere-se apenas aos resíduos cuja incineração ocorreu 
fora do processo industrial no qual o resíduo foi gerado, e, portanto, corresponde ao 
que é registrado pelo mercado de serviços contratados, prestados por empresas 
privadas não contemplando os resíduos que têm destinação interna nas empresas 
(ABETRE, 2006). 

 

Para as estimativas de emissões de GEE dos resíduos clínicos (CW), foram 
utilizados dados do Ministério das Cidades por meio de consulta ao Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) Série Histórica 6 (BRASIL, 
2008), operadores e fabricantes de incineradores que responderam à solicitação de 

                                            
9
 O método do IPCC sugere a divisão do resíduo em MSW (resíduo sólido municipal), SS (lodo de esgoto), HW (resíduo 

perigoso) e CW (resíduo de serviço de saúde). No Brasil, de acordo com a NBR 10.004/2004, a definição de “perigoso” inclui 
os resíduos industriais perigosos e os resíduos de serviços de saúde. Essa estimativa seguiu a divisão proposta pelo IPCC 
(2000a), ou seja, os resíduos, que pela ABNT, são considerados “perigosos” são divididos em: HW, que equivale a resíduos 
industriais perigosos e CW, que equivale a resíduos de serviços de saúde. 
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dados feita pela CETESB para a elaboração da Segunda Comunicação Nacional 
(BRASIL, 2010). Os dados solicitados para a elaboração das estimativas foram: 

 

 Capacidade [t.ano-1]; 

 Carga [t.ano-1] desde o início da operação; 

 Finalidade de uso - para incinerar CW, MSW, HW ou SS; 

 Início de operação, previsão de encerramento das atividades e data do último 
teste de queima. 

 

Os dados de MSW e SS incinerados foram considerados nulos, pois, no Estado de 
São Paulo, estes são encaminhados aos aterros. Os dados de quantidade de 
resíduos (IW) por tipo i foram obtidos com regressões conforme o modelo 
apresentado na equação abaixo. 

 

Equação 25   Quantidade de resíduo (IW) incinerado 

 

                                             

 

Na Tabela 12, são apresentados os coeficientes das regressões empregados para 
se estimar as quantidades de CW e HW incinerados no Estado nos anos de 2009 e 
2010. 

 

Tabela 12   Coeficientes das regressões para a obtenção das quantidades 

de resíduo incinerado (IW) 

 

IW Coeficiente angular Coeficiente linear 

CW 0,33106074 - 659,63413750 

HW 0,35379412 - 699,41090000 

 

Tabela 13   Quantidade de resíduos sólidos incinerados (IW) por ano 

e por tipo i no Estado de São Paulo 

 

Ano 
CW HW 

[Gg.ano
-1
] 

2009 5,379 9,777 

2010 5,710 10,130 

Obs: Dados estimados empregando-se as regressões apresentadas na Tabela 12. 

 

 

3.2.2   CCW e FCF 

Para as estimativas de emissões de GEE na incineração de HW e CW foram 
empregados os default da Tabela 14. O produto CCW.FCF representa a quantidade 
de carbono no resíduo que seria de origem fóssil, pois, segundo o IPCC, essa 
quantidade sim contribuiu para o aumento do efeito estufa na atmosfera. 
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Tabela 14   Default do IPCC (2000) de CCW e FCF 

 

 CW HW 

CCW [gC.gresíduo
-1
] 0,6 0,5 

Faixa 0,5 a 0,7
a
 0,01 a 0,95 

 (material seco) (material úmido) 

FCF [%] 40 90 

Faixa 30 a 50 90 a 100
b
 

Notas: a) De acordo com o IPCC (2000a), o resíduo de serviços de saúde contém principalmente 
papéis e plásticos

10
. O conteúdo de carbono deste resíduo pode ser estimado pelos seguintes 

fatores: Ccontido no papel: 50% e Ccontido no plástico: 75-85%; b) O carbono fóssil pode ser reduzido se ele 
inclui carbono de material de embalagens e materiais similares. 

Fonte: Adaptado, IPCC (2000a). 

 

 

3.2.3   Eficiência de Queima dos Incineradores de Resíduo Tipo i 
(EF) 

Não foram identificados dados nacionais sobre essa variável. Portanto, optou-se por 
adotar default do IPCC (2000a), reproduzidos na Tabela 15, a seguir: 

 

Tabela 15   Default de EF 

 

 CW HW 

EF [%] 95 99,5 

Faixa 50-99,5 95-99,5 

Nota: EF depende do projeto, manutenção e idade do incinerador. 

Fonte: IPCC (2000a). 

 

 

3.2.4   Fator de Emissão (FEN2O) 

Os dados de FEN2O utilizados foram os default do IPCC (2006) na Tabela , abaixo. 

 

Tabela 16   FE de N2O default do IPCC por técnica de incineração 

 

Tipo de resíduo Tecnologia 
Fator de emissão 

Base de massa 
[g.N2O.tresíduo

-1
] 

MSW Incineração do tipo batelada 60 Massa úmida 

Resíduo industrial Todo tipo de incineração 100 Massa úmida 

Nota: O FEN2O depende também do projeto, manutenção e idade do incinerador. Por não haver 
default de FEN2O para HW empregou-se o FEN2O de resíduo industrial. Por não haver default de FEN2O 

para CW empregou-se o FEN2O de MSW. 

Fonte: IPCC (2006). 

                                            
10

 Esta nota feita pelo IPCC sugere que outros resíduos, como a matéria orgânica dos restos de comida, não sejam tratados 
como resíduos dos serviços de saúde (CW), sendo descartados como resíduo sólido doméstico urbano (MSW). 
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3.3   Emissão de CH4 por Destino dos Efluentes Domésticos 

3.3.1  Carga Orgância (TOWdom) 

A TOWdom é apresentado na Tabela 17. Para determinar a TOWdom do Estado de 
São Paulo dos anos de 2009 e 2010, conforme define a Equação 7, foram 
empregados dados de PopTot e Ddom. 

 

Tabela 17   TOWdom de esgotos domésticos de 2009 e 2010 

 

TOW 

[1000kgDBO.ano
-1
] 

2009 2010 

804.947 813.278 

 

 

3.3.1.1   População Total (PopTot) 

Assim como no 1° Inventário (CETESB, 2013), a população empregada para as 
estimativas de GEE em efluentes domésticos foi a população total (PopTot) do 
Estado, em decorrência do emprego da principal base de dados, a PNSB 2000. 

 

Na PNSB 2000, não há discriminação entre área urbana e rural ao investigar os 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa utiliza como 
principal fonte de dados os cadastros efetuados nas prefeituras e entidades 
prestadoras dos serviços nos distritos. Os informantes respondem sobre sua área de 
atuação nos distritos e não há referência que identifique a área urbana ou rural na 
pesquisa. 

 

Tabela 18   População total no Estado de São Paulo em 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

 

 
População

11
 

1970 1980 1991 2000 2010 

População total 17.770.975 25.042.074 31.588.925 37.035.456 41.262.199 

Fonte: IBGE (2011a; 2011b). 

 

 

3.3.1.2   Componente Orgânico Degradável do Efluente Doméstico (Ddom) 

Utilizou-se a emissão de DBO por habitante no Estado de São Paulo de 
54gDBO.(hab.dia)-1 ou 19.710kgDBO.(1.000hab.ano)-1, conforme recomenda a NBR 
12.209/92. 

 

                                            
11

Os municípios que foram criados em anos diferentes aos dos Censos só foram incluídos, nesse levantamento, a partir da 
publicação do próximo levantamento populacional, não sendo considerada a data da sua criação. 
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A carga orgânica dos efluentes domésticos pode ser aumentada pelo lançamento de 
efluentes industriais nos sistemas de esgotamento urbano ou também pode ser 
reduzida por infiltrações pluviais no esgoto. Porém, esses dados foram estimados 
nulos, pois não há informação a esse respeito. 

 

 

3.3.2   Fator de Emissão (FE) 

Para determinar o FE, conforme define a Equação 8, apresentada anteriormente 
neste documento e reproduzida a seguir, são necessários os dados de B0 e Média 
ponderada dos MCFi, conforme apresentado na Tabela 20. 

 

O dado de FE foi o mesmo do 1° Inventário (CETESB, 2013) empregado para o 
período de 1995 a 2008, conforme apresentado na Tabela 19. 

 

Tabela 19   Fatores de emissão (FE) para o efluente doméstico 

 

Ano 
FE 

[kgCH4.kgBOD
-1
] 

2009 0,1295 

2010 0,1295 

 

 

3.3.2.1   Capacidade Máxima de Produção de Metano (B0) 

Utilizou-se o default do IPCC (2000a), igual a 0,60kgCH4.kgDBO
-1. 

 

 

3.3.2.2   Média Ponderada dos MCFi 

Para determinar a média ponderada do MCFi, conforme define a Equação 9, 
apresentada neste documento, são necessários os dados de WSi,x e MCFx. Para a 
estimativa do MCFi de 2009 e 2010, foram empregados os dados da Tabela 21 
(WSi,x), Tabela 22 (WSi,x),Tabela 23 (WSi,x) e Tabela 25 (MCFx). Estes foram os 
mesmos dados empregados no 1° Inventário (CETESB, 2013). 

 

Tabela 20   Médias ponderadas (MCFi) dos efluentes domésticos 

 

Ano Média ponderada dos MCFi 

2009 0,2158 

2010 0,2158 
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3.3.2.2.1   Fração de Efluente Tipo i (Doméstico) Tratado Conforme o Destino x 
(WSi,x) 

Os tipos de destinos considerados para efluentes domésticos de sistemas x 
identificados nessa estimativa estão listados a seguir: 

 

 Com rede coletora: filtro biológico; lodo ativado anaeróbio; lodo ativado 
aeróbio; reator anaeróbio; valo de oxidação; lagoa anaeróbia; lagoa aeróbia; 
lagoa aerada; lagoa facultativa; lagoa mista; lagoa de maturação; fossa 
séptica condominial; 

 Sem rede coletora: fossas sépticas e sumidouros; fossas secas; valas abertas 
e lançamento em cursos d’água. 

 

As frações empregadas para o presente inventário são as mesmas do 1° Inventário 
(CETESB, 2013) elaboradas empregando-se dados da PNSB (IBGE, 2000)12. 

 

Os WSi,x são as frações de efluentes coletados: não tratados e tratados conforme o 
sistema de tratamento ou disposição; e efluentes não coletados: não tratados e 
tratados conforme o sistema de tratamento ou disposição. 

 

O IBGE não apresenta a população desses distritos ou fornece maiores detalhes13 a 
respeito da informação associada aos destinos possíveis para os efluentes 
domésticos. Dessa maneira, considerou-se, por hipótese, para a estimativa do WSi,x, 
que todos os distritos têm mesma população. 

 

A experiência permite afirmar que cada distrito pode possuir mais de um tipo de 
tratamento de esgotos e as unidades podem estar dispostas em série ou em 
paralelo. Por exemplo: as lagoas facultativa, mista e de maturação, são amplamente 
utilizadas para o tratamento de esgotos no Estado de São Paulo. 

 

Esse é um exemplo de emprego dos sistemas em série como é o caso do sistema 
australiano composto de uma lagoa anaeróbia seguida de outra facultativa. Mais um 
exemplo, é o emprego de lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa e de 
maturação. Assim, o distrito atendido por essa instalação pode reportar duas ou três 
unidades distintas, mas que compõem um mesmo sistema. 

 

Outra característica que deve ser considerada é a existência de sistemas de 
tratamento convencionais aeróbios compactos como os filtros biológicos, lodo 
ativados14 e valos de oxidação. 

 

                                            
12

Dados como os de tipo de tratamento de efluentes por Distrito só estão disponíveis no Brasil para o ano de 2000 na PNSB, 
(IBGE, 2002). 
13

 Para a estimativa das emissões de gases de efeito estufa seriam necessárias as informações indicadas pelo método do 
IPCC, como:1 - População atendida ou não por sistema de tratamento. Um sistema de tratamento pode incluir várias unidades 
com tecnologias diferentes em série ou em paralelo. 
14

 Estima-se que 2/3 da carga orgânica seja degradada aerobiamente no sistema de lodo ativado. 
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Para a definição do WSi,x o ideal seria que houvessem dados de população atendida 
por destino do efluente doméstico, assim como apresenta o método. Porém, como a 
informação disponível não está compatível com o emprego direto do método, o WSi,x 
empregado foi o do 1° Inventário (CETESB, 2013) que foi adaptado em função dos 
dados disponíveis. 

 

Os dados de WSi,x por destino em 2009 e 2010 são apresentados na Tabela 21, 
Tabela 22 e Tabela 23. 

 

Tabela 21   Estimativa de WSi,x do efluente coletado e tratado no Estado de São Paulo 

no ano de 2000 e empregado para o ano de 2009 e 2010 
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Ref. 
Figura 15 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

WSix 0,030 0,038 0,013 0,007 0,111 0,041 0,018 0,082 0,009 0,004 0,025 

Fonte: CETESB (2013). 

*A soma das unidades de tratamento nos distritos, foi composta pela soma dos distritos que 
apresentavam os tipos de tratamento listados pelo IBGE. Dos dados apresentados na coluna 6 (lodo 
ativado) foi descontado 2/3 dos distritos e 1/2 dos distritos com tratamento por 12 (lagoa facultativa), 
13 (lagoa mista), 14 (lagoa de maturação). Não são consideradas as quantidades listadas pelo IBGE 
dos destinos classificados como outros e sem declaração. A quantidade reportada na coluna 12 
(lagoa facultativa), 13 (lagoa mista), 14 (lagoa de maturação), por estar em série com uma outra 
unidade de tratamento e receber cerca de 50% (TCHOBANOGLOUS et al., 1991) da quantidade de 
matéria orgânica recebida pelo sistema de tratamento, foi proporcionalmente reduzida para a 
estimativa do WSi,x. 

 

A seguir, na Tabela 22, são estimados os WSi,x dos efluentes não coletados. 

 

Tabela 22   Estimativa de WSi,x do efluente sem coleta no Estado de São Paulo 

no ano de 2000 empregado para o ano de 2009 e 2010 

 

Tipo de destino 
para efluente sem 

coleta 

Sem rede 
coletora* 

Fossas sépticas e 
sumidouros 

Fossas secas Valas abertas 
Lançamento em 
cursos d'água 

Ref. 
Figura 15 

(16) (17) (18) (19) (20) 

WSix 0,0509 0,0245 0,0264 0,0000 0,0000 

Fonte: CETESB (2013). 

*Não foram consideradas as quantidades listadas pelo IBGE dos destinos classificados como outros e 
sem declaração. 

 

Na Tabela 23, define-se o WSi,x correspondente ao efluente coletado e não tratado. 
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Tabela 23   Estimativa de WSi,x do efluente coletado e não tratado no Estado de São Paulo 

no ano de 2000 empregado para o ano de 2009 e 2010 

 

Tipo de destino para o 
efluente coletado e 

sem tratamento 
Sem rede coletora Coletado* 

Com coleta e 
tratamento 

Coletado não 
tratado** 

Ref. 
Figura 15 

(16) (2) (4) (3) 

WSix 0,0509 0,9491 0,5489 0,4002 

Fonte: CETESB (2013). 

*O número de distritos com efluente coletado foi obtido da subtração entre o dado da coluna total e o 
dado da coluna sem rede coletora. 

**O número de distritos com efluente coletado não tratado foi obtido da subtração entre o dado da 
coluna coletado e o da coluna com coleta e tratamento. Considerou-se que o efluente coletado e não 
tratado é lançado no mar, rio ou lago. 

 

A Figura 15 resume as frações WSi,x empregadas para os anos de 2009 e 2010. 
Estas são as mesmas empregadas no 1°Inventário (CETESB, 2013) para o período 
de 1995 a 2008. 

 

Figura 15   WSi,x no Brasil em 2000 e aplicado no Estado de São Paulo no ano de 2009 e 2010 

 

 
Obs: Os números entre parênteses se referem aos destinos x, apresentados no Quadro de Legenda 
abaixo. 

Nota1: Considerou-se n.d. igual a zero; 

Nota 2: Foi considerado que 50% da carga orgânica recebida na lagoa facultativa, lagoa mista e 
lagoa de maturação, é tratada de forma aeróbia (12a, 13a, 14a) e 50% de forma anaeróbia (12b, 13b, 
14b); 

Nota 3: Foi considerado que 67% da carga orgânica recebida no tratamento por lodo ativado, é 
tratada de forma aeróbia (6a) e 33% de forma anaeróbia (6b). 

Fonte: CETESB (2013). 
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(10) 4,1% 
(11) 1,8% 

(12a) 8,2% 
(13a) 0,9% 
(14a) 0,4% 

Anaeróbio 
(6b) 3,8% 
(7) 1,3% 

(9) 11,1% 
(12b) 8,2% 
(13b) 0,9% 
(14b) 0,4% 
(15) 2,5% 

Coletado (2) 
94,91 % 

Não coletado 
(16) 5,09% 

Tratado (4) 

54,89% 

ETE (4) 54,89% 
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Legenda: 

1 Efluentes domésticos 

2 Efluentes coletados 

3 Efluentes não tratados 

4 Estação de tratamento de esgotos ETE 

5 Filtro biológico 

6a Lodo ativado (digestão aeróbia - 2/3 aeróbio) 

6b Lodo ativado (digestão anaeróbia - 1/3 aeróbio) 

7 Reator anaeróbio 

8 Valo de oxidação 

9 Lagoa anaeróbia 

10 Lagoa aeróbia 

11 Lagoa aerada 

12a Lagoa facultativa (digestão aeróbia - 1/2 aeróbio) 

12b Lagoa facultativa (digestão anaeróbia - 1/2 aeróbio) 

13a Lagoa mista (digestão aeróbia - 1/2 aeróbio) 

13b Lagoa mista (digestão anaeróbia - 1/2 aeróbio) 

14a Lagoa de maturação (digestão aeróbia - 1/2 aeróbio) 

14b Lagoa de maturação (digestão anaeróbia - 1/2 aeróbio) 

15 Fossa séptica condominial 

16 Efluentes não coletados 

17 Fossas sépticas e sumidouros 

18 Fossas secas 

19 Valas abertas 

20 Lançado em mar, rio ou lago (efluente não coletado) 

21 Lançado em mar, rio ou lago (efluente coletado não tratado) 

22 Soma dos diferentes destinos nos distritos 

 

A seguir, na Tabela 24 são resumidos apenas os dados dos destinos que 
apresentam emissão de CH4. 

 

Tabela 24   WSi,x dos sistemas de por destino anaeróbio dos efluentes, com emissão de CH4, 

em 2000 e empregada para o ano de 2009 e 2010 
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Ref. 
Figura 

15 
(21) (6b) (7) (9) (12b) (13b) (14b) (15) (17) (18) (19) (20) 

São 
Paulo 

0,400 0,038 0,013 0,111 0,082 0,009 0,004 0,025 0,025 0,0264 0,000 0,000 

  



EMISSÕES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS (2009-2010) 

64 

3.3.2.2.2   Fator de Conversão de Metano por Destino x (MCFx) 

Para os fatores de conversão de CH4 de cada destino x foram utilizados os default 
do IPCC (2006), reproduzidos na Tabela 25 logo abaixo. Esses dados foram 
empregados na determinação do MCFi no 1° Inventário (CETESB, 2013) e neste 
inventário para 2009 e 2010. 

 

Tabela 25   Default de MCFx 

 

Tipo de Tratamento e destino do efluente ou sistema alternativo MCF Referência na Figura 15 deste documento 

Sistema sem rede coletora 

Fossas sépticas e sumidouros 0,5 (17) 

Fossas secas 0,1 (18) 

Vala aberta* 0,1 (19) 

Lançamento em cursos d'água sem coleta 0,1 (20) 

Sistema com rede coletora 

Lodo ativado/digestor anaeróbio 0,8 (6) 

Fossa séptica 0,5 (17) 

Reator anaeróbio 0,8 (7) 

Lagoa anaeróbia 0,8 (9) 

Lagoa facultativa* 0,2 (12) 

Lagoa mista* 0,2 (13) 

Lagoa de maturação* 0,2 (14) 

Fossa séptica condominial* 0,5 (15) 

Lançamento em cursos d’água com coleta 0,1 (21) 

*Julgamento de especialista. 

Fonte: Adaptado, IPCC (2006). 

 

 

3.3.3   Metano Recuperado (R) 

Considerou-se, assim como no 1° Inventário (CETESB, 2013), que o CH4 
recuperado em reatores anaeróbios e digestores anaeróbios de sistemas de lodos 
ativados contem, sempre, um queimador, pois essa é a prática verificada no Brasil. 
Então, 100% do metano dessas instalações passam por queimadores. Adotou-se 
que a eficiência de queima dos queimadores é de 50%. 

 

Para as emissões em sistemas de tratamento de lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, 
lagoa mista, lagoa de maturação, fossa condominial, fossas sépticas, sumidouros, 
fossas secas, valas abertas e lançamentos de efluentes sem tratamento em corpos 
d’água, considerou-se que não ocorre recuperação de metano (R). 

 

Assim, da estimativa total de emissões do setor de efluentes domésticos, é 
descontada a quantidade estimada de R. 
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3.4   Emissões de CH4 pelo Tratamento de Efluentes Industriais 

De acordo com a Norma Brasileira NBR 9.800/1987, efluente líquido industrial é o 
despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo 
emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais 
poluídas e esgoto doméstico. 

 

 

3.4.1   Identificação das Principais Atividades Industriais com Maior 
Potencial de Emissões de CH4 

O método do IPCC (2000a) apresenta uma simplificação em relação ao método do 
IPCC (1996). No documento de 1996, é sugerida uma lista com 23 subsetores, 
potenciais emissores de carga orgânica. No documento de 2000, é sugerido listar as 
3 ou 4 principais atividades industriais, potenciais emissores de carga orgânica. 

 

Assim como no 1° Inventário (CETESB, 2013), visando manter a possibilidade de 
comparação desse documento com o levantamento em nível nacional, foi observado 
o levantamento das principais atividades em nível nacional em 2005, onde para 
definir as principais atividades industriais consideradas com maior potencial de 
emissão de CH4, estimou-se a geração de carga orgânica para o ano de 2005, 
utilizando-se os dados de produção industrial para o ano de 2005 e os fatores de 
emissão presentes no Relatório de Referência das emissões dos anos de 1990 a 
1994 do setor de resíduos (BRASIL, 2006b), com exceção dos fatores de emissão 
para a produção que foram revistos: 

 

 de álcool igual a 220kgDBO.t-1 (WHO, 1982 apud SALVADOR, 1991); 

 de celulose igual a 2kgDBO.t-1(BRASIL, 2006a). 

 

Os setores industriais inventariados nesse documento foram os mesmos 10 
selecionados do 1° Inventário do Estado (CETESB, 2013). Esse número de setores 
visa, principalmente, minimizar eventuais exclusões que podem ser significativas em 
uma determinada região, porém não em nível nacional. Isso pode ocorrer em função 
das diferentes características de produção das regiões do país. Desta forma, o 
levantamento acima é válido em nível estadual, ao mesmo tempo em que é 
compatível com aquele em nível nacional. 

 

Os setores selecionados para o inventário de GEE em 2009 e 2010 foram: álcool, 
açúcar, cerveja, leite cru, algodão, papel, suínos, leite pasteurizado, aves e bovinos. 

 

 

3.4.2   Produção Industrial (Pi) 

Os dados de 2005, relativos à produção industrial nacional dos setores que 
abrangem 99,13% das emissões de matéria orgânica, são mostrados na Tabela 26. 
Os dados de produção, dos anos de 2009 e 2010 têm como fonte as associações 
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dos setores produtivos. A produção de alguns setores foi obtida por meio de 
regressões construídas com dados empregados no 1° Inventário (CETESB, 2013). 

 

Tabela 26   Regressões empregadas para a obtenção de dados de produção de 2009 e 2010 

 

Produto 

Regressão 

Linear Exponencial 

Coeficiente angular Coeficiente linear Base Expoente 

Cerveja* 270.996,503496 -533.383.245,755245 n.a. n.a. 

Leite cru* 9.644,778501 -17.318.433,233537 n.a. n.a. 

Algodão n.a. n.a. 3.10
70

e -0,079.ano 

Papel* 112.225,794259 -221.249.977,447743 n.a. n.a. 

Suínos* 786,098591 -1.437.101,105523 n.a. n.a. 

Leite pasteurizado* 3.529,931610 -6.072.589,881702 n.a. n.a. 

Aves* 109.957,881247 -218.714.944,582241 n.a. n.a. 

Bovinos* 49.852,805149 -98.487.582,718750 n.a. n.a. 

* Regressão empregada apenas para estimar o dado de 2010. 

n.a.: não aplicado. 

 

Tabela 27   Produção industrial (Pi)
15

 no Estado de São Paulo 
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Referência 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 2 

Ano [1000m
3
] [1000t] 

2009 4.226 10.687 20.729 3.864 2.025 35 4.089 144 1.071 2.121 1.544 

2010 5.119 10.236 23.446 3.699 2.068 33 4.324 143 1.023 2.300 1.717 

*Dados de 2009 fornecidos pela fonte, os de 2010 foram estimados por meio de regressão linear. 

**Os dados de algodão foram estimados em 2009 e 2010. 

Fonte: 1 – UNICA (2009a, 2009b); 2 – ABIA (2008)
16

; 3 – ABRAPA (2008); 4 – BRACELPA (2010). 

 

 

3.4.3   Fator de Emissão de Carga Orgânica por Unidade Produzida 
(Dind) 

Os fatores de emissão foram os mesmos empregados pela CETESB no 1° 
Inventário do Estado (CETESB, 2013) e estão reproduzidos na Tabela 28 com as 
respectivas fontes bibliográficas. A totalidade dos fatores tem como referência as 
mesmas fontes de informações do estudo de Salvador (1991) e suas respectivas 

                                            
15

Os dados de leite cru e leite pasteurizado, foram obtidos em m
3
.ano

-1
 e convertidos à t.ano

-1
, empregando-se as respectivas 

densidades: leite cru e pasteurizado =1,03g.cm
--3

(VIEIRA; KANEYOSHI; FREITAS, 2005). 
16

 Informações parciais que constam da Tabela 27 acima foram recebidas pela ABIA, porém não foram publicadas pela 
instituição, portanto não constam das referências desta publicação. 
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referências, utilizado para elaboração do 1° Relatório de Referência do Setor de 
Resíduos (BRASIL, 2006b). 

 

Tabela 28   Fator de geração de matéria orgânica (Dind) dos setores selecionados 

 

Setor produtivo 
Fator de geração de matéria orgânica 

Fonte 
[kgDBO.t

-1
] 

Álcool 220 a 

Açúcar 200 b 

Cervejas 62 b 

Leite cru 11 b 

Algodão 155 a 

Papel 8 a 

Suínos 30 b 

Leite pasteurizado 11 d 

Aves 7 b 

Bovinos 7 c 

Fonte: CETESB (2013). 

a) WHO (1982) apud Salvador (1991); b) CETESB (1984) apud Salvador (1991); c) Derisio (2000); d) 
Larrondo (1979) apud Salvador (1991). 

 

Assim, tendo os dados de Pi e Dind, obtém-se o TOW, apresentado na Tabela 29, 
logo abaixo. 

 

Tabela 29   TOW para o ano de 2009 e 2010 
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6
tDBO.ano

-1
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2009 2.589 4.146 240 22 5 33 4 12 15 11 

2010 2.665 4.689 222 23 5 35 4 11 16 12 

 

 

3.4.4   Os Fatores de Emissão (FE) 

O FE é obtido pela aplicação da Equação 14, sendo que o B0 é uma constante, WSi,x 
e MCFx são iguais para todos os setores e os FEi de cada setor industrial, como 
esperado, foram iguais para todos os setores como mostra a Tabela 30, abaixo. Os 
efluentes da produção do açúcar e álcool são destinados à fertirrigação, dessa forma 
as emissões de GEE foram consideradas nulas. 
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Tabela 30   FE por setor industrial 

 

Setor industrial 
FE 

[kgCH4.kgDBO
-1
] 

Açúcar e álcool 0,0000 

Cerveja 0,3948 

Leite cru 0,3948 

Algodão 0,3948 

Papel 0,3948 

Suínos 0,3948 

Leite pasteurizado 0,3948 

 

 

3.4.4.1   Capacidade Máxima de Produção de Metano (B0) 

Utilizou-se o default do IPCC (2000a) de 0,6 kgCH4.kgDBO
-1. 

 

 

3.4.4.2   Estimativa da Média Ponderada (MCFi) 

Foram utilizados os dados default do IPCC (IPCC, 2006). 

 

A estimativa da média ponderada dos MCF para o setor de cerveja empregou os 
dados de MCFx e o WSx. Por não haver ou não estarem disponíveis dados 
estaduais, a estimativa da Média ponderada dos MCF do setor de cervejas foi 
empregada para todos os outros setores industriais, como mostra a Tabela 31. 

 

Tabela 31   Dados para obtenção do MCF ponderado dos setores industriais 

 

Tipo de tratamento MCF 

WSi,x 
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Reator anaeróbio 0,8 0 0,7633 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Lagoa anaeróbia 0,8 0 0,0526 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Lagoa facultativa 0,2 0 0,0263 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Processos aeróbios 0 0 0,1578 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

MCF ponderado  0,6580 

n.d. – dado não disponível. 

Fonte: IPCC (2006). 

 

Por não haver dados disponíveis de WSi,x dos setores leite cru, algodão, papel, 
suínos, leite pasteurizado, aves, bovinos, esses foram arbitrados iguais ao dado do 
setor de cervejas e consequentemente os MCF ponderados de todos os setores 
foram iguais. 



EMISSÕES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS (2009-2010) 

69 

3.4.4.3   Fator de Conversão de Metano por Destino x (MCFx) 

Os dados de MCFx variam conforme o tipo de destino e são os mesmos empregados 
para a estimativas de GEE em efluentes domésticos. Os dados de MCFx estão 
apresentados na Tabela 25. 

 

 

3.4.4.4   Fração de Efluente Industrial Tratado Usando Sistema Anaeróbio 
x (WSx) 

As frações de efluente industrial destinados a diferentes tratamentos foram as 
mesmas empregadas no 1° Inventário (CETESB, 2013), que para serem estimadas, 
consideraram, além da consulta a especialistas, o banco de dados STEL (CETESB, 
1999). 

 

Os dados do banco STEL (CETESB, 1999) permitiram a obtenção das frações dos 
sistemas de tratamento dos setores de álcool, açúcar e cerveja. Os demais: leite cru, 
algodão, papel, suínos, leite pasteurizado, aves e bovinos, não contam com dados 
nessa fonte. 

 

 

3.4.4.4.1   Cerveja 

No banco de dados STEL o setor de cerveja é aquele que apresenta mais sistemas 
de tratamento cadastrados: 38, sendo 22 com informações sobre o controle analítico 
do sistema17. 

 

Considerando os dados apresentados no banco de dados STEL, foram obtidas as 
frações de efluentes das indústrias de cerveja destinados aos diferentes 
tratamentos. 

 

Tabela 32   Tratamento de efluentes da indústria de cerveja considerando 

os dados do banco STEL dos sistemas cadastrados até 1999 (WSi) 

 

Sistema (i) 
Número de sistemas Frequência 

[sistema] [%] 

Reator anaeróbio 29 76,32 

Lagoa anaeróbia 2 5,26 

Lagoa facultativa 1 2,63 

Lagoa aerada e facultativa 2 5,26 

Lagoa aerada e aeróbia 1 2,63 

Lodo ativado de aeração prolongada 1 2,63 

Lodo ativado convencional 2 5,26 

Total 38  

                                            
17

 O controle analítico do sistema considera parâmetros identificados na análise química e que permitem a avaliação da 
performance do sistema de tratamento de efluentes. 



EMISSÕES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS (2009-2010) 

70 

Além disso, levando em conta a Lei n. 9.433 de 1997, da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e a Resolução CONAMA n. 357 de 2005 (BRASIL, 2005), que 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes nos corpos d’água, 
considerou-se que 100% dos efluentes gerados foram tratados. Assim, os dados da 
Tabela 32 representam os WSi cerveja, apresentados na Figura 16. 

 

Figura 16   WSi para efluentes das indústrias de cerveja 

 

 

 

3.4.4.4.2   Açúcar e Álcool 

As emissões de matéria orgânica dos setores de açúcar e álcool foram reunidas, 
pois as usinas de cana-de-açúcar, em sua maioria, produzem ambos, variando as 
relações de quantidade conforme as flutuações do mercado. 

 

Os fatores de geração de DBO adotados são também próximos (220kgDBO.tálcool
-1) e 

(200kgDBO.taçúcar
-1). Assim como no 1° Inventário (CETESB, 2013), utilizou-se a 

média de 210kgDBO.t-1 para as emissões conjuntas de açúcar e álcool. O efluente 
gerado na indústria de açúcar e álcool é empregado na fertirrigação, portanto a WSi 
foi considerado zero. 

 

 

3.4.4.4.3   Leite Cru, Algodão, Papel, Suínos, Leite Pasteurizado, Aves e 
Bovinos 

Assim como no 1° Inventário, para esses setores foi arbitrado o WSi do setor de 
cerveja. 

 

Efluentes domésticos e industriais 

Coletado 

100% 

Não coletado 

0% 

Tratado 

100% 

ETE (4)  

100% 

Aeróbio 

15,78% 

Anaeróbio 

84,22% 

Lagoas 

7,90% 

Reator 

76,32% 
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3.4.5   Metano Recuperado (R) 

Faz parte do projeto do reator anaeróbio, que é usualmente empregado para o 
tratamento de efluentes nas indústrias consideradas, a inclusão, junto com o reator 
anaeróbio, do queimador de gases. Por essa razão, considera-se que em 100% dos 
empreendimentos há queimadores. 

 

A eficiência de queima do queimador empregada nesta estimativa foi de 50%. Essa 
mesma estimativa é feita pelos projetos de MDL onde há queimadores de chama 
aberta. 

 

A estimativa do R foi feita empregando a Equação 15, assim, na estimativa total de 
emissões do setor de efluentes industriais é descontada a quantidade estimada de 
R. 

 

 

  





EMISSÕES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS (2009-2010) 

73 

4   Resultados 

A seguir, são detalhados os resultados das estimativas de emissões de gases efeito 
estufa consideradas pelo método IPCC (2000a). 

 

 

4.1   Estimativa das Emissões de CH4 pela Disposição de 
Resíduos Sólidos em Aterros 

Considerando-se a estratégia de elaboração das estimativas, os métodos e os 
dados, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 33   Emissões de CH4 pela disposição de resíduos sólidos 

no Estado de São Paulo nos anos de 2009 e 2010 

 

Ano 
Emissão de GEE 

[GgCH4.ano
-1
] 

2009 401,81 

2010 431,45 

 

 

4.2   Estimativa das Emissões de CO2 e N2O por Incineração de 
Resíduos Sólidos 

Considerando-se a estratégia de elaboração das estimativas, os métodos e os 
dados, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 34   Emissões de CO2 pela incineração de resíduos sólidos 

no Estado de São Paulo nos anos de 2009 e 2010 

 

Ano 

Emissão 

[GgCO2.ano
-1
] 

HW CW Total 

2009 18,653 4,570 23,223 

2010 19,234 4,847 24,0,81 

 

Tabela 35   Emissões de N2O pela incineração de resíduos sólidos 

no Estado de São Paulo nos anos de 2009 e 2010 

 

Ano 

Emissão 

[GgN2O.ano
-1
] 

HW CW Total 

2009 0,0011361 0,0003280 0,0014642 

2010 0,0011715 0,0003479 0,0015194 
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4.3   Estimativa das Emissões de CH4 pelo Manejo de Efluentes 
Domésticos 

Considerando-se a estratégia de elaboração das estimativas, os métodos e os 
dados, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 36   Estimativa das emissões de CH4 pelo manejo de efluentes domésticos 

no Estado de São Paulo em 2009 e 2010 

 

Ano 
Emissões 

[GgCH4.ano
-1
] 

2009 94,31 

2010 95,29 

 

 

4.4   Estimativa das Emissões de CH4 pelo Manejo de Efluentes 
Industriais 

Considerando-se a estratégia de elaboração das estimativas, os métodos e os 
dados, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 37   Estimativa das emissões de CH4 pelo manejo de efluentes industriais 

no Estado de São Paulo em 2009 e 2010 
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2009 0,00 0,00 50,77 4,71 1,16 6,92 0,92 2,49 3,14 2,29 72,41 

2010 0,00 0,00 48,61 4,81 1,07 7,32 0,91 2,38 3,41 2,54 71,05 
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5   Incertezas 

5.1   Resíduos Sólidos 

De acordo com a CETESB (2013), a incerteza, avaliada logo abaixo, da estimativa 
de emissão de CH4 decorrente da deposição de MSW em aterros é estimada em 
28%. A incerteza da estimativa de emissão de GEE decorrente da incineração de 
resíduos é da ordem de 100%. A incerteza da estimativa do setor de efluentes 
domésticos é de 43% a incerteza da estimativa do setor de efluentes industriais é de 
65%. 

 

Assim como no documento da CETESB (2013), as incertezas desse estudo 
observam cada uma das variáveis do método do IPCC (2000a) do setor de resíduos 
e são reproduzidas nas tabelas abaixo. A elevada incerteza da estimativa do setor 
de esgotos domésticos se deve, principalmente, à dificuldade na estimativa da 
fração dos esgotos que são tratados anaerobiamente, a elevada incerteza da 
estimativa do setor de efluentes industriais se deve à elevada incerteza dos dados 
de carga orgânica de tais efluentes e dos dados de fração dos efluentes 
efetivamente tratados por meio anaeróbio. A explicação mais completa a respeito da 
incerteza do setor de incineração de resíduos encontra-se na sua respectiva tabela. 

 

Tabela 38   Incertezas das estimativas do setor de resíduos 

 

Incertezas associadas aos default e dados de atividade aplicados ao método FOD para a estimativa da emissão de CH4 nos 
locais de disposição de resíduos sólidos municipais (LDRSM) 

Dados Incertezas 

Total de resíduo sólido urbano MSWT e Fração do MSW 
enviado para LDRSM - MSWF. Em lugar de MSWT e MSWF 
empregou-se o produto entre Popurb e TaxaMSW 

Recomendado pelo IPCC: > ± 10% (< - 10%, > + 10%). 
 
Empregado nessa estimativa 5% 

Carbono orgânico degradável (DOC(x)). Foram avaliadas 27 
composições de MSW. Outras pesquisas a respeito da 
variação do DOC estão em andamento 

Recomendado pelo IPCC: - 50%, + 20% 
 
Empregado nessa estimativa 20% 

Fração do carbono orgânico degradável dissimilado (DOCf). 
O default do IPCC é igual a 0,5 

Recomendado pelo IPCC: - 30%, + 0% 
Empregado nessa estimativa 15% 

Fator de correção do CH4 (MCF) 
1,0 
0,4 
0,6 

Recomendado pelo IPCC: - 10%, + 0% 
Recomendado pelo IPCC: - 30%, + 30% 
Recomendado pelo IPCC: - 50%, + 60% 
Empregado nessa estimativa 5% 

Fração de CH4 gerado nos aterros (F). O default do IPCC é 
igual a 0,5 

Recomendado pelo IPCC : - 0%, + 20% 
Empregado nessa estimativa 10% 

Metano recuperado (R) 

A incerteza depende de como é estimada a quantidade de 
CH4 recuperada e queimada ou utilizada, mas a incerteza 
tende a ser relativamente pequena comparadas com outras 
incertezas se a medição for no local. 
Empregado nessa estimativa 0% 

Fator de oxidação (OX) 

Incluir OX na análise de incerteza se um dado diferente de 
zero for usado para o OX. Neste caso a justificativa para 
um dado diferente de zero deve ser incluir considerações 
de incertezas. 
Empregado nessa estimativa 0% 

Meia vida (k) 
Recomendado pelo IPCC: - 40%, + 300% 
Empregado nessa estimativa 0% 
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5.2   Esgotos e Efluentes 

A incerteza, avaliada logo a seguir, da estimativa das emissões de GEE do setor de 
efluentes domésticos é da ordem de 42% e do setor de efluentes industriais é da 
ordem de 63%. Ambas são definidas pelo método do IPCC (2000a) de acordo com 
os default da Tabela 39 e Tabela 40, reproduzidos abaixo. 

 

Tabela 39   Incertezas das estimativas do setor de efluentes domésticos 

 

Incertezas associadas aos default e dados de atividade aplicados ao método do IPCC para a estimativa da emissão de CH4 
nos sistemas de tratamento de esgotos domésticos 

Dados Incertezas 

População 
Recomendado pelo IPCC: ± 5% 
Empregado nessa estimativa: 5% 

DQO.pessoa
-1
 

Recomendado pelo IPCC: ± 30%  
Empregado nessa estimativa: 30% 

Capacidade máxima de produção de 
metano (B0) 

Recomendado pelo IPCC: ± 30% 
Empregado nessa estimativa: 30% 

Fração tratada anaerobiamente 
Recomendado pelo IPCC: de ± 10 a ± 50% 
A incerteza foi determinada por julgamento de especialistas. 
Empregou-se nessa estimativa 50%. 

 

Tabela 40   Incertezas das estimativas do setor de efluentes industriais 

 

Incertezas associadas aos default e dados de atividade aplicados ao método do IPCC para a estimativa da emissão de CH4 
nos sistemas de tratamento de efluentes industriais. 

Dados Incertezas 

Produção industrial 
Recomendado pelo IPCC: ± 25%. 
A incerteza foi determinada por julgamento de especialistas. 
Empregado nessa estimativa: 25% 

Efluente.unidade produtiva
-1
 

DBO.unidade de efluente
-1
 

O IPCC não recomenda um default. 
A incerteza foi determinada por julgamento de especialistas. 
Empregado nessa estimativa: 50% 

Capacidade máxima de produção de metano 
(B0) 

Recomendado pelo IPCC: ± 30% 
Empregado nessa estimativa: 30% 

Fração tratada anaerobiamente 
A incerteza foi determinada por julgamento de especialistas. 
Empregado nessa estimativa: 50% 

 

Tabela 41   Incertezas das estimativas do setor de incineração de resíduos 

 

Incertezas associadas aos default e dados de atividade aplicados ao método do IPCC para a estimativa de emissão de GEE 
pela incineração de resíduos 

Incertezas 

A orientação fornecida pelo IPCC alerta para a possibilidade de elevadas incertezas, principalmente com respeito aos 
fatores de emissão de N2O, que podem ser superiores a 100%. 
 
Soma-se a isso a dificuldade de obtenção de dados a esse respeito. As publicações da ABETRE, ABRELPE e SNIS, que 
contribuem significativamente com informações do setor forneceram as bases para esse levantamento. Todavia, os fatores 
de emissão e, principalmente, as quantidades incineradas carecem de um instrumento, preferencialmente, estatística oficial, 
que permita a sua consolidação. Portanto, vêm dessas duas variáveis as incertezas das estimativas de GEE gerados pela 
incineração de resíduos, o que sugere que essa incerteza seja estimada em 100%, tanto nas emissões de CO2, quanto para 
as emissões de N2O. 
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6   Considerações Finais 

6.1   Emissões de CO2eq do Setor de Resíduos 

A Tabela 42 apresenta as emissões totais do setor de resíduos sólidos e efluentes. 
É possível observar que a maior parte de emissões do setor de resíduos é 
proveniente de aterros. 

 

Tabela 42   Emissões de CO2eq no setor de resíduos sólidos e efluentes domésticos 

para o Estado de São Paulo em 2009 e 2010 

 

Ano 

Resíduo 
aterrado 

Resíduo 
incinerado 

Efluente 
doméstico 

Efluente 
industrial 

Total 

[GgCO2eq.ano
-1
] 

2009 8.438 24 1.981 1.521 11.963 

2010 9.061 25 2.001 1.492 12.578 

*Para a conversão das emissões em CO2eq foram empregos os dados de GWP do IPCC (IPCC, 
2000b), CO2: 1, CH4: 21, N2O: 310. 

 

Na Figura 17, abaixo, é dada a proporção de emissões de CO2eq no Estado de São 
Paulo para o setor de resíduos sólidos e efluentes líquidos em 2010. 

 

Figura 17   Proporção de emissões de CO2eq no Estado de São Paulo 

para o setor de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

 

 

 

A Figura 18 apresenta as emissões totais de GEE (tCO2eq.) no Estado de São Paulo 
para o setor de resíduos sólidos e efluentes líquidos no período de 1990 a 2010. A 
nova série incorpora os dados para os anos de 2009 e 2010 ao estudo já publicado 
no relatório de 1990 a 2008 (CETESB, 2013). 
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Figura 18   Emissões totais no Estado de São Paulo 
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Comparando os resultados desse estudo com os do 1° Inventário de GEE realizado 
pela CETESB (2013), observa-se uma tendência, nos dois últimos anos, de aumento 
das emissões em relação à regressão linear. Esse aumento pode ser consequência 
do comportamento representado na Figura 19, que mostra que nos anos de 2009 e 
2010 houve um aumento na TaxaMSW, de acordo com as publicações da ABRELPE 
(2008; 2009; 2010). 

 

Figura 19   Regressões que descrevem a TaxaMSW do resíduo coletado 

no Estado em 2008, 2009 e 2010 
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6.2   Emissões per capita de CH4 do Setor de Resíduos 

Considerando os resultados apresentados nesse documento, foi possível obter um 
indicador, como a emissão per capita apresentada a seguir. Essa emissão considera 
a população urbana e total e a emissão total de CH4 dos setores de resíduos sólidos 
aterrados e efluentes domésticos. 

 

Tabela 43   Estimativa das emissões de CH4 por resíduos aterrados e efluentes domésticos 

no Estado de São Paulo em 2009 e 2010 

 

Ano 
Aterro Efluente doméstico Emissão per capita 

[GgCH4] [GgCH4] [kgCH4.(hab.ano)
-1
] 

1990* 120 73 7 

2005* 321 90 11 

2009 402 94 13 

2010 431 95 13 

*Fonte: CETESB (2013). 

 

As emissões de CH4 per capita ao ano do setor de resíduos passaram de 
7kgCH4(hab.ano)-1 em 1990 para 11kgCH4(hab.ano)-1em 2005, e para 
13kgCH4(hab.ano)-1em 2010. 

 

 

6.3   Emissões de GEE do Setor de Resíduos em 2005 e 2010 

O ano de 2005 foi o ano de referência da meta de redução estabelecida pela PEMC 
(SÃO PAULO, 2009), e por este motivo destacou-se, na Tabela 44, as emissões de 
GEE no setor de resíduos sólidos e efluentes líquidos deste ano. 

 

Tabela 44   Emissões de GEE pelo tratamento de resíduos no Estado de São Paulo em 2005 

 

Fonte 

Gás de efeito estufa 

[Gg.ano
-1
] [GgCO2eq.ano

-1
] 

CH4 CO2 N2O Total 

Disposição de MSW em aterros 321,18   6.745 

Incineração HW e CW  16,93 1,06.10
-3
 17 

Tratamento de efluentes domésticos 90,41   1.899 

Tratamento de efluentes industriais 65,62   1.378 

Total    10.039 

Fonte: CETESB (2013). 

 

O total de emissões de gás de efeito estufa no setor de tratamento de resíduos 
sólidos e efluentes líquidos no Estado de São Paulo foi de aproximadamente, 10 mil 
GgCO2eq no ano de 2005. 
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As emissões de GEE no setor de resíduos sólidos compreendem as emissões de 
CH4 pela disposição de resíduos sólidos em aterros, de CO2 e N2O pela incineração 
de resíduos sólidos e de CH4 pelo gerenciamento de efluentes líquidos. A Tabela 45, 
a seguir, resume as emissões estaduais deste setor: 

 

Tabela 45   Emissões de GEE pelo tratamento de resíduos no Brasil no ano de 2010 

 

Fonte 

Gás de efeito estufa Gás de efeito estufa 

[Gg.ano
-1
] [GgCO2eq.ano

-1
] 

CH4 CO2 N2O Total 

Disposição de MSW em aterros 431,45   9.061 

Incineração HW e CW  24,08 1,51.10
-3
 25 

Tratamento de efluentes domésticos 95,29   2.001 

Tratamento de efluentes industriais 71,05   1.492 

Total    12.579 

 

O total de emissões de GEE no setor de tratamento de resíduos sólidos e efluentes 
líquidos no Estado de São Paulo foi de mais 12 mil GgCO2eq no ano de 2010. 

 

Diante desses resultados, observa-se um aumento de 25% nas emissões do setor 
no período de 2005 a 2010. 

 

O Estado, por meio da Lei n. 13.798/2009 (SÃO PAULO, 2009), deve apresentar 
uma redução das emissões totais em 20% em relação aos números observados em 
2005. Mesmo não havendo, até o momento, obrigação legal para a redução de 
emissões de GEE no setor de resíduos sólidos e efluentes, este setor seria uma 
possibilidade para auxiliar o Estado no cumprimento da meta mesmo sendo o 4° 
setor em participação nas emissões totais, sendo precedido pelas emissões da 
indústria (3°), agropecuária (2°) e energia (1°). 

 

 

6.4   Dados de Atividade e Fatores de Emissão 

As estimativas de emissão no setor de resíduos sólidos e efluentes domésticos e 
industriais podem ser aprimoradas com um maior emprego de dados específicos do 
Estado. As publicações com os dados das condições sanitárias estaduais ainda não 
incluem as informações demandadas pelo método empregado, sendo necessária na 
maioria das vezes, a realização de adaptações. 

 

A principal dificuldade, na realização das estimativas de GEE do setor de resíduos 
sólidos aterrados, é a necessidade de empregar dados de 20 a 30 anos anteriores 
ano que se deseja realizar o inventário e de se escolher dados adequados, uma vez 
que dados regionais ainda são praticamente inexistentes. 
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Diante dessa situação, observam-se iniciativas como Grupo de Resíduos Sólidos da 
UFPE, iniciado em 1994 para estudar o tema, desenvolvendo estudos relacionados 
a: 

 Propriedades físicas, químicas, biológicas e mecânicas dos resíduos sólidos e 
líquidos, incluindo o estudo de variáveis empregadas para a elaboração de 
estimativas de GEE; 

 Contaminação do solo, ar e água por resíduos; 

 Mecanismos e transporte de contaminantes em solos; 

 Monitoramento ambiental em Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 

 Novas áreas para implantação de Aterros Sanitários; 

 Impactos ambientais; 

 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 

 Diagnósticos ambientais dos serviços de limpeza urbana. 

 

 

6.4.1   Disposição de Resíduos Sólidos 

6.4.1.1   k e A 

A estimativa do k e, por consequência do A, não conta com dados estaduais 
publicados sendo assim empregados default. Para aprimorar esse dado, poderiam 
ser desenvolvidos estudos e pesquisas que possibilitassem uma melhor 
aproximação desse parâmetro. O k varia muito de acordo com o clima e a meia-vida 
do resíduo aterrado. 

 

 

6.4.1.2   MSWT(t) e MSWF(t) 

Não há dados estaduais sobre MSWT(t) nem sobre MSWF(t), O produto desses dois 
dados pode ser substituído pelo produto entre a Popurb(t) e TaxaMSW(t), que 
representa a quantidade de resíduo sólido coletado. Porém, esses dados poderiam 
ser aprimorados se houvesse controle e registro do que ocorre com o resíduo, em 
nível municipal, após a coleta, como possíveis reutilizações e reciclagem, 
considerando nas estimativas apenas as quantidades que chegam aos locais de 
disposição. 

 

Segundo a CETESB (2011), variações podem ocorrer nas quantidades destinadas à 
disposição em decorrência de vários fatores como: tipo de atividade produtiva 
predominante no município, nível socioeconômico, sazonalidade de ocupação, 
existência de programas de coleta seletiva e de ações governamentais que 
objetivem a conscientização da população quanto à redução da geração de 
resíduos. 
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6.4.1.3   Popurb(t) e TaxaMSW(t) 

Alternativamente, não havendo a possibilidade de obtenção dos dados acima, os 
dados de Popurb(t) podem ser empregados por município utilizando os Censos. Para 
as estimativas é necessário estimar as populações anuais. Além da Popurb uma 
amostra avaliada pela ABRELPE (2010) permite a determinação da TaxaMSW com 
nível de significância de 95%. 

 

Combinado dados Popurb com dados de TaxaMSW e arbitrando um percentual para 
o que efetivamente chega ao aterro, que no caso desse estudo foi de 100%, é 
possível obter uma estimativa de quantidade de resíduo que foi disposta. 

 

O método do IPCC sugere que a estimativa das emissões seja feita por locais de 
disposição. Não havendo os dados sugeridos inicialmente pelo método, dados 
alternativos como esses citados acima, permitem que essa estimativa seja feita com 
aproximação aceitável. 

 

 

6.4.1.4   MCF 

Para o emprego mais apropriado do MCF seria necessário conhecer as condições 
de disposição dos resíduos de todos os municípios do Estado em todos os anos de 
análise, para se obter essas informações, uma alternativa seria incorporar essas 
observações no questionário aplicado pela CETESB para a determinação do Índice 
de Qualidade de Aterro de Resíduo (IQR). Pelo fato do IQR já ser empregado como 
uma ferramenta de análise do saneamento dos municípios do Estado, a inclusão do 
critério do MCF apresentado pelo IPCC (2000a) no questionário a ser preenchido 
para a determinação do IQR possibilitaria aprimorar a informação de MCF 
empregada nas estimativas de GEE. 

 

 

6.4.1.5   DOC(t) 

A estimativa do DOC relaciona-se à composição dos resíduos municipais. Não há 
uma publicação com esse dado. Além de não existirem muitos dados de composição 
de resíduos municipais no Estado, há também uma limitação de qualidade, uma vez 
que as análises gravimétricas realizadas não obedecem a uma norma. Para 
aprimorar esta informação, análises gravimétricas municipais poderiam ser 
realizadas de forma padronizada e com maior frequência. 

 

A composição dos resíduos pode ser alterada conforme diversos fatores, entre eles 
o nível cultural e econômico. Segundo o Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM) (2001), quanto maior o nível cultural maior é a incidência de 
materiais inorgânicos e menor a de matéria orgânica e quanto maior o poder 
aquisitivo, maior é a incidência de materiais inorgânicos e menor a de matéria 
orgânica. 
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De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
(2011), em 1991, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)18 da Região 
Metropolitana de São Paulo era de 0,792 e em 2000 era 0,828 apresentando um 
aumento de 4,5%. 

 

O resíduo que efetivamente irá ou não gerar metano é aquele que chega ao local de 
disposição, então práticas como a reciclagem podem interferir na composição 
desses resíduos. Segundo a ABRELPE (2008; 2009) em 2008, na região Sudeste, 
78,4% dos municípios tinham alguma iniciativa de coleta seletiva em 2009 esse 
índice aumentou 0,3%, ou seja, em 2009 78,7% dos municípios apresentaram 
alguma iniciativa à prática de reciclagem. 

 

Aumento das práticas de redução e reutilização também pode influenciar na 
composição dos resíduos nos locais de disposição. 

 

 

6.4.1.6   DOCf 

A estimativa do DOCf, que representa qual a fração do DOC é efetivamente 
decomposta na formação de metano, também não é encontrada na coleção de 
dados nacionais. Por esta razão, empregou-se o default do IPCC de 0,5. Esta 
informação está relacionada à composição e as condições físicas e climáticas do 
local onde o resíduo é disposto. Estudos e pesquisas poderiam aprimorar essa 
informação. 

 

 

6.4.1.7   F 

A fração do metano no biogás é mais um dado que foi obtido dos default do IPCC e 
que pode ser medido nos atuais aterros. Essa fração varia de acordo com a fase de 
degradação do resíduo, aumentando ou diminuindo a fração do metano no biogás. 

 

 

6.4.1.8   R 

Os projetos de MDL conferem qualidade aos dados de metano recuperado, uma vez 
que esses são certificados. Uma informação que pode ser aperfeiçoada é a da linha 
de base desses projetos, que pode ser empregada de acordo com o estudo de 
Magalhães et al. (2010). 

 

  

                                            
18

 O IDH considera riqueza, educação e esperança de vida sendo uma maneira padronizada de se medir o bem-estar da 
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6.4.2   Incineração 

As principais limitações do levantamento concentram-se nos dados das estimativas 
de emissões de incineração e tratamento de efluentes. Não existe publicação 
nacional periódica ou um levantamento recente de dados. 

 

 

6.4.2.1   IW 

O inventário de emissões de GEE pela incineração de resíduos poderia ser 
aprimorado com a incorporação e registro das informações dos equipamentos. 
Informações como capacidade, carga efetivamente incinerada, composição do 
resíduo e finalidade de uso (como o tipo de resíduo, se CW, MSW, HW ou SS), 
início de operação, previsão de encerramento das atividades e data do último teste 
de queima são informações que poderiam estar facilmente acessíveis. 

 

 

6.4.2.2   FE 

Estudos sobre emissão de CO2 e N2O dos incineradores são necessários e devem 
ser incluídos nos seus licenciamentos e monitorados durante o seu funcionamento. 
Essa informação pode ser empregada para o monitoramento das emissões dos 
diferentes tipos de resíduos e diferentes tipos de tecnologia de incineração. 

 

 

6.4.2.3   Eficiência de Queima 

Essa informação poderia ser incluída nos registros dos licenciamentos e esses 
dados monitorados durante a operação do incinerador, uma vez que essas podem 
variar no tempo e com a variação da manutenção e tipo do equipamento. 

 

 

6.4.3   Efluentes Domésticos 

Em relação ao setor de tratamento de efluentes domésticos, os dados de atividade 
não estão disponíveis na forma sugerida pelo método, sendo necessário realizar 
adaptações, interpretações e aproximações até a obtenção dessas. 

 

 

6.4.3.1   Poptot 

Assim como no setor de emissões de GEE por disposição de resíduos sólidos, são 
necessários dados de população, porém são dados anuais de população total. 
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6.4.3.2   Ddom 

Este número deve ser revisto. Pesquisas sobre a mudança de hábitos alimentares, 
emprego de triturador de pia, composição do efluente doméstico, ou outras práticas 
como as de redução, reutilização e reciclagem da água. 

 

 

6.4.3.3   B0 

A capacidade máxima de produção de metano (B0) empregada nas estimativas foi 
um default por não haver dados estaduais. Estudos e pesquisas locais poderiam 
aprimorar essa informação. 

 

 

6.4.3.4   MCFx 

Os dados de MCFx, empregados por tipo de destino, são os default do IPCC ou 
opinião dos especialistas. Estudos e pesquisas locais poderiam aprimorar essas 
informações, levantando maiores detalhes sobre o emprego de diferentes 
tecnologias no tratamento de efluentes. 

 

 

6.4.3.5   WSi,x 

Não há essa informação para o Estado, portanto, realizou-se adaptações. Essa 
informação seria aprimorada se os registros de saneamento do Estado 
apresentassem a população atendida ou a carga orgânica do efluente por tipo de 
destino, assim como apresenta o método. 

 

Para aprimorar essa informação, sugere-se um levantamento estadual das estações 
de tratamento de esgotos com dados desagregados por município, definindo 
população atendida ou vazão e carga orgânica por destino, composição do sistema 
com suas diferentes unidades e eficiência de tratamento. Atualmente, a principal 
fonte para estimar essas informações é o IBGE, mas os dados apresentados nas 
publicações não permitem o emprego direto do método, sendo necessárias 
adaptações e arbitragens. 

 

 

6.4.4   Efluentes Industriais 

6.4.4.1   Principais Atividades Geradoras de Carga Orgânica 

As estimativas não foram baseadas em um levantamento específico da geração de 
carga orgânica pelas indústrias do Estado. Essa informação não existe na coleção 
de dados estaduais, ao contrário do levantamento feito no 1° Relatório de 
Referência, que foi fundamentado em pesquisas desenvolvidas pela CETESB no 
extinto Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial (PRONACOP). 
Estudos e pesquisas podem fornecer dados mais atuais e representativos 
aprimorando assim as estimativas. 
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6.4.4.2   Pind 

Existem alguns dados de produção estadual publicados por algumas associações 
produtoras. Na maioria dos casos, esses dados de produção industrial não estão 
disponíveis, havendo a necessidade de que sejam feitas estimativas. 

 

 

6.4.4.3   Dind 

Nas edições anteriores dos inventários de emissões de metano pelo tratamento de 
efluentes industriais, os dados de carga orgânica associada a cada produção 
industrial são os de Salvador (1991). Outros estudos devem ser feitos para as 
diferentes tecnologias de produção e produtos. 

 

 

6.4.4.4   B0 

A capacidade máxima de produção de metano (B0) empregada nas estimativas foi 
um default por não haver dados estaduais. Estudos e pesquisas locais poderiam 
aprimorar essa informação. 

 

 

6.4.4.5   MCFx 

Os dados de MCFx variam conforme o tipo de destino dado ao efluente, e nas 
estimativas foram empregados default do IPCC e opinião dos especialistas. Estudos 
e pesquisas podem aprimorar essas informações com dados mais próximos da 
realidade. 

 

 

6.4.4.6   WSix 

Quanto aos tipos de tratamento, a CETESB desenvolveu o banco de dados STEL 
(CETESB, 1999) contendo dados de 1990 até 1999. Para aprimorar as informações 
desse setor, esse banco, ou formas similares de banco, devem ser reproduzidos, 
atualizados e publicados. 
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Anexos 

 

Anexo A   Temperatura Média Anual de Municípios do Estado 
de São Paulo 

Os dados a seguir, referem-se à média de precipitação dos anos de 1961 a 1990. 
Esses dados e a observação do mapa com a representação dos índices de 
precipitação deste período que consta na Figura 14 deste documento permitiram a 
caracterização pluviométrica determinada pelo método do IPCC (2000a). 

 

Tabela A1   Temperatura Média Anual Compensada das Estações do Estado de São Paulo 

 

Temperatura Média Anual [°C] 

Araçatuba 22,8 

Avaré 19,8 

Campinas 20,7 

Campos do Jordão 14,2 

Catanduva 22,8 

Franca 20,5 

Iguape 21,6 

Itapeva 19,2 

Jaboticabal 22,3 

Lins 22,5 

Mogi das Cruzes 16,8 

Presidente Prudente 22,7 

Santos 22,3 

São Carlos 20,5 

São José dos Campos 19,3 

São Paulo (Mir. de Santana) 19,2 

São Simão 21,8 

Sertãozinho 21,4 

Sorocaba 20,8 

Taubaté 20,4 

Tremembé 20,4 

Ubatuba 21,7 

Votuporanga 23,5 

Fonte: INMET (2009a). 
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Anexo B   Precipitação Total Anual de Municípios do Estado de 
São Paulo 

Os dados a seguir, referem-se à média de precipitação dos anos de 1961 a 1990. 
Esses dados e a observação do mapa com a representação dos índices de 
precipitação deste período que consta na Figura 14 deste documento permitiram a 
caracterização pluviométrica determinada pelo método do IPCC (2000a). 

 

Tabela B1   Precipitação Total (mm de chuva.ano
-1

) das Estações do Estado de São Paulo 

 

Precipitação no Estado de São Paulo [mm.ano
-1
] 

Araçatuba 1.255,2 

Avaré 1.451,9 

Barretos 1.159,6 

Campinas 1.357,6 

Campos do Jordão 1.852,5 

Catanduva 1.361,8 

Colina 1.369,8 

Franca 1.642,9 

Iguape 1.976,4 

Itapeva 1.326,6 

Lins 1.338,3 

Paraibuna 1.102,4 

Presidente Prudente 1.360,6 

Santos 1.990,6 

São Carlos 1.548,3 

São José dos Campos 1.155,0 

São Paulo (Mir. de Santana) 1.441,0 

São Simão 1.489,3 

Sertãozinho 1.452,8 

Sorocaba 1.330,4 

Taubaté 1.396,8 

Tremembé 1.415,5 

Ubatuba 2.597,3 

Votuporanga 1.229,9 

Fonte: INMET (2009a). 

 

 

  






