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introdução
A
s mudanças climáticas que o

representantes da sociedade civil têm realizado

construção de parcerias para a transição

Plano Nacional de Mudanças Climáticas e dos

planeta Terra vêm sofrendo

ações que contribuem para o florescimento

rumo a uma economia de baixa intensidade

Planos Setoriais. No documento divulgado em

ao longo das últimas décadas

de um novo modelo econômico, no qual o

de carbono, justificando o protagonismo

2010, foram apresentadas propostas de políticas

levantam incertezas com relação

desenvolvimento de países e empresas esteja

brasileiro no tema e expressando genuína

públicas para os setores de energia, transporte

a perenidade e a prosperidade da vida humana

desassociado de aumentos de emissões de GEE.

responsabilidade empresarial, dá continuidade

e agropecuária.

nos séculos que estão por vir. Já é amplamente

É sabido que os investimentos nos próximos 10-

ao trabalho iniciado em 2010 e apresenta

aceito que as atividades antrópicas, relevantes

20 anos irão impactar profundamente o clima

à sociedade brasileira um novo conjunto

com a participação de vários especialistas

fontes de emissão de gases de efeito estufa

da segunda metade do século XXI, de forma

de propostas de políticas públicas para a

dos respectivos setores, representantes das

(GEE), têm deveras responsabilidade pelo

que crescimento econômico e sustentabilidade

construção de uma economia de baixo carbono.

empresas, governo e sociedade civil, em um

cenário atual e, mais do que isso, são

ambiental devem ser equacionados.

determinantes para a construção de um

Investimentos massivos em tecnologias de

para: (i) o fortalecimento da competitividade

resultados dos relatórios parciais em mesas

futuro sustentável.

menor impacto climático em diversos setores

da indústria nacional em um novo contexto

redondas que se realizaram na Fundação

importantes da economia, aliados à promoção

econômico global; (ii) a garantia do acesso

Getulio Vargas de junho a setembro de 2011.

liderança na geração de energia proveniente

de uma agenda integrada entre os vários atores

dos produtos brasileiros aos mercados

de fontes renováveis e dono de inestimáveis

da sociedade civil, setor privado, governos,

internacionais, cada vez mais exigentes em

que compõem a EPC procuram estimular um

biodiversidade e recursos naturais, pode - e

ONGs e academia, são fatores indispensáveis

padrões socioambientais; (iii) a construção

diálogo extremamente urgente e necessário,

deve - ser um dos pilares dessa nova economia

na construção de uma economia de baixo

de um mercado interno propício ao

sobre um tema complexo, com vista a

calcada em baixos índices de carbono. O

carbono. Esforços individuais são importantes,

desenvolvimento tecnológico, à inovação e à

contribuir para a promoção de uma economia

caminho a ser traçado para sua viabilização

mas insuficientes.

adoção de práticas empresariais com menor

de baixo carbono e do desenvolvimento

potencial emissor de GEE; e (iv) a promoção da

sustentável no Brasil. As análises visam,

segurança energética brasileira.

portanto, identificar gargalos na economia

O Brasil, pela sua importância econômica,

passa indubitavelmente pela internalização

processo de diálogo contínuo e revisão de

Com o presente documento, as empresas

de um novo olhar nas organizações e pelo

que, ao implementar e modificar processos

compartilhamento de esforços entre setor

e atividades, muitas organizações exploram

Assim, durante o ano de 2011, a EPC

público e iniciativa privada. A inclusão do baixo

oportunidades de negócio e solidificam sua

realizou uma nova série de estudos setoriais,

políticas públicas, específicas ou integradas, de

carbono na agenda positiva do governo e no dia

competitividade futura, em um mundo onde é

focados no diagnóstico e na análise dos desafios

forma a gerar as condições necessárias para

a dia decisório das organizações empresariais é

crescente a onipresença da sustentabilidade.

climáticos no contexto nacional, com o objetivo

impulsionar a economia de baixo carbono e

imprescindível para que sua incrustação seja de
profundidade equiparável a sua importância.
Com isso em vista, diversas organizações e

6

Para além das incertezas, o que se vê é

Esse esforço tem por objetivo contribuir

O processo de criação dos estudos contou

brasileira que devem ser abarcados por

de subsidiar a formulação de políticas públicas

garantir maior competitividade dos diferentes

pelo Clima (EPC), foro empresarial brasileiro

e oferecer diretrizes para a implementação da

setores econômicos brasileiros. Uma vez

permanente de diálogo, capacitação e

Política Nacional de Mudanças Climáticas, do

definidos os temas, estudos futuros poderão se

Nesse contexto, a Plataforma Empresas
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industriais e a implementação de gestão
de resíduos sustentáveis representam uma

de ações de curto, médio e longo prazo e da

oportunidade de negócio, de redução de

aprovação de políticas públicas multissetoriais.

custos e de aumento de competitividade e não

Além disso, é preciso criar segurança

necessariamente uma externalidade negativa

jurídica com garantias permanentes para os

com a qual se tem de lidar. A entrada do setor

investimentos realizados ou a se realizar, por

de tratamento de resíduos e de processos

meio do estabelecimento de um marco legal

industriais com foco em mudanças climáticas

para as questões aqui abrangidas. Para tanto,

na agenda positiva do governo é extremamente

é necessária uma ação integrada entre os

importante para que todo esse potencial seja de

diferentes poderes constituídos e instâncias

fato explorado.

de governo nos três níveis da Federação.

Para se construir um novo modelo

Dependem também de ampla discussão com os

econômico, em que o desenvolvimento

setores relevantes da sociedade e populações

sustentável coexiste simbioticamente com o

potencialmente afetadas, mediante acesso

crescimento da economia, diversos desafios

a dados e informação de qualidade, para

hão de ser superados. Com esse objetivo,

tomada de decisão qualificada, mediante

a Plataforma Empresas pelo Clima (EPC),

mecanismos inclusivos e participativos, para

representando uma parcela importante do setor

garantir aderência à realidade, implementação

empresarial brasileiro, apresenta um conjunto

das medidas e compatibilidade com as

de propostas de políticas públicas que têm

necessidades de desenvolvimento econômico-

por objetivo a criação de incentivos para uma

social em bases sustentáveis.

economia de baixo carbono no Brasil.

aprofundar no detalhamento (instrumentos,

são áreas estratégicas para o Brasil, e questões

custos, prazos etc.) das propostas dos dois

de planejamento e investimento nesses setores

Essas propostas visam contribuir para o

Políticas para aumento da eficiência

estudos setoriais, de forma a permitir a efetiva

para as próximas décadas devem trazer para o

fortalecimento da competitividade da indústria

carbônica de processos industriais e

redução de emissões de GEE em nível nacional.

debate a academia, o setor privado, o governo

nacional, garantir acesso de nossos produtos

de tratamento de resíduos com vistas
à competitividade

e a sociedade civil. Através de planejamento de

aos mercados internacionais, construir um

um enorme desafio, e a hora de agir é agora.

infraestrutura, investimentos de longo prazo

mercado interno propício ao desenvolvimento

Adiantar-se e aproveitar-se das melhores

e criação de instrumentos econômicos um

tecnológico e à inovação e promover segurança

de tratamento de resíduos no Brasil há medidas

oportunidades geradas pela economia de baixo

novo caminho pode ser trilhado no Brasil. Um

energética brasileira em bases sustentáveis.

que podem ser tomadas para reduzir emissões,

carbono será um diferencial competitivo para

oportuno momento de cooperação entre os

Tais propostas contemplam a promoção e o

que não requerem alterações tecnológicas ou

as empresas que estiverem dispostas a investir

vários setores produtivos do Brasil se delineia,

investimento em: (i) processos industriais

grandes montantes de investimento. Para o

nesse caminho. É também um diferencial

no sentido de construir um novo modelo de

brasileiros sustentáveis e de baixa intensidade

caso de processos industriais, isso muitas vezes

competitivo para um país que almeja firmar-se

desenvolvimento econômico, mais ajustado a

carbônica; (ii) gestão integrada de resíduos; (iii)

está relacionado a mudanças na qualidade da

como uma das maiores economias do mundo.

um cenário de escassez de recursos naturais e à

universalização e modernização sustentável do

matéria-prima empregada ou renovação de

Conclui-se, ao longo do exame dos estudos,

necessidade de uma interação mais responsável

setor de tratamento de efluentes líquidos.

determinadas partes de maquinário não tão

que é mais vantajoso agir pró-ativamente, em

e harmônica com o meio ambiente. Os estudos

parceiras entre o setor público e privado, que

aqui apresentados devem ser vistos como um

conjuntos de propostas de políticas públicas em

lado, para o setor de tratamento de resíduos isso

podem levar a regulamentações pragmáticas

convite de cooperação para os setores público e

três grupos:

está muito relacionado a não geração, redução de

visando a implementação de ações mais custo

privado, e a sociedade brasileira, construírem

1. Políticas para aumento da eficiência

geração e maximização do reúso de resíduos.

efetivas que apoiem a transição para uma

juntos essa nova realidade.

O combate às mudanças climáticas é

economia de baixo carbono.
Adiantar-se também representa uma

Propostas Empresariais de Políticas

oportunidade para o Brasil ampliar e

Públicas para uma Economia de Baixo

diversificar o que exporta, de forma a abarcar

Carbono no Brasil

também serviços e tecnologias e se distanciar

8

As propostas aqui apresentadas dependem

Não obstante a importância global

do papel tradicional exportador de commodities.

das mudanças climáticas, a experiência

O setor de Processos Industriais, bem como,

internacional já demonstra que, se feitas

em menor grau, o de Tratamento de Resíduos,

corretamente, a reestruturação de processos

www.fgv.br/ces/epc

Para efeito didático, integramos esses

carbônica de processos industriais e de

Tanto em processos industrias como no setor

eficientes, o chamado retrofit industrial. Por outro

Para que, de fato, se explore todo esse

tratamento de resíduos com vistas à

potencial no setor de processos industriais,

competitividade;

políticas de incentivo ao aumento de eficiência

2. Políticas para promoção de novas tecnologias

carbônica devem ser implementadas, tais como:

e de inovação de baixo carbono na produção

Realizar diagnósticos do estado atual das

industrial e no tratamento de resíduos com

plantas e sistemas produtivos para cada

vistas à competitividade;

setor para identificar quais etapas do

3. Políticas para conscientização da sociedade e
formação e capacitação da mão de obra.

www.fgv.br/ces/epc

processo industrial e componentes poderiam
receber melhorias de retrofit;
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1

Um benchmark de
intensidade carbônica

é um índice quantitativo
que indica qual seria a
intensidade de emissão
de GEE considerada
adequada para determinado
setor industrial. Existem
diferentes maneiras de
se chegar ao valor do
benchmark, independente
da metodologia, o que
prevalece é que esse índice
deve ser considerado menos
intensivo do que a média
de intensidade carbônica
de determinada categoria.
Dessa forma cria-se um
incentivo real para que
as plantas busquem se
adequar ao seu benchmark.

compostagem de resíduos;

Estabelecer uma lista de Best Available

e academia, apesar de, por vezes, ser de difícil

disponíveis para compra no Brasil e criar

Extinguir as formas inadequadas de despejo;

Technologies (BAT) e Melhores Formas de

realização, gera maior confiança e credibilidade

uma "lista referencial de componentes para

Promover controle de substâncias poluentes

Produzir (MFP), para cada setor industrial;

para a criação de soluções conjuntas. É

Identificar quais componentes estão

retrofit";

na fonte, já que assim se reduz a necessidade

Disponibilizar linhas de crédito para

imprescindível transmitir informações claras,

Disponibilizar linhas de crédito subsidiadas

de tratamento dos efluentes líquidos;

financiar novas plantas industriais que

transparentes e confiáveis, que comuniquem

para indústrias que estejam envolvidas em

Criar e fortalecer os mercados para

utilizem BAT e MFP.

o porquê é importante direcionar-se para o

operações de retrofit;

os produtos de reúso, reciclagem e

Liberar linhas de créditos subsidiadas

baixo carbono, como realizar e também qual

Criar certificados de operação de retrofit

compostagem.

e isenções fiscais para indústrias

tem sido o resultado e o impacto final de suas

produtoras de bens de capital considerados

respectivas ações.

que atestem a implementação de sistemas
produtivos mais eficientes para cada planta

Políticas para promoção de novas

componentes necessários para sistemas

industrial;

tecnologias e de inovação de baixo

produtivos MFP e BAT.

Criar benchmarks1 de intensidade carbônica

carbono na produção industrial e no

para cada subsetor industrial com o objetivo

tratamento de resíduos com vistas à

de identificar as indústrias menos intensivas

competitividade

em carbono em cada subsetor;

relacionadas a processos industriais e
tratamentos de resíduos com baixa intensidade

Viabilizar o desenvolvimento, demonstração

carbônica são desafios de suma importância a

Utilizar benchmarks para conferir "selos

ser implementadas com um grande impacto

e implementação de novas tecnologias que

serem superados. Ainda que nos últimos anos

de eficiência carbônica" para indústrias

positivo para a mitigação das mudanças

produzam menos resíduos ou privilegiem

tenha havido melhorias a esse respeito há,

que possuam plantas adequadas aos seus

climáticas, a promoção de novas tecnologias

a não geração, a minimização, o reúso, a

todavia, muito a ser realizado.

respectivos benchmarks;

e inovação de baixo carbono é crucial para a

compostagem e a reciclagem de resíduos;

Desenvolver uma metodologia para mapear

perenidade do desenvolvimento sustentável.

Modernizar o setor de tratamento de

para reduzir o desconhecimento perante o

efluentes líquidos com foco em mudanças

tema, aumentar a conscientização e viabilizar a

a pegada de carbono de determinado

Para suprir a demanda por tecnologias de

A implementação de políticas públicas

produto, comparando esta pegada com um

baixo carbono, requerem-se investimentos em

climáticas;

formação e capacitação da mão de obra para o

benchmark de pegada carbônica para este

pesquisa e desenvolvimento (P&D). Estimular

Criar e ampliar os incentivos para

baixo carbono deve se dar com foco em:

tipo de produto;

e direcionar a pesquisa para os objetivos da

aproveitamento de biogás de aterros, de

Disponibilizar bolsas de pesquisa para temas

Classificar, de maneira fácil e comunicativa

produção industrial e de tratamento de resíduos

ETE anaeróbicas e de quaisquer outros

de baixo carbono;

para a sociedade, quais produtos são mais

de baixo carbono é uma questão de longo prazo

sistemas de tratamento de resíduos (plantas

Criar centros de pesquisa específicos para

ou menos intensivos em carbono, dentro de

que está atrelada à competitividade futura das

industriais, polos agrícolas etc.).

tecnologias de baixo carbono;

uma mesma categoria e, assim, colocar um

organizações e a muitos outros desafios. Por

selo oficial "produto de baixo carbono";

isso, trata-se de conseguir articular a academia

Políticas para conscientização,

dados voltados ao baixo carbono, com

Priorizar "produtos de baixo carbono" em

e as instituições responsáveis por incubar e

formação e capacitação de mão

informações de fácil acesso, disponíveis,

compras públicas;

transformar essas inovações de baixo carbono

de obra

organizadas e padronizadas, que deem

Utilizar benchmarks como componente

em soluções mercadologicamente viáveis, além

de política comercial, em que os produtos

de aprimorar as oportunidades e criar soluções

implementação de novas tecnologias é

tomada de decisão, racional e eficiente, e

nacionais de baixa intensidade carbônica

conjuntas para transpassar os desafios de

necessário que haja no País uma mão de obra

credibilidade às ações governamentais junto

se diferenciem dos produtos importados que

implementação dessas novas tecnologias.

capacitada para operar tecnologias de baixo

a sociedade civil organizada;

não se adequem aos critérios de eficiência
carbônica.
São diversos os instrumentos econômicos

Elaborar um sistema robusto de base de

Para garantir o desenvolvimento e a

insumos aos gestores públicos para a

carbono que, em vários casos, se diferem

Realizar a capacitação para mudanças

de políticas públicas que promovam a inclusão

de tecnologias convencionais. Tal processo

climáticas de gestores públicos e outros

em processos industriais de novas tecnologias

de capacitação técnica envolve tanto o setor

profissionais ligados à processos industriais

e de inovações para o baixo carbono, sendo que

público como o setor privado, sendo que,

e gestão de resíduos, além de viabilizar sua

estas devem atentar para:

Assim, faz-se necessário o delineamento

para ambos os casos, se trata de reestruturar

aproximação de especialistas e acadêmicos

que são eficazes em aumentar a eficiência

Garantir recursos financeiros para

carreiras acadêmicas, criar-se novas, além

nas respectivas áreas;

carbônica do tratamento de resíduos, atuando

a elaboração de projetos piloto para

de engajar e promover a aproximação de

Expandir carreiras acadêmicas, cursos de

principalmente para:

demonstração e testes de tecnologias que

profissionais experientes junto a especialistas

especialização e cursos técnicos voltados

Viabilizar a coleta seletiva;

já estejam mais maduras, mas ainda não o

em processos industriais e gestão de resíduos

para formação e capacitação de profissionais

Minimizar a quantidade de resíduos que

suficiente para irem a mercado.

sustentáveis.

para viabilizar a aplicação de tecnologias e

segue para disposição final, só possível pela

Direcionar incentivos fiscais para empresas

maximização da não geração de resíduos,

que realizem operações de P&D em áreas

comunicação e articulação entre a população,

assim criando uma força de trabalho verde

da redução, do reúso, da reciclagem e da

relacionadas ao baixo carbono;

gestores públicos, organizações empresariais

(green collar).

mostrados pela experiência internacional

10

político para a importância e as oportunidades
Já para o setor de resíduos, as políticas
públicas devem atentar para:

Ainda que mudanças pontuais possam

Além disso, a educação e conscientização
da população, do meio empresarial e do corpo

www.fgv.br/ces/epc

O estabelecimento de um canal eficiente de

www.fgv.br/ces/epc

processos organizacionais de baixo carbono,
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1.1. Motivação do trabalho

Figura 1: Emissões por setor em 2005, em CO2e

Fonte: MCT (2010).

As exigências decorrentes do tema das
mudanças climáticas vêm tomando espaço
cada vez mais expressivo nas agendas nacional
e internacional, aumentando sua importância
como indutor da competitividade do setor

2%
3%

19%

Subsetor
energético 2,4%
Subsetor
industrial 3,6%

industrial. Diversos países, em seu processo de
mitigação de emissão de gases de efeito estufa

15%

(GEE), estão estabelecendo políticas e regulações

Subsetor
transporte 6,1%

que irão impactar as indústrias que não estejam
adequadas a certos padrões de emissões.
Para indústrias carbono intensivas,

61%

Subsetor residencial
Subsetor agrícola
Outros subsetores
Emissões fugitivas <1% cada

políticas climáticas que impõem custos às
emissões de GEE podem afetar de forma
negativa sua competitividade. Por outro lado,
indústrias carbono intensivas que mitigam
suas emissões pela introdução de inovações

Mudança no uso da terra e florestas

tecnológicas limpas e melhorias em eficiência

Tratamento de resíduos

lideram a transição para uma economia

Processos indústriais

Agropecuária

Energia

verde e, assim sendo, podem aumentar sua
competitividade em longo prazo.
Portanto, a construção de políticas públicas

emissões provenientes do desmatamento, que

nacionais que estabeleçam incentivos para

hoje somam mais de 60% das emissões totais

a adoção de processos produtivos de baixas

do País. Caso isso aconteça, as emissões totais

emissões é fundamental para o fortalecimento

do setor industrial que hoje representam cerca

e a competitividade da indústria nacional no

de 7% das emissões inventariadas brasileiras

que se refere à produção sustentável. Com isso,

poderão chegar a corresponder por até 20% das

poderá oferecer produtos de menores emissões

emissões nacionais em 2020.

como um diferencial para garantir o acesso a

Segundo a metodologia adotada pelo

mercados que vêm demandando padrões de

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) no

sustentabilidade cada vez mais exigentes.

Inventário Nacional de Emissões de GEE, o

A indústria brasileira responde por cerca de

Fundamentos

consiga cumprir sua meta de reduzir as

setor industrial contribui para as emissões em

27% do PIB nacional. A crescente demanda por

duas frentes: aquelas decorrentes de queima

produtos industriais, refletida no crescimento

de combustíveis fósseis2 e aquelas que ocorrem

do Brasil e de outros países emergentes, resulta

como subproduto de seu processo produtivo.

em um aumento nas emissões oriundas de

O escopo do presente estudo compreende a

processos industriais, quando mantido o

categoria de "processos industriais", que diz

cenário business as usual. Hoje, parte expressiva

respeito às emissões do setor industrial que

das emissões da indústria, que está atrelada ao

ocorrem durante o processo de produção de

seu consumo energético, é mitigada pela matriz

determinado bem, excluídas as emissões

energética majoritariamente hídrica do País.

decorrentes das fontes de energia utilizadas nos

Mas, com o crescimento da indústria
previsto para o País nos próximos anos,

processos produtivos.
Tendo em vista que o primeiro estudo do

emissões oriundas de processos industriais

EPC, "Economia de Baixo Carbono no Brasil",

e de uso energético irão aumentar, elevando

já abordou a área temática de energia e, com

assim a proporcionalidade das emissões da

objetivo de garantir adequação à metodologia

indústria no contexto nacional. Esse cenário

de contabilização de emissões adotada pelo

pode se acentuar ainda mais, caso o Brasil

MCT no Inventário Nacional, o presente estudo

www.fgv.br/ces/epc

2

Emissões decorrentes de
queima de combustíveis

fósseis estão contabilizadas
no setor de energia do
inventário nacional.
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Estão também excluídos
do escopo do presente

trabalho outras fontes de
emissões relacionadas
com o setor industrial:
transportes (importante
para a logística da atividade
industrial) e emissões
fugitivas, ambas contidas
na categoria "Energia", do
inventário nacional.

4

Considerando que o
total de emissões da

"Atividade Industrial" não
engloba transportes e nem
emissões fugitivas.

aborda especificamente processos industriais

compreender melhor os desafios para cada

América Latina e um dos 10 maiores produtores

e não emissões decorrentes da queima de

um dos setores escolhidos e analisar as

de aço do mundo, sendo responsável pela

combustíveis fósseis, apesar dos dois temas

possíveis propostas de políticas públicas a

oferta de 50% e 2,5%, respectivamente. O

comporem o total de emissões da indústria .

serem estabelecidas pelo governo a fim de

setor emite basicamente CO2, lançando à

Dentro da classificação de "processos

melhorar a intensidade carbônica de cada

atmosfera aproximadamente 38 mil Gg desse

industriais", a presente análise restringe-se às

setor. Essas políticas de baixo carbono para

gás anualmente relativos aos processos de

seguintes atividades produtivas: siderurgia,

processos industriais podem vir a ser um fator

sinterização/pelotização e de alto-forno/aciaria.

produção de cimento, produção de cal,

decisivo para a competitividade da indústria e

Cabe ressaltar que no processo produtivo do

produção de alumínio e produção de amônia.

o desenvolvimento econômico do País, além de

aço, até 75% das emissões advêm da fabricação

Essas atividades foram selecionadas porque

oferecer uma importante contribuição para a

de ferro gusa no alto-forno durante a etapa

são as que apresentam os maiores níveis de

mitigação das mudanças climáticas.

de redução do minério de ferro. O percentual

3

Com esse objetivo, a seção a seguir busca

emissão de GEE dentro da categoria processos

compreender o perfil de emissões do setor de

industriais (MCT, 2010).

processos industriais no Brasil.

De acordo com o Segundo Inventário
Nacional de Emissões do MCT, verifica-se

1.2. Perfil de emissões do Setor

que as emissões decorrentes de processos
industriais possuem papel expressivo no total

A indústria é responsável pela emissão de

Fonte: MCT (2010).

2000

2005

4.098

5.008

5.356

45.2

1.480

1.756

1.812

11.2

1990

1994

Produção da cal

3.688

Outros usos do
calcário e da
dolomita

1.630

emissões de
Co2

(Gg)

(%)

restante advém de transporte de matériasprimas, geração de energia e calor.

totalizaram 5.356 Gg, 45,2% mais elevadas do

1.2.2. Cal

que aquelas registradas em 1990.

O Brasil possui uma das três maiores

resulta da calcinação de calcários, calcários

reservas de bauxita do mundo. Isso

Emissões de processos industriais respondem

meio de processos industriais variados. No

magnesianos e dolomíticos (Cetesb, 2010).5

possibilitou, dentre outros fatores, que o País se

por 3,0% das emissões totais de GEE do País.

presente estudo, somente serão considerados

Uma parte significativa das emissões de CO2

destacasse na produção mundial de alumínio,

Quando comparado aos 3,6% correspondentes

os gases previstos na Convenção Quadro da

nos processos industriais da cal advém do

ocupando a posição de sexto maior produtor

à parcela de emissão provenientes da categoria

ONU sobre Mudança do Clima e os que são

processo de calcinação, também chamado

em 2008. Na indústria de alumínio emitem-

"Queima de Combustíveis Fósseis", relativos

contabilizados no Inventário Nacional de

de descarbonação, em que a rocha calcária

se principalmente gases 6 PFC, NOx e CO,

ao subsetor industrial, as emissões de

GEE. Dentre eles, os principais gases emitidos

é transformada em cal virgem em um forno

detalhados na tabela ao lado. As emissões da

processos industriais revelam ter importância

pelo setor industrial são o dióxido de carbono

de alta temperatura (MCT, 2010). Emissões

produção de alumínio variam também segundo

equivalente às emissões de energia no setor

(CO2) e o óxido nitroso (N2O), provenientes

de GEE também advêm do uso de calcário e

a tecnologia empregada no processo. No Brasil,

(Figura 1, p. 15).

da indústria química, os perfluorcabonetos

da dolomita, além da produção da cal. Em

predominam duas tecnologias, a Soderberg e a

(PFC) e hidrocarbonetos, provenientes, da

2005, as emissões oriundas da produção de cal

Prebaked Anode, sendo a primeira responsável

Para cumprir as metas de redução de

indústria de alumínio, e o metano (CH4), que

que impactarão a competitividade de diversos

é um subproduto da maioria dos processos

setores, a indústria precisa considerar as

industriais. No Brasil, os setores mais emissores

opções de mitigação – e seus respectivos custos

em seus processos industriais são a siderurgia e

– presentes em processos industriais. Em

a produção de cimento seguidos da produção da

alguns casos, tais reduções podem ser

cal, do alumínio e da amônia.

mais custo efetivas do que outras alternativas

1.2.1. Siderurgia

de mitigação.
Sendo assim, é imprescindível

Tabela 3: Emissões de GEE da produção de alumínio
GÁS

2000

2005

(Gg)
Sinterização

3.888

4.143

4.066

4.610

Fonte: MCT (2010).

1994

2000

2005

Variação
1990-2005
(%)

672

692

791

1.002

49,1

902

1.264

1.325

1.471

63,0

Total

1.574

1.955

2.116

2.472

57,1

Soderberg

0,1407

0,1316

0,0743

0,0636

-54,8

Prebaked Anode

0,1615

0,1916

0,0722

0,0603

-62,7

Total

0,3022

0,3231

0,1465

0,1239

-59,0

Soderberg

0,0092

0,0084

0,0051

0,0042

-54,0

Prebaked Anode

0,0171

0,0195

0,0066

0,0061

-64,3

Total

0,0263

0,0279

0,0117

0,0104

-60,7

Soderberg

50

52

59

77

55,0

Prebaked Anode

295

428

444

495

67,8

(%)

Total

345

480

504

572

65,9

18,6

Soderberg

0,80

0,83

0,94

1,23

55,0

Prebaked Anode

1,18

1,72

1,79

1,99

67,8

Total

1,98

2,55

2,73

3,22

62,6

Fonte: MCT (2010).

1994

mas são os precursores

Prebaked Anode

variação
1990-2005

1990

Esses gases não são GEE

Soderberg

CO2

CF4

processos

1990

6

de gases de efeito estufa.

(Gg)

O Brasil é o maior produtor de aço da

Tabela 1: Emissões de GEE em siderurgia

Tecnologia

a cal virgem e a cal

(Inventário de SP)

diversos tipos de gases de efeito estufa por

emissões nacionais, estaduais e municipais,

Há dois tipos de cal:

água e óxido de cal virgem)

1.2.3. Alumínio

A cal é um produto composto por
óxido de cálcio e óxido de magnésio que

5

hidratada (combinação de

de emissões provenientes do setor industrial.

4

16

Tabela 2: Emissões de CO2 da produção de cal e
outros usos do calcário e da dolomita

variação
1990-2005

3

Alto-forno e aciaria

20868

24.285

31.371

33.673

61,4

Total

24.756

28.428

35.437

38.283

54.6

www.fgv.br/ces/epc
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Tabela 4: Produção de amônia, ácido nítrico, ácido adípico e caprolactama
1990

Produto Químico

1994

2000			

Variação
1990-2005

2005

(Gg)

(%)

Amônia

1.152.563

1.688.972

1.663.099

1.921.585		

14,2

Ácido Nítrico

1.805

2.004

2.089

2.236			

23,9

Ácido Adípico

8.627

13.993

17.513

20.290			

135,2

Caprolactama

252

305

336

298			

18,1

Tabela 5: Emissões de GEE da produção de amônia, carbureto de cálcio,
ácido nítrico, ácido adípico e caprolactama
Fonte: MCT (2010).

GÁS

produto Químico

1990

1994

2000

Variação
1990-2005

2005

(Gg)
CO2
n2o
Co
NO2

7

PFC, ou
perfluorcarboneto,

se refere a grupos de
compostos orgânicos
constituídos somente por
átomos de carbono e flúor,
podendo ter no máximo seis
átomos de carbono.

Amônia

1.682.742

1.688.972

1.663.099

1.921.585

14,2

Carbureto de Cálcio

0

0

50.613

34.938

NA

Ácido Nítrico

1.805

2.004

2.089

2.236

23,9

Ácido Adípico

8.627

13.993

17.513

20.290

135,2

Caprolactama

252

305

336

298

18,1

Ácido Adípico

511

829

1038

1.202

135,2

Ácido Nítrico

518

571

588

636

22,9

Ácido Adípico

160

259

324

376

135,2

por aproximadamente 38% do total de

processo produtivo emite principalmente CO2.

alumínio produzido.

O hidrogênio pode ser obtido pela reforma a

Em termos de emissão relacionada a

vapor do gás natural, gás de refinaria, GLP e

cada uma dessas tecnologias, nota-se que,

nafta leve ou através da oxidação parcial das

ainda que menos utilizado, o processo de

correntes citadas, além do resíduo asfáltico,

Soderberg é ligeiramente mais emissor do

óleo combustível, coque e carvão. O hidrogênio

que o processo Prebaked Anode no cômputo

gerado nesse processo reage com o nitrogênio

total. Dentre os principais gases emitidos, a

em altas pressões para formar a amônia. Entre

tecnologia Prebaked Anode é mais emissora,

1990 e 2005, a produção de amônia no Brasil e

proporcionalmente a sua parcela de produção

as emissões a ela associadas cresceram 14,2%.

no Brasil, apenas no caso de monóxido de
carbono (CO), que apesar de ser um gás

1.2.5. Cimento

poluente não se enquadra como um gás de

O setor de cimento é responsável pela emissão

efeito estufa para fins do Protocolo de Kyoto.

de diversos GEE. De todo o GEE emitido pelo

Para todos os demais principais gases, essa

setor, aproximadamente 90% ocorre durante

tecnologia é a menos emissora. Cabe ressaltar

a produção do clínquer, enquanto o restante

a redução acentuada das emissões de PFC , os

advém do consumo de eletricidade das fábricas

quais foram reduzidos em aproximadamente

e do transporte de matérias-primas. Assim,

60% desde 1990.

para calcular as emissões do processo produtivo

1.2.4. Amônia

de cimento foram utilizadas as emissões

7

A amônia é um composto químico,
formado por hidrogênio e nitrogênio (NH3), cujo

18

(%)

oriundas da produção do clínquer. Em 2005 a
produção desse material no Brasil atingiu o
patamar de 14.350 Gg de CO2 (MCT, 2010).
www.fgv.br/ces/epc
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O

crescimento industrial do Brasil,

da competitividade desses setores e, mais

refletido na taxa de crescimento

importante, sua existência no longo prazo.

do País, sugere um respectivo
aumento nas taxas de emissões de

para cada um dos setores selecionados neste

assim, o Brasil enfrenta um grande desafio em

estudo. Feita esta análise, são apresentados

expandir sua economia e, simultaneamente,

desafios gerais que não estão diretamente

diminuir sua pegada de carbono e aumentar a

atrelados a nenhuma particularidade

sua competitividade, incorporando processos

setorial. A análise desta seção de desafios é

produtivos menos intensivos em carbono.

importante para poder identificar qual o foco
final do documento.

produtivo de cada um de seus setores, inovando

2.1.1. Siderurgia

se que há grandes oportunidades para a

industriais, a siderurgia é um dos que têm

nos processos industriais mais intensivos em

maior potencial de redução de GEE (M&Co,

GEE, tais como a siderurgia e a produção de

2009). Ao longo dos próximos anos, a siderurgia

cimento. Alterações como implementação de

brasileira deve objetivar a construção da

retrofit de equipamentos, mudanças no processo

chamada siderurgia de carbono neutro, a

produtivo e utilização de análise de ciclo de

qual incorpora a necessidade de geração de

vida podem ser elementos fundamentais para

energia renovável, de eficiência energética, de

a transição da indústria rumo a uma economia

aproveitamento de resíduos e de plantações

de baixo carbono.

de florestas para uso em carvão vegetal, como
emissões oriundas do processo produtivo.

mudanças na cadeia produtiva e alterações

Além disso, em termos mundiais, destaca-se a

no processo produtivo para atingir as metas

tecnologia de aciaria elétrica, a qual é bastante

de mitigação de GEE do País. Cabe ressaltar

limpa, quando comparada a outros processos

que essas alterações afetam diretamente a

siderúrgicos, e que já é encontrada no Brasil 8 .
As emissões de GEE ao longo do processo

diversas maneiras como, por exemplo, o

siderúrgico ocorrem prioritariamente na etapa

aumento da pressão internacional por produtos

de redução do minério de ferro, qual seja

advindos de processos limpos.

de sinterização e de pelotização. Nas usinas

A maioria dos setores analisados no

integradas a coque, que representam de 70%

presente estudo utiliza recursos naturais

a 75% da siderurgia no Brasil, essa etapa

como matérias-primas em seus processos

responde por cerca de 85% das emissões. Há de

produtivos. Para suprir a demanda da

se ressaltar que o Brasil se destaca no uso de

crescente economia brasileira, tais setores

redutores nesse processo. No mundo, apenas 1%

precisarão aumentar sua produção e,

dos altos-fornos para produção de ferro gusa são

consequentemente, utilizar mais desses

alimentados com carvão vegetal, enquanto no

insumos. Portanto, a viabilidade desses

Brasil essa cifra é de 25% (CGEE, 2010).

setores no longo prazo dependem da oferta

O uso do carvão vegetal, quando

de recursos naturais que são finitos, fazendo

implementado em substituição ao coque,

que investimentos em eficiência de processos

é tratado por especialistas como um dos

industriais, novos processos produtivos e

grandes diferenciais em termos de mitigação

diferentes insumos se tornem necessários

de emissões do processo siderúrgico no Brasil.

para a redução de emissões, o aumento

Todavia, cabe citar que a produção de aço

www.fgv.br/ces/epc

vegetal e sucata.

parte fundamental para neutralização das

nos próximos anos, serão necessárias

competitividade da indústria nacional de

neutro, tal como o carvão

Aponta-se que, dentre os processos

mitigação das mudanças climáticas, presentes

Com o crescimento esperado da indústria

áciarias são elétricas e

utilizam insumos carbono

de atuação das políticas públicas propostas ao

competitividade, ela terá de analisar o processo
para produzir mais emitindo menos. Observa-

Nessas plantas, as

desafios em termos de emissão em processos

GEE oriundas de processos industriais. Sendo

Para a indústria brasileira manter sua

avanços e desafios

A seguir, busca-se identificar os principais

8
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Figura 2: Áreas de Consumo da Cal

Fonte: Associação

Brasileira dos Produtores de Cal

4%
1%

Construção civil
Siderurgia

7%

Pelotização

7%

37%

3%
2%
2%

Celulose
Açúcar
Fosfatos
Alumínio

4%

Tratamento de água

4%

Químicos

7%
22%

Cítricos
Outros
Papel

a partir da utilização de carvão vegetal é

otimizado de troca térmica oferecem soluções

do uso de carvão vegetal, outras práticas devem

Durante esse processo, o oxigênio é removido

mais eficientes e menos emissoras para o

ser consideradas para reduzir as emissões de

da alumina usando ânodos de carbono, gerando

setor. Outras práticas, tais como tecnologia

GEE no processo produtivo siderúrgico, tal como

o alumínio metálico (Young, 2010).

de decomposição do metano por meio de

de um evento anódico - o

Na produção de alumínio, efeitos anódicos9

plasma e rotas microbiológicas também podem

é o gás PFC (Young, 2010 e

fornos e o monitoramento de gases nos fornos

são responsáveis por quantidades consideráveis

contribuir para a redução de emissões do setor.

(CGEE, 2010).

de gases PFCs emitidos na atmosfera. Esses

Existem outras tecnologias siderúrgicas

efeitos aumentam as emissões de GEE ao

materiais renováveis no lugar de combustíveis

que estão sendo cada vez mais utilizadas

mesmo tempo em que reduzem a eficiência do

fósseis para produção de H2 e CO2, já está

internacionalmente e vêm se destacando pela

processo produtivo do setor. É possível produzir

sendo explorada como uma alternativa menos

baixa quantidade de emissões associadas, uma

alumínio sem a ocorrência de efeitos anódicos,

emissora. Mas há de se considerar que tal

das quais é a aciaria elétrica (electric arc furnace),

contanto que haja um monitoramento eficaz da

processo consome uma quantidade de energia

a qual se baseia na alimentação oriunda de

quantidade de alumina e de ânodo carbônico

elétrica maior do que a da reforma do gás

sucatas ferrosas. Tal tecnologia já é empregada

presentes durante o processo produtivo de

natural, podendo tornar o processo produtivo

por algumas empresas brasileiras.

alumínio. Existem também oportunidades de

ainda mais emissor dependendo da fonte de

também de o carbono

2.1.2. Cal

redução de emissões de CO2 na utilização de

energia utilizada. Os custos relativamente

não ser reintroduzido na

ânodos não carbônicos na remoção do oxigênio

elevados dessa tecnologia tornam sua

da alumina (Young, 2010).

implementação em larga escala inviável quando

o aproveitamento da queima de metano dos

A cal, por ser abundante no Brasil e

Segundo a Abal, o setor de alumínio

A chamada amônia verde, que utiliza

no alto-forno. Da mesma forma, há uma falta

insumo em diversas atividades produtivas, com

primário brasileiro, entre 1990 e 2007, cresceu

de oferta de carvão vegetal, limitando assim

aproximadamente 59% da produção da cal sendo

77,8% e, neste mesmo período reduziu suas

a quantidade de carvão vegetal utilizada pelo

destinada aos setores de construção civil e de

emissões de PFC em 23,1% (Abal, 2010). Várias

setor (PNMC, 2008).

siderurgia (ABPC e Mendo, 2009). Portanto, as

produtoras de alumínio brasileiras, por

os produtores de cimento por ter emissões

participarem do IAI (International Aluminium

inferiores em relação à média das emissões

e às matérias-primas utilizadas em seus

Institute), se comprometem em manter suas

provenientes da produção de clínquer10. Esse

Brasil. A dificuldade de logística de transporte

processos produtivos podem afetar diretamente

taxas de emissões de PFCs abaixo do nível de

fato se dá em função da prática de substituição

da madeira, do carvão e dos coprodutos

a participação de emissões de GEE provenientes

emissões de 2006 até 2020.

do clínquer por adições ao cimento (escória

para o mercado é um dos componentes que

da cal na categoria de processos industriais.

2.1.4. Amônia

siderúrgica, fíler calcário, cinzas volantes).

reduzir as emissões de um dos processos

vegetal produzido é oriundo de fontes ilegais.

produtivos mais emissores da indústria

processos industriais de amônia são derivadas

A maior parte das emissões oriundas dos
da captura de hidrogênio. As plantas de amônia
no Brasil, por serem associadas às unidades de

cimento advém da produção e do uso do

degradas e inutilizáveis para a agricultura para

qualidade da rocha calcária utilizada, que varia

ureia, reduzem suas emissões de CO2 ao utilizar

clínquer, um dos grandes desafios do setor

plantação de florestas destinadas à produção

nas diferentes regiões do País. As emissões

o gás produzido nos processos industriais da

é substituir esse insumo por outros menos

de carvão vegetal para a siderurgia. O Brasil

e os custos, decorrentes do transporte da

amônia na síntese da ureia. Apesar de apresentar

emissores como, por exemplo, a pozolana

dispõe de privilegiada incidência de radiação

cal para a planta industrial, podem tornar a

maior eficiência energética e menor custo de

e as cinzas provenientes de processos

solar, e já detém conhecimento de cultivo de

opção de mitigação, por meio de uso da cal

capital quando comparada a outros processos,

siderúrgicos11 (Young, 2010). No Brasil, esse

determinadas espécies vegetais bem adaptadas

menos carbono intensiva, uma alternativa

a geração de hidrogênio pelo processo de

desafio é ampliado, visto que a demanda por

ao País, tal qual o eucalipto. A utilização dessas

menos atraente. Não obstante, oportunidades

reforma a vapor do gás natural também produz

cimento no País tem aumentado mais do que

áreas para produção de florestas de madeira

de redução de emissões também podem ser

quantidades significativas de CO2.

a disponibilidade dessas adições. Sendo assim,

FSC certificadas disponibilizaria uma fonte

encontradas por meio da captura do CO2

renovável para a produção de carvão vegetal e

liberado na etapa de transformação da rocha

emissões no processo produtivo de amônia

indústria em desenvolver outros insumos para

uma oportunidade de mitigação de emissões

calcária em cal (Young, 2010).

estão presentes na adoção de novas tecnologias

suprir sua demanda por substitutos ao clínquer

2.1.3. Alumínio

e/ou novos processos produtivos. Alterações

é essencial para o desenvolvimento de novas

como equipamentos mais eficientes, uso

tecnologias em um ambiente cuja oferta por

de mais um estágio na etapa da reforma

insumos está cada vez mais escassa.

Cabe ressaltar que em alguns casos, o
processo produtivo de uma planta terá de ser
substituído por completo para a adoção do

As emissões do processo produtivo de
alumínio ocorrem na transformação de

www.fgv.br/ces/epc

autotérmica e aplicação de um projeto

www.fgv.br/ces/epc

world- Aluminium.org).

10

Aproximadamente
90% das emissões

de GEE na produção de
cimento são provenientes
da produção do clinquer.

11

Similarmente, a
utilização de cinzas

para reduzir as emissões
traz o benefício das cinzas
já estarem calcinadas e
do composto do clínquer
atmosfera (Young, 2010).

um patamar de 78% para 68%.

ao processo produtivo da cal e dependem da

para o setor siderúrgico.

subproduto desse processo

de clínquer em seu cimento em 10%, saindo de

nacional. As emissões de CO2 são inerentes

Portanto, oportunidades de mitigação de

ânodo carbônico através

Entre 1990 e 2005, o País reduziu a quantidade

deve ser aproveitado é a utilização de áreas

Além disso, um dos principais pontos que

entrar em contato com o

O Brasil destaca-se mundialmente entre

decisões desses setores com relação aos insumos

dificuldades é que mais de 50% de todo o carvão

de alumina é baixa, a

solução fluoretada pode

2.1.5. Cimento

produzido de reflorestamento ainda é alto no

Com isso, surge um grande desafio de

Quando a concentração

não complementada por incentivos do governo.

apresentar baixo custo, é utilizada como

contribui para essa situação. A resposta a essas

22

alumínio em pó para o alumínio metálico.

limitada por restrição de capacidade de carga

O custo de produção de carvão vegetal

9

carvão vegetal como insumo. Sendo assim, além

Dado que a maior fonte de emissões do

a comunicação entre os diversos setores da

Para aumentar sua competitividade
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diferentes níveis de emissões, que podem ser

longo prazo que demandam grande magnitude

ganhos de competitividade para indústria e não

apresenta as menores taxas de emissões de CO2

utilizadas com o fim de reduzir a intensidade

de recursos financeiros. Em alguns casos,

em perdas de competitividade geradas pelos

por tonelada de cimento produzida no mundo,

carbônica advinda de processos produtivos, tal

os custos iniciais podem ser prejudiciais à

custos de investimento expressivos demandados

especializada em

o setor cimenteiro precisa continuamente

como a adaptação ou alteração de determinada

competitividade da indústria no curto prazo

por essas novas tecnologias de produção.

Administração de Empresas,

buscar soluções de redução de emissões em

tecnologia e o formato de produção dos bens,

apesar de a tecnologia apresentar reduções

buscando alternativas de produção menos

de emissões e ganhos de competitividade no

2.2.2. Retrofit do sistema

que tratam do tema são:

seus processos. A substituição completa do
clínquer por outro composto oferece uma

intensivas. Trata-se de produzir o mesmo bem,

longo prazo. Desta forma chega-se ao conceito

produtivo

grande oportunidade de mitigação para o setor.

utilizando processos industriais diferentes e

de análise de custo benefício e de redução

Apesar de a prática ainda não ser viável em

menos emissores.

marginal a emitir.

larga escala, algumas empresas já conseguiram

Para alterar a rota tecnológica do processo

O desenvolvimento de métodos de

Considerando as peculiaridades de cada

produtivo, recursos financeiros são necessários

produção de baixa emissão torna-se uma

o maquinário empregado nesse processo,

para trocar e adaptar as plantas industriais aos

questão de garantir inovação na maneira como

o chamado retrofit industrial. Nesse caso, a

óxido de magnésio (MgO) em lugar da cal na

novos formatos de produção menos intensivos

se dá o processo industrial de determinada

proposta não consiste em alterar a maneira

sua produção (Novacem, 2011).

em GEE. Mediante a pequena escala de mercado

indústria. Quanto mais formas de fomentar

como determinado bem é produzido, mas em

2.2. Desafios para a indústria
2.2.1. Alterações na rota

e a baixa maturidade que novas tecnologias

a inovação nessa área, maior será a oferta de

renovar as partes de um sistema produtivo

geralmente apresentam, essas opções

tecnologias que permitam a produção com

para que este gere menor volume de emissão.

podem apresentar custo mais elevado do que

menor emissão, e menor será o custo dessas

Um exemplo é uma máquina ultrapassada

alternativas tradicionais mais emissoras. Desta

tecnologias. A inovação em si é um dos principais

que consome mais matéria-prima do que o

tecnológica

forma, percebe-se que o desafio de tornar o

fatores por trás de ganhos de competitividade

necessário ou para qual há perdas, sendo o

processo produtivo menos intensivo passa por

para uma empresa12.

uso dessa matéria-prima responsável um

tecnológica adotada para determinado processo
produtivo. Existem várias técnicas, com

uma decisão de investimento.
Os investimentos em plantas industriais
geralmente são decisões de investimento de

www.fgv.br/ces/epc

Desta forma, o desafio com relação a

competitividade na área de
alguns exemplos de artigos
Porter (1980), Porter & Linde
(1995), Hart & Milstein
(2003), Prahalad Et Al.
(2009), Orsato (2006), dentre
outros.

determinado volume de emissões. Fazer as

processos industriais consiste em garantir que

alterações necessárias nessa máquina de

a inovação tecnológica nessa área se reverta em

maneira a reduzir o consumo de matéria-

www.fgv.br/ces/epc

amplamente

reconhecida na literatura

melhoria na intensidade de emissão ao renovar

negativas, utilizando como matéria-prima o

industriais estão fortemente atreladas à rota

Tal relação é

sistema produtivo, pode ser possível alcançar

viabilizar a produção de cimento com emissões

As emissões decorrentes de processos
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e manter sua liderança como o País que
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13

Estudo foi feito
em parceria com o

GVces. (PNUMA & GVces,
2010)

O resultado do

industriais as emissões podem ser reduzidas

na estrutura de financiamento público para

visa investigar o impacto ambiental total do

no processo produtivo e, portanto, uma menor

substituindo uma matéria-prima por outra de

mudanças climáticas no Brasil não é falta

processo produtivo, ajudando a comparar os

pegada carbônica, ou conteúdo de carbono, no

constituição diferente que seja menos carbono

de recursos ou linhas de financiamento. O

riscos e ganhos associados às escolhas de

produto final produzido.

intensiva. Isso ocorre, por exemplo, no processo

desafio é de ordem gerencial e organizacional,

diferentes matérias e processos utilizados na

matéria ou produto é

de produção da cal, onde dependendo do tipo

demandando maior envolvimento da alta

produção de um produto final14 (EPA, 2011).

pegada de carbono.

existentes apresenta uma alternativa de menor

de calcário utilizado, é possível conseguir uma

gerência nos programas disponíveis no País

custo quando comparada às alterações na rota

redução nas emissões sem ter de alterar a

de financiamento para mudanças climáticas

para impactos climáticos, a indústria se

tecnológica de um processo produtivo. Porém, o

tecnologia ou realizar retrofit.

e melhor alinhamento entre os cada deles.

responsabiliza pelas emissões ao longo do

Uma estrutura de governança que possibilite

processo produtivo do produto final, evitando

A adaptação de sistemas produtivos já

processo não é simples e requer alterações nas

A viabilidade dessas mudanças não
tecnológicas é bastante dependente de

financiar setores prioritários e que viabilize

a transferência da responsabilidade para outra

na produção, que devem ser programadas

questões logísticas e organizacionais da

um acompanhamento do resultado desses

área ou fornecedor. Com a contabilização

com antecedência, contratação de mão de

empresa. Para certos processos, reduções

financiamentos é todavia necessária. Apesar

de emissões ao longo do processo produtivo

obra especializada e treinamento para os

de GEE por mudanças não tecnológicas

de já existir um número satisfatório de opções

de cada setor, a indústria terá de buscar

funcionários operarem o novo maquinário.

podem eventualmente se mostrar mais custo

de financiamento para o setor industrial

alternativas e inovações para reduzir as

Em determinados casos, o investimento em

eficiente do que alternativas que requerem a

especificamente, talvez ainda faltem linhas

emissões de seus processos industriais.

uma planta ainda não foi pago por completo

implementação de novas tecnologias.

específicas para garantir o investimento em

na indústria brasileira apresenta uma

um custo adicional. Cabe ainda ressaltar que

2.2.4. Opções de financiamento

mudanças necessárias para esse setor como,
por exemplo, linhas com foco exclusivo em

oportunidade não somente de redução de

algumas plantas não aceitam retrofit, fazendo

Outro desafio consiste em garantir o

investimentos para retrofit industrial.

emissões, mas também de redução de resíduos

2.2.5. Capital Humano

e, eventualmente, redução de custos. A

aporte de recursos financeiros para viabilizar

ocorra somente por meio da substituição por

as adaptações e os investimentos em sistemas

completo do sistema produtivo.

produtivos menos carbono intensivos. A criação

2.2.3. Mudanças não

de um sistema de incentivos que facilite o

implementação de novas tecnologias é

cimenteira e na agricultura é um exemplo de

aporte de recursos para essas atividades é de

necessário que haja no País uma mão de obra

como a comunicação entre diferentes setores

tecnológicas

extrema importância. Os recursos financeiros

capacitada para operar tecnologias de baixo

pode oferecer benefícios mútuos.
Grandes desafios existem atualmente com

carbono que, em vários casos, se diferem de

ao mercado diferentes tecnologias de baixo

tecnologias convencionais.

que não requerem alterações tecnológicas.

carbono que poderão ser utilizadas para

Exemplo dessa categoria são as alterações

substituir sistemas convencionais de produção

de baixo carbono, requerem-se investimentos

políticas e ministérios e também entre

na qualidade da matéria-prima utilizada em

relativamente mais intensivos em GEE.

em pesquisa e desenvolvimento. Trata-

federação, estados e municípios. Leis sobre

se de conseguir articular a academia e as

mitigações de emissões de GEE e tratamento

instituições responsáveis por incubar e

de resíduos, dentre outras, precisam ser

transformar essas inovações de baixo carbono

coerentes e complementares, fazendo que os

em soluções mercadologicamente viáveis.

vários atores da indústria brasileira

Estimular e direcionar a pesquisa para os

entendam suas metas de redução de emissões

objetivos da produção industrial de baixo

de GEE e utilizem as ferramentas adequadas

carbono é uma questão de longo prazo que está

para atingi-las. Portanto, disponibilização de

atrelada aos outros desafios elencados nesta

informações e ferramentas de comunicação

seção do estudo.

entre os setores da indústria e entre seus

2.2.6. Análise de Ciclo de Vida

fornecedores e clientes são cruciais para

determinado processo. Para alguns processos

Segundo estudo do PNUMA13, o problema

Através da Análise de Ciclo de Vida (ACV)

www.fgv.br/ces/epc

respeito à aplicação desse conceito, tais como
os relativos a coordenação entre diferentes

atingir a transição para uma economia de
baixo carbono. Apesar de apresentar

é possível avaliar os potenciais impactos

entraves, a implementação de ACV pode vir

ambientais associados a um produto ou

a oferecer menores níveis de emissões de

serviço, desde a extração de matérias-

maneira mais custo eficiente e maior valor

primas até o tratamento de resíduos (EPA,

agregado para os setores envolvidos do

2011). Tratando cada etapa do processo

que opções de mitigação restritas apenas a

separadamente, a análise de ciclo de vida

determinada planta ou empresa.

www.fgv.br/ces/epc

conhecido também como

siderúrgico como insumos na indústria

também são cruciais para viabilizar e trazer

Para suprir a demanda por tecnologias

climáticos de uma dada

utilização de resíduos advindos do processo

para reduzir emissões de processos industriais

Existem medidas que podem ser tomadas

determinação de impactos

A articulação entre os diversos atores

que uma alteração no processo produtivo

Para garantir o desenvolvimento e a

emprego da

metodologia ACV para a

Ao utilizar a metodologia de ACV voltada

operações de uma empresa, tal como paradas

e, ao incorrer em um retrofit, incorre-se em

26
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prima consistirá em menos emissões de GEE
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A

s políticas públicas sobre mudança

O grande desafio inicial refere-se ao

do clima representam um avanço

processo de articulação entre governo, setor

para o País enfrentar o tema das

privado e sociedade civil para a elaboração

mudanças climáticas. Esse avanço

dos Planos de Mitigação e de adaptação. O

impõe desafios que dependem da articulação

desafio também envolve a compatibilização

do governo para a condução do processo de

da PNMC com outras políticas relacionadas,

implementação dos compromissos assumidos e

incluindo a integração dos planos setoriais

do engajamento dos setores econômicos do País.

com instrumentos econômicos e incentivos,

3.1. Políticas atualmente

que objetivem tanto a redução de emissões

existentes

competitividade da indústria.

3.1.1. Política Nacional sobre

instrumentos econômicos deve ser executada

Mudança do Clima (PNMC)

de forma a incentivar as práticas e processos

A PNMC, instituída pela Lei N.º 12.187,

menos emissores, o desenvolvimento e
inovação tecnológica, combinando redução de

brasileiro que estabelece os princípios,

emissões e aumento da competitividade. Com

objetivos, diretrizes e instrumentos para o País

isso, busca-se transformar as metas e objetivos

desenvolver e implementar ações e medidas de

previstos na lei em oportunidades, por exemplo,

mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

em saltos tecnológicos, da forma mais custo

compromisso nacional voluntário de reduzir

efetiva possível.

entre 36,1% e 38,9% a curva de crescimento das

3.1.2. Planos Setoriais sobre

emissões projetadas do País até 2020. A PNMC

Mudança do Clima

e sua meta voluntária são as diretrizes para o

Ainda não estão elaborados Planos

estabelecimento dos planos setoriais que irão

Setoriais sobre mudança do clima na área da

integrar o Plano Nacional sobre Mudança do

indústria dispondo sobre o tema Processos

Clima, tendo implicações em todos os setores

Industriais. O Plano Setorial no setor da

econômicos nela previstos.

Siderurgia é o que se encontra com o processo

A PNMC estipula que o Poder Executivo,
por meio de Decreto, estabelecerá os Planos

REFERENCIAL
REGULATÓRIO

A articulação entre os planos setoriais e os

de 29 de dezembro de 2009, é o marco legal

Por meio da PNMC, o Brasil adotou o

diálogo com a realidade:

de GEE como o fortalecimento da

de elaboração em estágio mais avançado,
conforme citaremos a seguir.

Setoriais de mitigação e de adaptação

Está em vigor um decreto que estipula

às mudanças climáticas, objetivando a

prazos para a definição de metas e de conteúdo

consolidação de uma economia de baixo

para todos os Planos Setoriais listados na PNMC,

consumo de carbono, pelo menos nas seguintes

que futuramente poderão ter impacto no setor

áreas (parágrafo primeiro, artigo 11):

industrial e seus processos. Assim, é importante

Geração e distribuição de energia elétrica;

destacar as principais previsões que disciplinam

Transporte público urbano e sistemas

o processo de elaboração dos planos setoriais.

modais de transporte interestadual de

O Decreto No. 7.390, de 10 de dezembro de

cargas e passageiros;

2010 é a primeira regulamentação da PNMC.

Indústria de transformação;

O decreto listou os cinco planos para efeito da

Indústrias de bens de consumo duráveis;

Regulamentação, os quais se encontram em

Indústrias químicas fina e de base;

estágio mais avançado de elaboração:

Indústria de papel e celulose;

I - Plano de Ação para a Prevenção e Controle

Mineração;
Indústria da construção civil;
Serviços de saúde;
Agropecuária.

www.fgv.br/ces/epc

do Desmatamento na Amazônia Legal PPCDAm;
II - Plano de Ação para a Prevenção e Controle
do Desmatamento e das Queimadas no
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Síntese do Plano
de Redução de

Emissões na Siderurgia,
apresentada no âmbito
do Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas FBMC.

Cerrado - PPCerrado;
III - Plano Decenal de Expansão de Energia PDE;
IV - Plano para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na
Agricultura; e
V - Plano de Redução de Emissões da
Siderurgia.
Dentre os cinco planos mais adiantados, o
Plano de Siderurgia é o que poderá abordar o
tema do presente trabalho. Mas, atualmente,
o desenvolvimento desse plano está centrado
no incentivo da utilização do carvão vegetal

"I - meta de redução de emissões em 2020,

e ainda não há divulgação e clareza quanto ao

com a participação dos atores envolvidos

desenvolvimento desse processo. É um assunto

para definições das ações necessárias e as

incluindo metas gradativas com intervalo

da maior importância, pois as metas setoriais

respectivas fontes de financiamento. Assim,

máximo de três anos;

e o conteúdo mínimo dos planos poderão ter

os Planos Setoriais terão maior sustentação e

impacto na indústria brasileira.

apoio para implementação.

II - ações a serem implementadas;
III - definição de indicadores para o
monitoramento e avaliação de sua efetividade;

Nesse sentido, um desafio de partida
fundamental refere-se à governança

3.1.3. Incentivos e Instrumentos

institucional e a articulação entre o governo

Econômicos já previstos nas políticas

regulação e incentivo para implementação do

e o setor industrial para o estabelecimento

públicas nacionais sobre mudança

respectivo plano; e

de planos que estejam de acordo com as

do clima

IV - proposta de instrumentos de

V - estudos setoriais de competitividade
com estimativa de custos e impactos.
A elaboração dos Planos Setoriais deverá

necessidades e possibilidades dos respectivos

Realizado um panorama sobre a PNMC

setores. Com articulação e transparência, o

e tendo em vista as propostas de políticas

resultado será um plano mais pragmático que

públicas contidas no presente trabalho, é

sustentável, oriundo de florestas plantadas,

contar com amplo processo de consulta

poderá ser traduzido em implementação de

fundamental identificar os instrumentos

visando: (i) promover a redução de emissões;

pública aos setores interessados, em especial

medidas direcionadas para as necessidades

econômicos já existentes para um planejamento

(ii) incrementar a utilização de carvão vegetal

a representação das atividades econômicas

dos setores. Isso inclui um planejamento para

de longo prazo que articule os planos setoriais e

renovável como agente termorredutor na

diretamente afetadas.

a área de processos industriais com vistas à

os instrumentos econômicos aplicáveis.

produção de ferro gusa; e (iii) aumentar a

As metas setoriais deverão ser expressas

competitividade brasileira da indústria de ferro e

em percentuais de redução das emissões em

aço no contexto da economia de baixo carbono15.

relação a 2020.

redução de emissões de GEE e aumento da
competitividade.
Nesse processo, há necessidade de um

Assim, segue a lista de incentivos
identificados na PNMC:
Estímulo ao desenvolvimento do Mercado

Essas previsões e prazos são extremamente

levantamento das linhas de base para cálculo

Brasileiro de Redução de Emissões -

relevância ressaltar que o decreto estabelece

importantes para o monitoramento da evolução

das emissões atuais e projetadas, assim como

MBRE (Art. 4, VIII e art. 9º da Lei 12.187/2009

que todos os demais Planos Setoriais previstos

da regulamentação aplicável ao setor industrial

uma análise minuciosa dos desafios técnicos,

- PNMC).

na PNMC serão elaborados até 15 de dezembro

e seus processos. Ao mesmo tempo, nota-se que

econômicos e regulatórios relativos a cada

As metas setoriais brasileiras poderão

de 2011 (Art. 4o), contendo o seguinte

o prazo dado pelo decreto está muito próximo

tipo de processo industrial em particular,

ser utilizadas como parâmetros para o

Para o presente trabalho, é de suma

30
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16

Vale destacar que a
principal origem de

recursos do Fundo Nacional
sobre Mudança do Clima
é a participação especial
prevista na Lei nº 9.478 de
1997 (inciso II do § 2o do
art. 50), que dispõe sobre a
política energética nacional
e as atividades relativas
ao monopólio do petróleo.
Nessa lei prevê-se que 10%
da participação especial
será destinada ao Ministério
do Meio Ambiente (MMA)
o qual poderá, por sua
vez, destinar até 60% dos
recursos para o Fundo do
Clima.

17

Dentre os vários
estados que estão

a caminho da aprovação
de suas políticas de clima,
vale destacar aqueles que
já aprovaram sua política:
Pernambuco, Rio de Janeiro,
São Paulo, Bahia, Santa
Catarina, Goiás, Amazonas.

para área de clima. Não será por falta de opções

Redução de Emissões - MBRE de que trata o

de instrumentos que não haverá sucesso da

e a metodologia para o estabelecimento de

a PNMC (Decreto 7.390/2010, art. 4º,

PNMC. O desafio a ser ultrapassado refere-

meta diferem entre a PNMC e as políticas

parágrafo 3o).

se aos esforços para o avanço das regras e

subnacionais em destaque. Importante

e de baixas emissões de GEE no setor de

Utilização de instrumentos financeiros

condições dos instrumentos econômicos e

ressaltar que o estado de São Paulo tem alta

mineração depende da organização e da

19

e econômicos para promover ações de

sua aplicação para atividades específicas,

concentração de indústrias, sendo responsável

articulação governamental combinada com a

e Comércio Exterior (Brasil,

mitigação e adaptação (Art. 5, VII).

destacando a necessidade de estudos e

por 26,4% das emissões brasileiras no setor

participação efetiva do setor privado, sociedade

Apoio e fomento às atividades que reduzam

esclarecimentos sobre as características do

da indústria18 .

civil e academia. Esse desafio passa por uma

as emissões ou promovam as remoções por

Mercado Brasileiro de Redução de Emissões.

sumidouros de GEE (Art. 5, IX).

Esse quadro demonstra que o percentual

O desafio para a indústria paulista e

às gerações futuras, pela manutenção da
qualidade ambiental do território.
O desafio para uma produção sustentável

paulistana está em se adequar aos três

definição das ações de mitigação de emissões

PNMC é a elaboração de Planos Setoriais que

níveis de políticas que dispõem sobre

de GEE.

(Art. 6, II), (instituído pela Lei 12.114/2009 e

incluam o engajamento dos setores econômicos,

reduções de emissões, cada qual com sua

Nesse setor, deve-se ter atenção para as

regulamentado pelo Decreto 7.343/2010)16.

incluindo a articulação desses planos com os

meta e disposições específicas. O desafio

discussões sobre o novo Código de Mineração. O

Medidas fiscais e tributárias destinadas a

instrumentos econômicos e os compromissos de

para o setor industrial se adequar aos vários

governo federal está elaborando propostas para

estimular a redução das emissões e remoção

redução de emissões, dentro de uma estrutura

níveis de políticas é uma tendência que já

o novo Código de Mineração, que será enviado

de GEE, incluindo alíquotas diferenciadas,

de governança robusta, transparente e com

vem se consolidando nos demais estados e

para debate no Congresso Nacional. Esse debate

isenções, compensações e incentivos

agilidade técnica.

cidades brasileiras.

deve estar na agenda de clima e vice-versa, pois

(Art. 6, VI).
Linhas de crédito e financiamento

3.1.4. Políticas Subnacionais

uma legislação mais rígida poderão estar na

específicas de agentes financeiros públicos e

sobre Mudança do Clima

ponta da corrida tecnológica e da inovação

o Plano Brasil Maior, como a nova política

no assunto, e especificamente com relação

industrial, tecnológica e de comércio exterior do

O ponto fundamental para o sucesso da

Existe uma série de iniciativas de governos

As empresas situadas em locais onde há

subnacionais para o estabelecimento de

a processos industriais mais competitivos

Brasil. O Plano Brasil Maior é uma nova versão

Políticas Estaduais e Municipais sobre mudança

e limpos. Para tanto, é crucial que existam

da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Mecanismos financeiros e econômicos

do clima, sendo que muitos deles já possuem

incentivos, investimentos, linhas de pesquisa e

Um dos grandes desafios do Brasil é se preparar

referentes à mitigação e à adaptação no

sua política definida17. Para efeito do presente

desenvolvimento, e instrumentos econômicos

para um novo salto da produtividade do

âmbito da Convenção do Clima e do Protocolo

estudo, é importante verificar o caso de

articulados com as demandas dos planos

trabalho via inovação tecnológica, de tal forma

de Kyoto e no âmbito nacional (Art. 6, X e XI).

São Paulo como um exemplo de desafio de

setoriais e do mercado.

a mudar a posição competitiva do País em um

Dotações específicas no orçamento da União

implementação de políticas públicas na área

(art. 6, IX).

de clima que abrange os três níveis de governo,

indústria tenha uma participação efetiva nos

sentido, a busca de um novo ciclo de ganhos

Linhas de crédito e financiamento

situação que também está se desenhando em

processos de regulamentação dos planos,

sustentáveis de produtividade, agora sob a

específicas por instituições financeiras

outras regiões do País.

de estabelecimento das metas setoriais e

pressão ambiental, pode mais uma vez ser o

que atendam aos objetivos da lei (Art. 8).
O objetivo deste item foi demonstrar que

na identificação dos custos e oportunidades

caminho de inflexão da crise e de retomada da

relacionados ao tema.

expansão econômica19.

definição de metas de redução de emissões
quantificáveis, conforme o quadro comparativo

3.1.5. Planejamento de Médio e

Plano Brasil Maior em inovação, pesquisa e

econômicos, financeiros, fiscais e de mercado

com a meta nacional:

Longo Prazo

desenvolvimento podem ser oportunidades

Tabela 6 COMPARATIVO ENTRE METAS NACIONAL, DO ESTADO E DA CIDADE DE São paulo

Políticas
Sobre Mudança de
Clima

Meta
(Compromissos) de
redução de emissões

Nacional (PNMC)
Lei 12.187/2009

Reduzir entre 36,1% e 38,9%
das emissões projetadas até
2020 (Artigo 12)

Estado de São Paulo
(PEMC)
Lei 13.798/2009

20% de redução das emissões de CO2e até o ano de
2020, com base no ano de
2005
(Artigo 32, § 1°)

Fonte: MCT (2010).

Município de São Paulo
Lei 14.933/2009

30% de redução das emissões de CO2e até o ano de
2012, com base no ano de
2005 (Artigo 5°)

www.fgv.br/ces/epc

na área de processos industriais. Apesar de

de médio e longo prazo que possam contribuir

algumas metas não terem sido alcançadas

para que o setor de mineração seja um

pela PDP, os montantes delineados para

alicerce para o desenvolvimento sustentável

investimentos eram relevantes para o setor.

do País nos próximos 20 anos (Ministério de

No que se refere aos investimentos do setor

Minas e Energia). Um dos pilares do plano é

privado em pesquisa e desenvolvimento, a

a sustentabilidade, indicada como premissa,

PDP estabelecia como meta aumentar de 0,51%

visando o incentivo a uma atividade de

para 0,65% do Produto Interno Bruto (PIB),

mineração que propicie ganho líquido à

entre 2005 e 2010, totalizando R$ 18,2 bilhões

geração presente, pela criação de novas

no último ano.

www.fgv.br/ces/epc

ministro do

Desenvolvimento, Indústria
2011).

para investimentos em redução de emissões

ferramenta estratégica para nortear as políticas

oportunidades, e por um legado positivo

Fernando Pimentel,

Nesse sentido, os objetivos e metas do

já existem previsões legais sobre instrumentos

O Plano de Mineração 2030 é uma

Paulo: período 1990 a 2008.

mundo em profunda transformação. Nesse

Paulo possuem políticas aprovadas com a

Tanto o estado como o município de São

Indiretos do estado de São

Recentemente, o governo federal lançou

agências de fomento (art. 6, VIII).

oficiais para desenvolver ações e atividades

Emissões Antrópicas

de Gases de GEE Diretos e

há implicações diretas entre os temas.

Desenvolvimento de linhas de pesquisa por

No mesmo sentido, é importante que a

1º Inventário de

organização de dados do setor produtivo e a

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

privados (Art. 6, VII).

32
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estabelecimento do Mercado Brasileiro de

A articulação do Plano Brasil Maior com
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mudanças do clima, relativos à indústria
nacional e especialmente aos processos
industriais, é importante destacar algumas
iniciativas voluntárias.
Existem iniciativas voluntárias que lidam
com a questão de emissão de GEE no setor da
indústria e que têm relação direta com a redução
de emissões de GEE nos processos industriais.
Dentre elas, destaca-se o setor de cimento,
que se autorregula para voluntariamente
adotar medidas, de forma a melhorar o
desempenho de seus processos produtivos
quanto à emissão de GEE. Grande parte do setor
de cimento brasileiro participa de iniciativas
como a Cement Sustainability Initiative (CSI),
do World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD).
Essa iniciativa inclui medidas como o
monitoramento e inventário de emissões, a
redução do impacto do cimento durante o
seu ciclo de vida completo, considerando a
substituição de clínquer, alternativas como
reciclagem de concreto, o uso combustíveis
alternativos, dentre outros.
A Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP) e o Sindicato Nacional da
Indústria do Cimento (SNIC) criaram o Comitê
de Mudanças Climáticas para uma participação
mais ativa da indústria de cimento nesse tema,
tais como a participação em conferências
internacionais e no Inventário Nacional de GEE.
No setor de alumínio, diversas empresas
brasileiras líderes no setor participam do
International Aluminium Institute (IAI),
que, conjuntamente com outros produtores
mundiais, criou metas de redução de emissões
no seu processo produtivo por meio do
os Planos Setoriais em formatação é uma

programa Aluminium for Future Generations.

o Plano Brasil Maior, o Plano Nacional de

As empresas participantes comprometeram-se

em inovação tecnológica, pesquisa e

Mineração 2030 (PNM -2030), o novo Código

voluntariamente a reduzir em 86% as emissões

desenvolvimento com medidas para a redução

da Mineração, outras políticas e planos de

de PFC de alumínio primário produzido até 2006,

de emissões nos processos industriais atreladas

governo estratégicos, devem estar permeando

com base nas emissões de 1990. O setor busca

ao fortalecimento da competitividade do setor.

a discussão dos Planos Setoriais sobre

reduzir em 50% as emissões de PFC do processo

mudança do clima.

produtivo até 2020, com base nas emissões

3.2. Outras iniciativas

de 2006. Outras metas de redução incluem a

Esse esforço vai ao encontro de um dos
grandes desafios estabelecidos pela PNMC,
que é sua compatibilização com os objetivos e
instrumentos das demais políticas públicas e
programas governamentais.

34

Nesse exato sentido, as discussões sobre

oportunidade para alinhar os investimentos

Considerando que ainda não estão
elaborados e disponíveis Planos Setoriais sobre

www.fgv.br/ces/epc

implementação de sistemas de gerenciamento
para o meio ambiente e a redução de emissões
de GEE no processo produtivo de alumínio.
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C

omo pudemos verificar

20

Para o contexto do
presente estudo, o

anteriormente, o Brasil está em

de estudos setoriais para o estabelecimento de

um estágio de elaboração de Planos

referenciais técnicos e econômicos para cada

Setoriais, tendo cinco planos em

tecnologia, o que pode ser feito por meio de

(MAC) em inglês é um valor

estágio mais avançado e todos os demais

grupos de trabalho envolvendo o governo, setor

de redução de emissão

planos previstos na PNMC programados para

privado, academia e sociedade civil. A realização

tecnologia/ melhoria

serem apresentados em formato resumido até

dos referenciais técnicos objetiva listar as

Importante notar que o

15 de dezembro de 2011. Assim, atualmente,

diferentes fontes de emissão e potenciais de

CMRE pode ser negativo:

o desafio fundamental refere-se à governança

redução para cada tecnologia. O referencial

emissões de GEE, traz

institucional e a articulação entre o governo

econômico permitirá construir curvas de "custo

a indústria (por exemplo,

e o setor industrial para o estabelecimento de

marginal de redução de emissão" (CMRE)20 para

eficiência na utilização de

Planos que estejam de acordo com as realidades

processos industriais e identificar potenciais

e os potenciais de redução de emissões dos

ganhos e custos financeiros advindos de

respectivos setores. Esse desafio também

melhorias nesses processos, por meio de

envolve um diagnóstico da situação atual dos

aumento de eficiência produtiva.

diferentes setores em termos de custos de

tecnologias já estão disponíveis em escala

a identificação de instrumentos econômicos

comercial no País e no mundo, verificando quais

que incentivem as ações necessárias de redução

demandam mais pesquisa e desenvolvimento; e

de emissões de GEE.

verificar a situação atual do País nas diferentes
se quais áreas mais necessitam apoio público

setores interessados na elaboração dos

para se desenvolverem.
referência de tecnologias" e, analogamente,

É crucial contar com o engajamento do

uma "lista referência de áreas de pesquisa"

setor industrial nesse processo, visando dar

para viabilizar a redução de emissão de GEE em

maior viabilidade para a implementação das

processos industriais.
instrumentos de apoio destinados a promover

contribuirão para que o setor implemente

especificamente as tecnologias e linhas de

práticas e processos menos emissores, o

pesquisas identificadas por meio das listas

desenvolvimento e inovação tecnológicas,

de referência.

combinando-se a redução de emissões e o

4.1.1. Pesquisa e

Também é importante que exista um
alinhamento entre a PNMC e as demais

Disponibilizar bolsas de pesquisa para temas
contidos nessas listas de referência oficiais.

políticas públicas evitando contradições e

Criação de centros de pesquisa específicos

sobreposições desnecessárias.

para tecnologias de baixo carbono.

4.1. Políticas para incentivo de

Criação e disponibilização de uma base de

tecnologias e inovações de baixo

seus cruzamentos, assim como as linhas de

carbono

financiamento disponíveis para investimento

GEE em processos industriais.

www.fgv.br/ces/epc

no processo produtivo.

nestes casos, reduzir
ganhos financeiros para
por meio de aumento de
matéria-prima e redução de
desperdício).

Pesquisa de base:

complementação e articulação entre essas

É preciso identificar quais tecnologias são

de GEE para determinada

desenvolvimento

políticas correlatas para buscar uma

mais custo eficientes para reduzir emissões de

que indica qual o custo

Finalmente, é necessário estabelecer-se

forma, poderão ser construídas as bases que

aumento da competitividade.

Marginal Abatment Cost

É possível assim criar uma "lista

transparência desse processo pelo governo.

políticas de clima aplicáveis ao setor. Dessa

de batimento (CMRE) ou

frentes de pesquisa necessárias, identificando-

desses planos é a participação efetiva dos
planos setoriais, com a devida publicização e

conceito de custo marginal

É preciso também diagnosticar quais dessas

redução de emissões e oportunidades, incluindo

Ponto relevante para o estabelecimento

P
ropostas
de políticas públicas

Portanto, torna-se necessário a realização

dados que apresente as listas elaboradas e

nas soluções climáticas elencadas.
Desenvolvimento e demonstração de novas
tecnologias:
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Garantir recursos financeiros para

4.2. Aumentar a eficiência

retrofit devem garantir uma redução fiscal

4.4. Políticas de aumento da

a elaboração de projetos-piloto para

carbônica dos processos industriais

para as empresas detentoras que pode ser

competitividade industrial por meio

demonstração e testes de tecnologias que

já instalados (Retrofit da planta

proporcional à redução de GEE atingida em

de critérios de eficiência carbônica

já estejam mais maduras, mas ainda não o

industrial)

cada operação.

21

Cabe ressaltar aqui
que a criação de

uma lista de tecnologias
BAT não objetiva criar
um sistema do tipo

Criação de benchmarks22 de intensidade

"comando e controle"
indústria a adotar tal

que force determinada

suficiente para irem a mercado.

Realizar um diagnóstico do estado atual

Inovação e P&D empresarial:

das plantas e sistemas produtivos para

4.3. Promover a mudança de rota

carbônica para cada subsetor industrial

Empresas que realizem operações de

cada setor para identificar quais etapas do

tecnológica e desenvolver novas

indústrias menos intensivas em carbono

passado a políticas do tipo

P&D em áreas relacionadas nas listas

processo industrial e componentes poderiam

formas de produzir com menos impacto

em cada subsetor.

a necessidade de distinguir

de prioridades, recebem incentivos

receber melhorias de retrofit.

Estabelecer uma lista de Best Available

Os benchmarks devem ser utilizados para

está sendo proposta neste

proporcionais ao total de recursos

Identificar quais componentes estão

Technologies (BAT) e Melhores Formas de

conferir "selos de eficiência carbônica" para

direcionados para essas atividades, tais

disponíveis para compra no Brasil e criar uma

Produzir (MFP), para cada setor industrial.

indústrias que possuam plantas adequadas

como, medidas fiscais e tributárias,

"lista de componentes referencial para retrofit".

Indústrias que possuam plantas com

aos seus respectivos benchmarks. Tais

incluindo alíquotas diferenciadas, isenções,

Disponibilizar linhas de crédito subsidiadas

processo produtivo tido como BAT e MFP

selos devem garantir incentivos econômicos

compensações e incentivos.

para indústrias que estejam envolvidas em

recebem incentivos fiscais e podem acessar

para indústrias que a possuírem. A política

4.1.2. Formação e Capacitação de

operações de retrofit.

linhas de crédito subsidiadas.21

aqui proposta é uma política de comparação

emissão de GEE considerada

Criação de certificados de operação de retrofit

Disponibilizar linhas de crédito para

entre plantas industriais de uma mesma

setor industrial. Existem

mão de obra

que atestem a implementação de sistemas

financiar novas plantas industriais que

categoria de benchmark23.

se chegar ao valor do

produtivos mais eficientes para cada planta

utilizem BAT e MFP.

Desenvolver uma metodologia para

industrial.

Linhas de créditos subsidiadas e isenções

mapear a pegada de carbono de

prevalece é que esse índice

fiscais para indústrias produtoras de bens

determinado produto, comparando esta

intensivo do que a média
de determinada categoria.

Expandir carreiras acadêmicas, cursos de
especialização e cursos técnicos voltados para
formação e capacitação de profissionais para

o Os certificados também registram a redução

com o objetivo de identificar as

viabilizar a aplicação de tecnologias e processos

de emissão de GEE proporcionada pelo

de capital considerados componentes

pegada com um benchmark de pegada

organizacionais de baixo carbono, assim criando

processo de retrofit para cada planta. Os

necessários para sistemas produtivos

carbônica para este tipo de produto.

uma força de trabalho verde (green collar).

certificados de redução de emissão por

MFP e BAT.

Diante do grande número de metodologias

tecnologia. O termo BAT
tem sido associado no
"comando e controle", daí
esta abordagem da que
estudo que segue a linha de
"incentivos positivos".

22

Um benchmark
de intensidade

carbônica é um índice
quantitativo que indica
qual seria a intensidade de
adequada para determinado
diferentes maneiras de
benchmark, independente
da metodologia, o que
deve ser considerado menos
de intensidade carbônica
Dessa forma cria-se um
incentivo real para que
as plantas busquem se
adequar ao seu benchmark.

já existentes, é necessário investir em
propostas que promovam uniformidade
ou harmonização e equivalência de
metodologias, para que a mensuração seja

23

A construção de
benchmarks é

um processo complexo.
É possível classificar as
plantas de um mesmo setor

comparável e a classificação de produtos

industrial em diferentes

possa ocorrer de maneira transparente.

possuindo um benchmark

Classificar quais produtos são mais ou

critérios para definir tais

menos intensivos em carbono, dentro de

categorias, cada qual
específico. Exemplos de
categorias são: tamanho
da planta (plantas menores

uma mesma categoria e assim colocar um

possuem benchmarks

selo oficial "produto de baixo carbono".

maiores), rota tecnológica

Utilizar selos de eficiência de forma a

benchmark para comparar

permitir que a sociedade possa verificar

diferentes de plantas
etc. Não se deve utilizar o
plantas pertencentes a
categorias diferentes.

quais produtos são menos carbono

(exemplo: existem

intensivos, premiando assim indústrias

para o setor de siderurgia.

mais carbono eficientes em termos de

pública aqui proposta,

emissão de GEE

diferentes benchkmarks
Para motivos da política
seria uma abordagem
equivocada, comparar

Os "selos de eficiência carbônica" podem

plantas da indústria

ser um diferencial em compras públicas.

categorias diferentes de

Os benchmarks também podem ser

siderúgica classificadas em
cada benchmark).

utilizados como componente de política
comercial onde os produtos nacionais
de baixa intensidade carbônica seriam
diferenciados dos produtos importados
que não se adequem aos critérios de
eficiência carbônica.
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1.1. Motivação do trabalho
O crescimento populacional e o aumento

Brasil, o que equivale a sair de um patamar de
55 Mt CO2e emitidos em 2010 para mais de 74 Mt

de renda disponível da população, uma das

CO2e por ano em 2030, advindos apenas do setor

principais metas perseguidas pelo governo

de resíduos. Por outro lado, em um cenário de

federal, levam a um incremento do consumo de

baixo carbono, as emissões associadas poderiam

bens e serviços segundo o modelo econômico

ser de 18 Mt CO2e por ano em 2030, evidenciando

vigente. Juntamente à produção necessária para

o enorme potencial de redução do setor (World

suprir essa crescente demanda, encontra-se o

Bank, 2009).

decorrente aumento da quantidade de resíduos

Para a construção de uma economia de

sólidos e efluentes líquidos a serem tratados e

baixo carbono é de extrema importância que

terem uma destinação final adequada.

o setor de gestão de resíduos tenha seu espaço

Entretanto, além do tratamento de resíduos

na agenda governamental. A experiência

e efluentes ser uma questão de saúde pública

internacional, ainda que relativamente nova, já

e de bem-estar da população, eles se mostram

mostra que buscar melhorias no gerenciamento

uma relevante fonte emissora de gases de efeito

de resíduos é uma maneira eficaz de reduzir

estufa (GEE), prioritariamente de metano (CH4) e

emissões GEE e contribuir para o combate

de óxido nitroso (N2O). O aumento populacional

às mudanças climáticas. Na União Europeia

projetado para os próximos 20 anos, não havendo

(UE), por exemplo, estima-se que alterações no

mudanças nas práticas atuais de gestão, gerará

gerenciamento de resíduos municipais têm o

um acréscimo de 34% nas emissões de CH4 do

potencial de representar 18% do total de sua

Fundamentos
www.fgv.br/ces/epc
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meta de redução estabelecida pelo Protocolo de

a emissão de aproximadamente 15 milhões de

Kyoto (Iswa, 2009).

veículos de passageiros em um ano.

Tal qual será apresentado, o tratamento

Em 2009, a geração de RSU no Brasil foi de

de resíduos sólidos urbanos (RSU) responde

57 milhões de toneladas, o que representa

pela maioria das emissões do setor de resíduos,

156 mil toneladas por dia e 359 kg/habitante/

sendo responsável por cerca de 63% do total.

ano a serem tratados. Em relação ao ano

Sendo assim, o sucesso do Brasil na mitigação

anterior, a geração de resíduos sólidos

de emissões relacionadas ao tratamento de

apresentou um aumento de 6,6%, o que, em

resíduos começa com a construção de uma

contraposição ao crescimento populacional de

gestão integrada de tratamento de RSU, não

1% do período, representa um acréscimo real na

só por meio da redução e não geração de

quantidade de RSU descartados (Abrelpe, 2010).

resíduos sólidos, mas também por meio de

Ainda que o quadro de tratamento de RSU

outras formas de gestão com baixa pegada

tenha apresentado relativa melhora ao longo

de carbono, tais como o reúso, a reciclagem,

dos últimos anos, em termos de geração, o

a compostagem e a recuperação de biogás,

Brasil caminha na contramão para a redução

viabilizada principalmente pela destinação final

das emissões nesse setor, já que cada vez mais

adequada. É exemplo do potencial de redução de

pessoas estão gerando montantes crescentes

emissões advindo da destinação final adequada

de resíduos. Ainda assim, a geração de resíduos

de RSU o fato de que somente em 2008, nos

sólidos urbanos no Brasil é muito menor do

Estados Unidos, evitou-se a emissão de 84 Mt

que a observável em outros países do mundo.

CO2e proveniente de aterros, o que é equivalente

Nos Estados Unidos, por exemplo, a geração de

Gráfico 1: Distribuição da destinação dos RSU no Brasil e no Estado
de São Paulo em 2009
Abrelpe (dados de 2009).

No brasil
Lixões

161,084 t/dia (RSU coletado)

23,9%

Destinação em aterros

19,3%

Aterros
sanitários
Aterros
controlados
RMCA

56,8%
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metano em aterros respondem pela maioria das

Apesar de muitos países desenvolvidos

emissões do setor de resíduos. A destinação final
dos resíduos sólidos se dá da seguinte forma: 57%

RMSP

é remetida a aterros sanitários, 24% a aterros

significativas em termos de tratamento de

controlados e 19% em lixões abertos. Dessa

resíduos entre estes e o Brasil e, portanto, de

forma, vê-se que pelo menos 43% de todo o RSU

emissões relacionadas a esse setor. Nos Estados

coletado não tem disposição final adequada, já

Unidos, atualmente, 34% dos resíduos gerados

que os aterros controlados pouco se diferenciam

são recuperados, dado que 25% é reciclado e 9%

dos lixões a céu aberto, implicando assim

sofre processo de compostagem (excluindo a

consideráveis emissões de GEE (Abrelpe, 2010).

22,0%

9,5%

habitante/dia (EPA, 2010a).

habitante, é notável a existência de diferenças

Destinação em aterros

compostagem residencial). Além disso, do total

3,6%
6,0%

76,1%

a tímida incidência de sistemas de captura de

gerarem grandes quantidades de resíduos por

47.777 t/dia (RSU coletado)

14,4%

No Brasil, a destinação final inadequada e

o que corresponde a aproximadamente 2 kg/

RMBS

Demais

No estado de são paulo

RSU atingiu 243 milhões de toneladas em 2009,

68,4%

www.fgv.br/ces/epc

Em termos globais, o setor de tratamento

gerado, 12% sofre combustão com recuperação

de resíduos responde por cerca de 3% do

energética e apenas os 54% restantes destinam-

total de gases de efeito estufa (GEE) emitidos

se a aterros e outras formas de disposição

no mundo. Entretanto, ao se analisar a

final. Isso faz que as emissões desse setor nos

proporção das emissões específicas do setor

EUA sejam menores por unidade de resíduo

de tratamento de resíduos em relação ao total

gerado do que em países onde os RSU seguem

emitido por uma determinada região, vê-se

para despejo final e não são recuperados ou

que a representatividade desse setor varia

reutilizados (EPA, 2010a).

largamente para diferentes regiões do mundo.

www.fgv.br/ces/epc
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24

As principais
cidades do mundo

estão reunidas no grupo
conhecido como C40. As
cidades são: Adis Abeba,
Atenas, Bangcoc, Pequim,
Berlim, Bogotá, Buenos
Aires, Cairo, Caracas,
Chicago, Nova Délhi, Daca,
Hanói, Houston, Hong
Kong, Istambul, Jacarta,
Johannesburgo, Karachi,
Lagos, Lima, Londres, Los
Angeles, Madri, Melbourne,
Cidade do México, Moscou,
Mumbai, Nova York, Paris,
Filadélfia, Rio de Janeiro,
Roma, São Paulo, Seul,
Xangai, Sidnei, Tóquio,
Toronto, Varsóvia.

25

O rigor com que se
aplica a definição

de aterro sanitário varia
largamente ao redor do
mundo, de maneira que
muitos dos aterros que são
considerados sanitários
e, portanto, formas
de tratamento de RSU
adequadas no Brasil, não o
seriam em outras partes do
mundo. Isso também vale
para as definições de aterros
controlados.

46

Nas grandes cidades da América Latina24, em

energia e a incineração com recuperação de calor

oficiais, calcadas em modelos de análise de ciclo

ser um agravante para muitos municípios, o

média, o tratamento de resíduos responde por

apresentam percentuais de representatividade

de vida da produção americana, evitaram a

qual, em um País em desenvolvimento, varia de

cerca de 13% do total de GEE emitido. Já as

menores ainda, o que agrava ainda mais o

emissão de 50 Mt CO2e (EPA, 2010a). Por hora, o

US$2 a US$10/tonelada (Unep, 2005).

emissões oriundas do tratamento de resíduos

quadro desse setor no Brasil (MCT, 2010).

Brasil destaca-se mundialmente na reciclagem

A perspectiva de alteração desse cenário

de latas de alumínio, atingindo quase 100% de

para os próximos anos está intimamente ligada

Canadá respondem por cerca de 3% do total de

dos resíduos faz que se deixe de aproveitar

reciclagem, um resultado que se deve muito a

com a superação de alguns desafios relacionados

GEE emitido pela cidade (C40 & Arup, 2011) .

uma fonte de matéria-prima para a realização

ação dos catadores e da realização da coleta

ao setor. Um deles está diretamente relacionado

da reciclagem e redireciona-os para disposição

seletiva (Abrelpe, 2010).

com o fato de que segundo o modelo econômico

nas grandes cidades dos Estados Unidos e no

A relativa melhora apresentada no setor

A falta de coleta seletiva e da separação

vigente, o chamado business as usual, a geração

de tratamento de RSU ao longo dos últimos

final. Isso representa uma enorme perda em

anos ainda é tímida, dado que o que se vê é

termos potenciais, já que muitos desses resíduos

que conseguem criar uma gestão integrada de

de resíduos cresce de forma conjunta ao

que grande parte dos municípios brasileiros

poderiam ser utilizados para a fabricação de

tratamento de resíduos com foco em promover

desenvolvimento, de maneira que aumentos

não dispõe de locais adequados para realização

novos produtos ou para incineração com fim

reduções nas emissões oriundas desse setor,

populacionais e de renda normalmente estão

da disposição final e, tampouco, apresentam

de obter recuperação de calor, constituindo

tendo em vista que a grande maioria ainda se

associados a aumentos na geração de resíduos

políticas públicas voltadas para a realização

assim, na realidade, matéria-prima e não algo a

esforça para realizar o recolhimento adequado

(Iswa, 2002).

de coleta seletiva, reciclagem e de outros

ser descartado.

dos resíduos e a implementação de controles

procedimentos adequados para tratamento

Estima-se que o Brasil desperdice

Pode-se dizer que poucos são os países

As políticas públicas voltadas ao setor

mínimos sobre os locais de destinação final

de resíduos são catalisadores na redução de

de resíduos (reúso, compostagem, etc.). Vê-se

R$ 8 bilhões com material reciclável depositado

(Iswa & Unep, 2002). No Brasil, por exemplo,

emissões de GEE relativas à gestão destes

que somente 38% dos municípios realizam

em lixões e aterros. Em 2009, o Brasil realizou

foram gerados aproximadamente 57 milhões de

(Iswa, 2009). Progressos em tratamento de

a destinação final adequada (em aterros

a coleta seletiva de 1,2 milhões de toneladas, o

toneladas de RSU, no entanto, foram recolhidos

resíduos são essenciais para a preservação do

sanitários25), e 43% dos municípios brasileiros

que representa aproximadamente 2,5% do total

50 milhões, de forma que 7 milhões de

meio ambiente, e também contribuem de forma

não têm nenhuma iniciativa de coleta seletiva

coletado e 0,02 kg/habitante/dia (Ipea, 2010).

toneladas não foram sequer coletadas (Abrelpe,

efetiva para melhoria da saúde pública.

(Abrelpe, 2010). Tratamentos que levem em

No mesmo ano, os Estados Unidos recuperaram

2010). Além da falta de locais geográficos

conta a recuperação do biogás para geração de

34% de seus RSU, o que segundo as estimativas

adequados, o custo de coleta de resíduos pode

www.fgv.br/ces/epc
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O tratamento de efluentes líquidos é prova
disso, dado que o despejo inadequado das
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26

Considera-se o
município em que

pelo menos um distrito
(mesmo que apenas parte
dele) tem tratamento de
esgoto. (IBGE, 2008).

redes de esgoto, doméstica e industrial, é um

setor de resíduos com foco, inclusive, em clima

grande responsável pelas emissões do setor

na agenda do governo e pela conscientização

e pela disseminação de doenças e epidemias.

da população e do setor produtivo para

No caso do Brasil, o tratamento de efluentes

a importância e para as oportunidades

responde por cerca de 37% do total emitido

relacionadas a esse tema. Conclui-se assim que

pelo setor, sendo que 25% desse total é oriundo

resta muito a ser feito para reduzir a pegada

de esgotos domésticos e 12% de efluentes

de carbono e trazer melhorias de bem-estar à

industriais. Em relação a redução das emissões

população (IBGE, 2008).

provenientes de efluentes domésticos, muito

1.2. Perfil das emissões

ainda falta ser feito por parte do governo.
Os dados de 2008 apontam para um grande

1994

Disposição de resíduos sólidos

792

Tratamento de esgotos domésticos
Tratamento de efluentes industriais

2000

2005

Variação

897

1.060

1.104

39,5

341

369

408

433

27,2

95

103

190

206

117,0

1.227

1.369

1.658

1.743

42,0

(Gg)

Emissões totais

Fonte: MCT, (2010)

(%)

emitido a partir da disposição final de RSU

resíduos sólidos, ao tratamento de efluentes

Em contraposição
aos dados da

ranking de emissões totais nacionais e a

oscila entre 20 e 70 Gt/ano, correspondendo

domésticos e industriais, além das emissões de

dado que aproximadamente 53% da população

mesma posição no ranking de emissões de GEE

de 6% a 20% do total. Já a emissão de metano

CO2 e N2O da incineração de resíduos e emissões

não tem tratamento adequado, enquanto

relativas ao tratamento de resíduos, emitindo

proveniente do tratamento de efluentes sob

de N2O referentes ao tratamento de dejetos

estimativa de emissões de

somente cerca de 55% dos municípios possuem

42 Mt CO2e em 2005. Tal como apresentado, a

condições anaeróbias varia entre 30 e 40 Gt/ano,

humanos, tal como feito no inventário nacional

de Emissões do Brasil, feito

sistema de esgotamento sanitário por rede

geração de resíduos por habitante nos EUA é

o que representa de 8% a 11% do total de 360

(MCT, 2010).

do Estado de São Paulo

coletora, e apenas 28% dos municípios realizam

consideravelmente maior do que a do Brasil, de

Gt/ano. Assim, vê-se que mundialmente

tratamento de esgoto26. Além disso, outro

maneira que as emissões totais de tratamento

todo o setor de resíduos emite de 50 a 110 Gt

setor de tratamento de resíduos foram de

e o tratamento de resíduos

enorme potencial de mitigação dessas emissões

de resíduos no Brasil correspondem a cerca de

de CH4/ano, correspondendo de 14% a 31%

1.743 Mt27 referente ao ano-base de 2005,

da seguinte maneira: 76%

está associado as oportunidades do setor

23% das emissões desse setor nos EUA. Ao se

em relação ao total emitido pelas atividades

representando aproximadamente 10% de todo

em aterros controlados e

produtivo de implementar alternativas

comparar as emissões per capita relacionadas à

antrópicas (EPA, 2010b).

CH4 emitido pelo Brasil (MCT, 2010). No período

destinações, tais como

de tratamento de resíduos e efluentes

gestão de resíduos, o Brasil apresenta emissões

Para o cálculo das emissões de GEE do

de 1990 a 2005, as emissões anuais per capita de

compostagem e incineração

diretamente em suas plantas, tais como a

relativas bem menos representativas, ocupando

setor de resíduos deste estudo, consideram-se

CH4 dessas fontes passaram de 8,5 para 9,7kg/

desses dados, realiza-se

minimização de geração, a compostagem

somente a 57ª posição do ranking, o que indica

as emissões de CH4 referentes à disposição de

habitante/ano de CH4. Além disso, em 2005 o

metano emitido no despejo

e a captura de biogás para aproveitamento

que a colocação relativamente alta do País nas

energético, as quais, por vezes, não são

emissões absolutas do setor está diretamente

implementadas antes por desconhecimento do

relacionada ao elevado número de habitantes

que por custos elevados.

do Brasil, que é o 6º país mais populoso do

emitem cerca de 360 Gt de CH4 ao ano a partir

sem dúvida passam pela inclusão definitiva do

de diferentes fontes, sendo que o metano

em
milhares

emissões
nacionais
totais (2005)*

MtCO2e

documento, encontram-se
os dados utilizados para a
GEE do Inventário Nacional
pela Companhia Ambiental
(Cetesb). Tal documento
considera que a disposição
sólidos no Brasil se distribui
em lixões a céu aberto, 22%
sanitários e 2,1% em outras

(IBGE, 1992). A partir
uma estimativa do total de
de resíduos sólidos.

Gráfico 2: Emissões nacionais do Brasil em
CO2e por setor em 2005 em GWP
Fonte: MCT, (2010).

Em termos globais, as atividades antrópicas

caminhos que conduzirão a sua implementação

População
(2007)

As emissões totais de CH4 referentes ao

Abrelpe apresentados neste

mundo (WRI, 2011).

Tabela 1: Ranking demográfico, de emissão nacionais totais,
de emissões nacionais de resíduos e de emissões de resíduos per capita em 2005
emissões
nacionais de MtCO2e
resíduos (2005)

2%
15%

Fonte: WRI, 2011

emissões de
resíduos per
capita (2005)

tCO2e
por
pessoa

3%

61%

1

China

1.317.885

China

7,232.8

EUA

186.7

Israel

1.5

2

Índia

1.124.787

EUA

6,914.2

China

174.2

Arábia Saudita

1.0

3

União Europeia (27)

494.697

União Europeia (27)

5,043.1

União Europeia (27)

132.7

Canadá

0.8

4

EUA

301.290

Federação Russa

1,954.6

Índia

123.8

Islândia

0.8

5

Indonésia

224.670

Índia

1,859.0

México

47.7

Estônia

0.8

6

Brasil

190.120

Japão

1,346.3

Federação Russa

47.0

Bulgária

0.7

7

Paquistão

162.591

Brasil

1,011.6

Brasil

42.8

EUA

0.6

Agricultura

8

Bangladesh

157.753

Alemanha

977.5

Indonésia

34.5

Finland

0.6

Tratamento de resíduos

9

Nigéria

147.722

Canadá

739.4

Canadá

27.2

Austrália

0.6

10

Federação Russa

142.100

México

645.0

Arábia Saudita

22.9

Macedônia, FYR

0.6

Mudança do uso
da terra e florestas

(57) Brasil

0.2

Energia

* exclui mudançA de uso de solo

27

déficit em termos de esgotamento sanitário,

economia de baixo carbono são muitas e os

48

1990

fonte

O Brasil ocupa a sétima posição no

As oportunidades para a construção de uma

rank

Tabela 2: Emissões de CH4 pelo tratamento de resíduos no Brasil

www.fgv.br/ces/epc

19%
Processos industriais
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28

Para o cálculo da
representatividade

de metano e de óxido
nitroso, depois da inclusão
das emissões de resíduos
provenientes das atividades
agrícolas, além das emissões
de "Tratamento de resíduos",
levou-se em conta,
respectivamente: manejo de
dejetos de animais e queima
de resíduos agrícolas; e,
para o segundo, manejo de
dejetos de animais, dejetos
de animais em pastagem,
dejetos de animais, resíduos
agrícolas e queima de
resíduos agrícolas (MCT,
2010).

29

O metano emitido
pode variar segundo

a quantidade de resíduos,
idade do depósito, presença
de ambiente anaeróbio,
materiais tóxicos, acidez e
condições construtivas e de
manejo (Cetesb, 2010).

Brasil emitiu cerca de 110 Mt de CO2 e 14 Mt

de ampliar as possibilidades de redução de

de N2O, representando respectivamente 0,03%

emissão de GEE oriundas de todos os resíduos

(excluindo mudança do uso da terra e florestas)

que as atividades antrópicas são responsáveis,

e 2,6% do total de cada gás nesse ano. Essas

sejam eles gerados de maneira direta, tal como

emissões se devem basicamente à incineração

o efluente doméstico, sejam indiretamente,

não controlada de resíduos e à presença de

tal como nas atividades industriais e na

nitrogênio na proteína de consumo humano,

agropecuária. Assim, muitas das oportunidades

que é disposta em solo ou lançada em corpo

e dos desafios que serão apresentados adiante

d'água. Segundo o inventário brasileiro de

podem reduzir emissões de outros setores

emissões, o setor de resíduos é responsável por

relevantes, como, por exemplo, a ampliação da

aproximadamente 1,9% das emissões de CO2e

gestão integrada de resíduos e a incorporação de

do País e, ao se excluir as emissões referentes a

tratamento de dejetos de animais provenientes

mudança do uso da terra e florestas, o setor de

das atividades agropecuárias com foco em

resíduos passa a ter uma representação de cerca

mudanças climáticas.
.

de 5% de CO2e do País (MCT, 2010).
Cabe comentar que não estão agregadas
às emissões de "Tratamento de resíduos", no
inventário nacional, as emissões de CH4 e N2O

1.2.1. Disposição de resíduos
sólidos
Como apresentado, o gás mais importante

30

associadas a manejo de dejetos de animais,

produzido no tratamento de resíduos é o

percentual de componentes

queima de resíduos agrícolas e outras emissões

metano, a partir do qual se pode gerar energia.

provenientes de resíduos agrícolas ou de animais.

Aponta-se que um aterro sanitário com cerca

Caso essas emissões fossem contabilizadas em

de 1 milhão de toneladas, típico de uma cidade

"Tratamento de resíduos", esse setor teria uma

de 300 mil habitantes, pode ter uma potência

representatividade de aproximadamente 14% e

de 1 MW de energia elétrica por uma década

54% das emissões totais de CH4 e N2O do Brasil28

(Zulauf, 2004). A principal fonte de emissão

(MCT, 2010). Mais importante do que o critério

encontra-se no despejo final dos resíduos, o qual

contábil adotado para agregação das rubricas é

ocorre prioritariamente em aterros e lixões e

a verificação de uma oportunidade ainda maior

gera grandes quantidades de metano que variam

Cabe ainda citar, que
em comparação com

países mais desenvolvidos, o
orgânicos nos RSU no Brasil
são relativamente altos, o
que acentua as emissões
de metano proveniente de
aterros e lixões.

31

Essa variação se
deu principalmente

a fatores socioeconômicos
como aumento demográfico,
mudanças de hábitos,
melhoria da qualidade de
vida e desenvolvimento
industrial.

segundo as condições do local29 (Cetesb, 2010)30.
As emissões de CH4 relacionadas à

Tabela 3: Emissões de CH4 na disposição
de resíduos sólidos

disposição de RSU no Brasil representaram
64% das emissões totais do setor de resíduos e

Fonte: MCT, (2010)

variaram 39,5% entre 1990 e 200531. Os estados
fonte

1990

1994

2000

2005

(Gg)
Disposição de
resíduos sólidos

Variação
(%)

brasileiros que mais se destacam são São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais, representando
juntos mais de 54% dessas emissões no País. Em
São Paulo, o setor de tratamento de resíduos

792

897

1.060

1.104

39,5

corresponde por aproximadamente 7% do total
emitido pelo estado, o que representa emissões
de 10 Mt de CO2e (MCT, 2010).

Tabela 4: Emissões de CO2 e N2O pela
incineração de resíduos sólidos

1.2.2. Incineração

Fonte: MCT, (2010)

A incineração é uma atividade emissora
Gás

1990

1994

2000

2005

dos gases CO2 e N2O, cuja proporção depende
muito da composição do resíduo incinerado,

(Gg)

50

Variação
(%)

pelo carbono contido e sua fração de carbono

CO2

24

63

92

110

349

fóssil. As emissões relacionadas à incineração

N2O

0,0015

0,0039

0,0059

0,0061

341

de resíduos podem emitir diversos outros gases
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nocivos ao homem e ao meio ambiente, tais

considerados os tratamentos anaeróbios em

como: dioxinas, furanos, compostos orgânicos

ETE, que incluem a digestão anaeróbia de lodo,

voláteis (COV) e metais pesados.

processos anaeróbios em reatores e lagoas,

32

Os efluentes líquidos
podem ser definidos

como água que tenha tido
sua qualidade alterada por
atividades antropogênicas,

latrinas e fossas sépticas. Também foram

tais como efluentes

considerada cada vez mais como uma

considerados os lançamentos de matéria

comércios, agricultura,

alternativa possível ao crescente desafio da

orgânica no mar, rios e lagos, nos quais, por

gestão de resíduos no País, seu uso ainda se

reações anaeróbias, ocorrem emissões de CH4.

Mesmo que a incineração venha sendo

restringe essencialmente ao tratamento de

provenientes de residências,
indústria etc.

33

Segundo o IPCC, os
esgotos que não são

Além do CH4, foram estimadas as emissões

tratados e são despejados

resíduos perigosos industriais e do setor da

de N2O pela quantidade de nitrogênio de dejetos

saúde. Apesar da variação de mais de 300%

humanos, a partir do consumo médio anual

entre 1990 e 2005 (gráfico/tabela), os valores

per capita de proteína, por estado ou região e da

tratamento de resíduos

absolutos apontam que o uso dessa tecnologia

população do País. As emissões de CH4 e N2O, em

ameaça ao bem-estar e à

é relativamente tímido, principalmente

função do tratamento de esgotos domésticos e

vive em seu entorno, não

quando comparados a países que adotaram

comerciais, calculadas pelo MCT para o Brasil

essa prática historicamente.

estão apresentadas na tabela 5 para os anos de

.

fontes de emissão de
GEE. Ainda assim, o não
representa uma grande
saúde da população que
sendo, portanto, uma opção
preferível.

1.2.3. Tratamento de efluentes

1990, 1994, 2000 e 2005.

líquidos

de esgotos domésticos no Brasil, o estado de São

32

no solo não representam

Quanto às emissões de CH4 por tratamento

O tratamento de efluentes líquidos emite
principalmente metano (CH4), óxido nitroso
(N20) e dióxido de carbono (CO2) (Unep, 2010).
Tais emissões dependem de qual processo de

Tabela 5: Emissões por tratamento de esgoto
doméstico e comercial
Fonte: MCT, (2010)

tratamento é utilizado, de quanta energia é
utilizada no tratamento e da intensidade de

Gás

1990

1994

2000

2005

Variação

(Gg)

carbono da matriz energética do País.
Efluentes líquidos com um alto grau de
carga orgânica, como os efluentes da indústria

(%)

CO2

341

369

408

433

27,2

N2O

9,0

10,8

12,4

14,0

54,4

de alimentos e bebidas e de papel e celulose,
têm grande potencial de emissão de CH4.
Os esgotos domésticos, além de gerar CH4,
também representam uma fonte de emissão de
N2O, em função do conteúdo de nitrogênio na

Gráfico 3: Emissões de CH4 por tratamento
de esgotos domésticos no Brasil
Fonte: MCT, (2010)

alimentação humana.
Os sistemas de tratamento de esgotos e

7%

as fontes de emissão de GEE variam segundo
diversos fatores. Dentre os esgotos que entram
na rede coletora, os principais focos potenciais

5%

de emissão de GEE são os esgotos não tratados
que são despejados em corpos d'água, os que

35%

7%

são tratados em reatores e lagoas anaeróbias,

SC

processo de digestão anaeróbia. Dentre os

PR

esgotos que não são coletados, os não tratados,

SP

17%

que são despejados em corpos d'água , e os que
são tratados no local, tais como fossas sépticas
e latrinas, são potenciais fontes de emissão de
GEE (IPCC, 2000).
Nas estimativas nacionais, foram

www.fgv.br/ces/epc
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e o lodo de processos aeróbicos, que sofre
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52

6%
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10%
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AM
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Paulo destaca-se com aproximadamente 17% do
total de emissões do País.
As emissões de CH4 pelo tratamento de

Tabela 6: Emissões de CH4 pelo tratamento
de efluentes industriais para o ano de 2005
por setor
Fonte: MCT, (2010)

efluentes industriais são apresentadas na
tabela 7 que agrega as estimativas de emissão
das atividades industriais potencialmente
mais emissoras, sendo eles: álcool, açúcar,

setor

2005
(em Mt de CH4)

Álcool

-

Açúcar

-

Cervejas

121,08

pasteurizado, aves e bovinos. Destaca-se o setor

Leite cru

32,01

de cerveja que sozinho responde por mais de

Algodão

18,79

Papel

8,03

Suínos

7,56

Leite pasteurizado

6,67

Aves

6,43

cerveja, leite cru, algodão, papel, suínos, leite

59% dessas emissões, e também os setores
de álcool e açúcar, pois os resíduos de seus
processos produtivos, apesar de apresentarem
um grande potencial de emissão de metano,

Bovinos

5,19

mediante o elevado teor de carga orgânica de

TOTAL

205,77

sua composição, não representam uma fonte
emissora, pois seus efluentes são lançados
no solo como fertilizante, sem tratamento
anaeróbio. Nesse caso, a contabilidade do
inventário apenas ressalta como o reúso

Tabela 7: Emissões de CH4 pelo tratamento de
efluentes industriais
Fonte: MCT, (2010)

apropriado de um efluente, o qual em vez
de ser descartado, inutilizado e representar mais
emissões de metano, constituiu uma

fonte

1990

1994

mudanças climáticas.

54

2005

(Gg)

fonte de matéria-prima, no caso de fertilizante,
e não contribuiu para o agravamento das

2000

Tratamento de
efluentes industriais

95

103

Variação
(%)

190

206

116,8
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A

grande maioria dos desafios

efluentes, liberando prioritariamente gás

correspondentes ao setor de

carbônico (CO2);

tratamento de resíduos está

Consumo de combustíveis fósseis para

compreendidas diversas

diretamente relacionada com o

geração de energia elétrica, que libera

preservar a saúde das

desconhecimento e a falta de conscientização

principalmente CO2 (ainda em menor

impactos dos resíduos ao

da sociedade, do corpo político e do meio

expressão no Brasil, mas com participação

meio ambiente. A gestão

empresarial sobre a importância e as

crescente na matriz nacional de geração

conta com uma hierarquia

oportunidades associadas à implementação de

de energia e extremamente importante no

tratamento de resíduos:

boas práticas de gestão de resíduos e efluentes;

contexto internacional);

quantidade de resíduos;

com os altos custos relativos a adoção de

Processo de manufatura de matérias-primas

reúso de matérias;

sistemas integrados de gestão para esse setor;

– que emite variados tipos de GEE, tais como

de materiais; incineração

com a complexidade de gestão e regulação;

o CO2 e N2O –, as quais podem ser evitadas

aproveitamento energético;

e com a crescente quantidade de resíduos e

pela minimização de geração, reúso,

final adequada com

efluentes descartados.

reciclagem e compostagem;

aproveitamento energético

Decomposição anaeróbia que ocorre nos

estabelece que é preferível,

estão diretamente ligados a uma mudança na

aterros e lixões gerando o metano (CH4);

gerar resíduos; em seguida,

forma como os resíduos são encarados. Ao se

Incineração não controlada dos resíduos,

assim por diante.

realizar um estudo um pouco mais minucioso

que emite N2O e CO2 para a atmosfera (EPA,

sobre esse setor e analisar as diversas formas

2006).

Bons sistemas de tratamento de resíduos

de tratamento de resíduos, vê-se que, em
muitos casos, eles antes constituem uma fonte

2.1.1. ReÚso, reciclagem e coleta

relevante de energia e matéria-prima do que

seletiva

simplesmente algo que deva ser descartado
dada sua inutilidade.
Todas as organizações, sejam elas públicas

Desafios para o
setor de resíduos e

efluentes no Brasil

práticas com o fim de
pessoas e minimizar os

integrada de resíduos
de prioridade para o
não geração, redução da

recuperação e reciclagem
e combustão com
e, por fim, destinação

(EPA, 2006; Iswa, 2002). Ela
antes de qualquer coisa, não
reduzir; depois, reutilizar; e

gestão integrada de resíduos34, provê benefícios
diretos para a redução de GEE e contribui para
a mitigação das mudanças climáticas. A falta

tratados. Assim, é importante que se desenvolva

de políticas públicas no Brasil voltadas para

uma visão sistêmica e integral acerca do setor

o incentivo dessa forma de tratamento inibe

de gestão de resíduos, em que todos maximizem

os benefícios de sua inclusão, os quais estão

as formas mais adequadas de tratamento, pois

principalmente ligados à redução da extração e

só assim se poderá sobrepujar os desafios e

uso de matérias-primas, aumento da eficiência

aproveitar as oportunidades de curto e longo

energética, prevenção do uso de combustíveis

prazo que esse setor tem a oferecer.

fósseis relacionados ao transporte, redução das

2.1. Resíduos sólidos

emissões relacionadas à produção de novos
bens e diminuição do volume e diversidade de
materiais que seguem para despejo (Iswa, 2009).
A reciclagem constitui outra importante

de GEE por meio do reúso de resíduos, da

forma de tratamento de resíduos e redução da

reciclagem, da compostagem, da incineração

pegada de carbono. Embora alguns processos

com recuperação de calor e da recuperação de

de reciclagem estejam associados a grandes

biogás em aterros. Com um olhar abrangente,

montantes de emissão de GEE, em geral a

as decisões relativas à gestão de resíduos

reciclagem é priorizada em comparação com a

sólidos impactam as emissões de GEE direta e

incineração com recuperação de calor e com a

indiretamente por:

disposição final de resíduos, visto que, dentre

Consumo de energia, muito relacionado ao

outros motivos, na média, esse processo emite

uso de combustíveis fósseis para transporte

menos GEE do que os outros dois (WM&R,

de matérias-primas, bens, resíduos e

2009b; EPA, 2006).

www.fgv.br/ces/epc

de gestão integrada

de resíduos estão

tratamento de resíduos, segundo a hierarquia de

geram resíduos sólidos e efluentes que devem ser

destaque em termos de potencial de redução

Em um programa

O reúso de bens, que é a forma preferível de

ou privadas, sejam de grande ou pequeno porte,

O setor de resíduos sólidos ocupa papel de

34
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35

Dados de 2001.

a execução e fiscalização das exigências

em termos de quantidade de municípios que

resíduos não só emite menos do que outras

e partes específicas de projetos de edificação. As

estipuladas por essa lei.

adotam esse método (IBGE, 2008). Além do baixo

formas de tratamento como também gera

tecnologias e os tipos de usinas de recuperação

níveis inferiores de emissão em comparação

e reciclagem de entulho variam, de forma que

catadores atualmente representam agentes

qualidade do composto orgânico produzido por

por meio de um processo

com a fabricação de uma unidade nova do

seus custos de implementação também. Ainda

importantes para a realização da coleta seletiva,

esses sistemas, o que desincentiva e dificulta

aeróbico (que envolve

referido bem. A viabilização de processos de

que as usinas totalmente automáticas de

da reciclagem e, portanto, de mitigação das

sua utilização de forma eficaz na agricultura

processo de compostagem o

reciclagem também deve ser analisada segundo

trituração sejam uma tecnologia mais produtiva

mudanças climáticas. Segundo estimativas do

(Barreira et al, 2006; Barreira, 2005).

a quantidade de energia necessária para reciclar

e muito mais cara, as usinas semiautomáticas,

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais

determinado produto e as emissões associadas

representam uma opção bastante interessante,

Recicláveis (MNCR), eles são aproximadamente

compostagem aeróbica é uma escolha bastante

um insumo sustentável em

ao uso destsa energia (Iswa, 2009).

cujos custos de instalação vão de R$100.000 a

1 milhão em todo o Brasil, sendo que grande

atraente para um plano de gestão sustentável

2005).

R$200.000, a capacidade de processamento de

parte não tem qualificação técnica adequada

de resíduos sólidos, podendo ser implementados

reciclados podem apresentar uma demanda

120 a 240 t/dia e seu custo de manutenção de

para a realização de trabalhos relacionados

desde em casas e pequenas empresas, até em

muito baixa ou custos de processo muito altos,

R$18 a R$22,00/t35 (IBAM & SEDU, 2001).

à reciclagem ou em centrais incineradoras. É

instalações de maiores proporções tal como

importante ressaltar que melhorias referentes

uma usina de compostagem que recebe os

Não obstante, vê-se que alguns produtos

o que pode ser um desincentivo para a expansão

No que tange à coleta seletiva, processo

Os catadores e as cooperativas de

número de sistemas de compostagem, é baixa a

Por praticamente não emitir GEE37, a

A compostagem
é a decomposição

biológica de resíduos
sólidos biodegradáveis
sob condições controladas
predominantemente
oxigênio). Durante um
estado final do resíduo deve
possibilitar fácil manejo
e armazenamento e deve
poder ser utilizado como
processos agrícolas (Unep,

37

A agência EPA e a
USCC concluíram

que a compostagem
aeróbica não contribui
para emissões de CO2
e de CH4. Quaisquer

de atividades dessa natureza. Assim, um dos

imprescindível para a viabilização da

à situação dos catadores, além de terem um

resíduos de uma região ou grande planta

desafios é conseguir criar incentivos econômicos

reciclagem, a expansão de projetos eficazes

forte vetor social e econômico, acabam também

industrial. Particularmente, os sistemas de

compostagem aeróbica

que favoreçam a criação de mercados para

é um desafio que poderá ser aprimorado por

ajudando a reduzir a pegada de carbono do setor,

compostagem são apontados como uma solução

naturais do ciclo de carbono

esses produtos e que os tornem competitivos

meio da recém-aprovada Política Nacional

já que estimulam e melhoram os processos

bastante eficaz para gestão de resíduos em

com relação aos produtos não recicláveis e/ou

de Resíduos Sólidos (PNRS). Além de propor

relativos a triagem e a reciclagem de RSU.

países em desenvolvimento. As principais razões

novos disponíveis no mercado.

a adoção de planos de coleta seletiva por

Além disso, outros fatores tornam a

para tal são: a adaptabilidade dos sistemas de

38

parte de municípios e de plataformas de

reciclagem de resíduos um tema desafiante.

compostagem para diferentes necessidades e

e operação de usinas de

oportunidades de aumento de reutilização e

comunicação com as cooperativas de catadores,

A crescente complexidade da composição

magnitudes (residenciais, grande escala, etc.),

reciclagem de seus resíduos sólidos. O setor

a nova política impõe obrigações e divide a

dos produtos dificulta a separação de seus

os baixos custos operacionais e de montagem

de construção civil é um dos que apresenta

responsabilidade da realização de tratamentos

componentes e, portanto, a sua reciclagem. A

e a pouca tecnologia necessária para sua

grandes possibilidades de reutilização e

adequados de resíduos para todos os envolvidos

falta de tecnologia que viabilize a reciclagem

implementação (Unep, 2005; World Bank,

reciclagem de materiais. O entulho reciclado

na produção, transporte, distribuição e consumo

desses produtos e a escassez de sistemas

1999; Iswa, 2009). Estima-se que o custo de

pode ser utilizado como matéria-prima para

dos bens. O principal desafio aqui será garantir

de incineração com recuperação de calor

investimento38 de redução de emissões a partir

apropriado fazem que grande parte dos

de usinas de compostagem aeróbica gire em

materiais que não podem ser reciclados não

torno de US$10 / t CO2e, sendo, portanto, uma

sejam bem aproveitados e acabem sendo

das opções de mitigação de GEE mais baratas e

dispostos em lixões e aterros (Abrelpe, 2010).

eficazes (Iswa, 2000).

Vários são os setores industriais que têm

Cabe ressaltar que tanto o reúso como

para a utilização da compostagem no Brasil é

dito na introdução dessa seção: a necessidade

que a maioria dos países em desenvolvimento

de desenvolver nas pessoas e dentro das

apresenta uma taxa mais alta de matéria

organizações um novo olhar. Olhar esse que

orgânica em seus resíduos sólidos, a qual varia

enxergue o reúso e a reciclagem de resíduos como

de 50% a 70%, dado que este é o tipo de material

uma oportunidade de aproveitar outra forma de

que ela busca tratar (World Bank, 1999; Iswa,

energia em vez de simplesmente descartá-la.

2009). Além disso, a compostagem aumenta
reciclagem no momento em que há a separação

representam uma forma direta e indireta de

da matéria orgânica do material reciclável.
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Essas estimativas
não levam em conta

o custo de manutenção
compostagem.

A compostagem é uma das formas menos

apontam em direção à compostagem é que
o produto final do processo é um fertilizante
orgânico que apresenta pouco impacto ambiental

utilizadas de tratamento de resíduos sólidos

e pode ser utilizado na agricultura. No caso

no Brasil, só ficando à frente de incineração

do Brasil, ainda que haja críticas quanto à

www.fgv.br/ces/epc

(EPA, 2006).

Um dos pontos mais interessantes que

2.1.2. Compostagem
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são consideradas partes

a eficiência de processos de incineração e

envolvem a ampliação do reúso e da reciclagem
redução de emissão de GEE.

emissões provenientes da

Outro ponto que constitui uma vantagem

a reciclagem de resíduos reforçam o que foi

Dessa forma, a superação dos desafios que
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diversos fins, tais como a construção de rodovias

Para a maioria dos casos, a reciclagem de
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Um processo
conhecido por waste-

to-energy.

40

Cada país possui
uma matriz

energética diferente que
varia segundo suas fontes
de geração de energia e
consequente intensidade de
emissões de GEE. Quanto
maior for a utilização de
combustíveis fósseis para
geração de energia, maior
será o potencial de evitar
emissões de carbono de
usinas de incineração com
aproveitamento energético.
(IPCC, 2001).

qualidade do composto orgânico produzido, este

moradores do entorno das usinas (HPA, 2009).

ponto assinala uma grande oportunidade a ser

Mesmo assim, o tema é bastante controverso,

aproveitada, dado que o setor de agricultura

com especialistas apontando que, mesmo

é altamente representativo na economia

com os mais modernos sistemas de controle

brasileira, apresentando uma clara demanda

de poluição do ar com rigorosos padrões de

por fertilizantes. Sendo assim, a compostagem

fiscalização, o processo emite gases nocivos e,

reduz emissões de GEE por meio de reduções

portanto, apresentam riscos à saúde e ao meio

na produção de fertilizantes minerais, na

ambiente (HFWI, 2000).

substituição de turfa e no sequestro de carbono
no solo. Em termos numéricos isso representa

se o sistema de incineração possuir capacidade

uma redução de 60kg de CO2e por tonelada de

de geração de energia ou aproveitamento

resíduos compostos.

de calor a partir da queima de resíduos39,

Apesar de ser uma grande oportunidade,

dependendo de alguns fatores, o quanto ele

alguns entraves tornam a ampliação do uso

evita de emissões – diante do aproveitamento

da compostagem e seus subprodutos um

da energia gerada – pode representar um

desafio a ser superado. Eles estão diretamente

valor maior do que as emissões envolvidas

relacionados à baixa qualidade e tímida

no processo em si. Isso ocorre, pois, ao gerar

comercialização dos produtos finais da

energia por incineração, deixa-se de gerar

compostagem, pouca integração com o setor

energia por meio de outras fontes geradoras,

agrícola e a competição dos produtos finais

que poderiam ser mais intensas em emissões

com fertilizantes químicos. Outro potencial

de GEE como, por exemplo, termelétricas a

problema é que a compostagem poucas vezes

carvão. Dessa forma, a incineração compensaria

é lucrativa por si só, de forma que ela deve

emissões em outras atividades.

ser empreendida como parte de um sistema

No Brasil, a adoção de incineradores é

integrado mais amplo de gerenciamento, que

ínfima, se comparada a outros países (World

privilegie a separação dos resíduos na fonte.

Bank, 2009; IBGE, 2008). Faltam estudos sobre

Finalmente, a compostagem aeróbica

as emissões líquidas de GEE que ocorreriam

apresenta-se como solução eficaz para os

com a adoção de incineradores modernos com

resíduos sólidos orgânicos tanto do ponto de

aproveitamento de energia. Mas adianta-se que o

vista de emissões de GEE quanto do de sua

País possui matriz energética consideravelmente

integração com a realidade socioeconômica

mais limpa do que a média mundial, o que

brasileira. Fica, portanto, evidente a necessidade

aumenta a chance de que, no Brasil, os

de se incentivar e aprimorar o uso de

incineradores não conseguiriam evitar emissões

composteiras no País, tanto em usinas de

de GEE pela geração de eletricidade, como em

grande porte como em plantas menores (como

países com matrizes energéticas mais intensivas

em residências e pequenas empresas), de forma

em emissões de GEE. Em países como os Estados

adaptada e apropriada à realidade nacional.

Unidos, por exemplo, os incineradores modernos

2.1.3. Incineração

evitam emissões de GEE, posto que grande

Os sistemas de incineração de resíduos têm

60

Em termos de emissões de GEE, sabe-se que,

parte da energia gerada nos EUA é a partir de
térmicas alimentadas com combustíveis fósseis

sido alvo de diversas críticas. Primeiramente,

(EPA, 2006)40. Outro fator que influi nas emissões

alega-se que tais sistemas geram poluição de ar,

dos incineradores é a tecnologia empregada e

da água e emissões de GEE. Contudo, em países

a eficiência de queima. Quanto mais baixa a

desenvolvidos, os sistemas de incineração mais

eficiência, maiores as emissões líquidas desse

modernos possuem sistemas de controles de

processo. Os processos utilizados no Brasil em

poluição atmosférica extremamente rigoroso

suas usinas já em operação apresentam uma

que podem reduzir consideravelmente a

baixa eficiência quando comparados a outros

poluição emitida, reduzindo os riscos à saúde de

países (IPCC, 2000).

www.fgv.br/ces/epc
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do biogás é difícil de

precisar, já que essa varia
de segundo a quantidade de
material orgânico utilizado
e do tipo de tratamento
anaeróbio a que os resíduos
são submetidos.

relação a sua energia total, de forma que ele

implementar um sistema de disposição

pode ser utilizado para gerar energia (World

final adequada de RSU. Os altos custos de

Bank, 2009).

sua implementação também contribuem

humanos, um aterro

significativamente para esse problema43.

opção para o descarte

mecanismo de desenvolvimento limpo

Visto que a gestão de resíduos é lidada no

controlados com mais de

(MDL) em aterros sanitários no Brasil, os

âmbito local, esse problema agrava-se para os

aterros controlados com

quais recuperam o gás metano, evitando sua

municípios menores e menos desenvolvidos,

menos de 5 metros e, por

contabilização como emissões do setor. Esse

os quais muitas vezes não geram o suficiente

(EPA, 2006).

metano recuperado passou de mil toneladas

para promover a disposição final adequada e

de CH4 em 2003 para 62.500 toneladas de CH4

acabam por descartar seus resíduos em lixões a

43

em 2005 (MCT, 2010). A recuperação do biogás

céu aberto. Para além da construção de aterros

sanitários são: quantidade

de metano ainda é incipiente no Brasil, mas

sanitários, existem problemas de infraestrutura,

já é amplamente utilizada em outros países.

operacionais e de manutenção de tais aterros,

clima, disponibilidade de

Nos Estados Unidos, existem 89 instalações

o que dificulta ainda mais a implementação de

dos resíduos, recebimento

de geração de energia por resíduos, as quais

sistemas de captura de metano e a redução das

e rodovias.

emissões do setor (Cetesb, 2010).

Outra crítica importante que é feita a

no Brasil. Entretanto, ainda assim, a adoção de

dispõem de 90 mil toneladas de resíduos por

esse processo de manejo seria o seu potencial

incineradores, com os sistemas mais modernos

dia e produzem 2.700 MW de eletricidade, o

disruptivo sobre o setor de reciclagem

de controle de poluição de ar e emissão de

suficiente para suprir a demanda de 2,3 milhões

(Greenpeace, 2002; MNCR, 2009). Essa afirmação

GEE, representa consideráveis montantes de

de casas (Iswa, 2009).

é válida, caso a incineração esteja queimando

investimentos para sua instalação, manutenção

materiais que poderiam ser reutilizados

e operação, o que torna essa opção pouco viável

ou reciclados. Nesse caso, ir-se-ia contra a

para esses municípios.

hierarquia de resíduos, ao suprimir esses

final de resíduos

sólidos, em termos de
menor impacto ao meio
ambiente e aos seres
sanitário é a melhor
final, seguido por aterro
5 metros de profundidade,

último, lixões a céu aberto

Os principais
fatores que afetam

os custos de aterros
de resíduos, inclinação da
base do aterro, topografia,
terra para cobertura diária
de água e acesso a estradas
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A universalização

2.2. Efluentes líquidos

dos serviços, em

um primeiro momento,

Tal como apresentado, a principal fonte de

irá promover a melhoria
da qualidade sanitária e

emissão proveniente de efluentes líquidos está

ambiental, relacionada

em um dos maiores desafios para o Brasil em

diretamente relacionada com a decomposição

lançamento de efluentes

termos de tratamento de resíduos. Para uma

anaeróbia que ocorre em fossas sépticas e com

ambiente. Entretanto,

dada quantidade de resíduos, as substituições

o despejo de esgoto e efluentes industriais e

espera-se um aumento

A disposição final adequada42 constitui-se

aos impactos negativos do
não tratados no meio

das emissões de GEE

materiais da cadeia da reciclagem para queimá-

incineração deve ser considerada com cuidado,

de um aterro controlado com mais de 5 metros

agrícolas não tratados em corpos de água. A

proporcionado pela

los. Esse seria um fenômeno de competição por

levando em conta seu potencial impacto no

de profundidade e de um com menos de 5

universalização dos serviços de saneamento

centralizados tradicionais

resíduos entre usinas incineradoras e cadeias de

sistema de gestão de resíduos como um todo,

metros por aterros sanitários com captura de

básico no Brasil é fundamental para melhorias

ou anaeróbios), já que a

reciclagem e iria contra a lógica de uma política

notadamente sobre a reciclagem, a poluição do

metano pode reduzir, respectivamente, em

do quadro de saúde e bem-estar da população,

remoção de carga orgânica

integrada e inteligente de gestão de resíduos

ar e as emissões líquidas de GEE. Ainda assim, é

80% e em 40% suas emissões. No Brasil, poucos

bem como a viabilização de melhores processos

de GEE são mais elevadas

sólidos (Morris, 1996).

uma solução que pode ser incentivada, já que em

aterros utilizam o biogás para gerar energia,

para destinação e tratamento de efluentes

sistemas difusos de

alguns casos ela é preferível à disposição final em

deixando o gás escapar para atmosfera e

industriais e agrícolas e a captura de biogás são

aterros e até à reciclagem de alguns materiais.

contribuindo para o aumento do efeito estufa

chaves para a mitigação dos GEE desse setor .

2.1.4. Disposição final

(World Bank, 2009).

Para contornar o problema da competição,
a incineração, idealmente, somente deveria
ser utilizada para lidar com resíduos que não
possam mais ser reaproveitados ou reciclados,
tais como resíduos perigosos provenientes de

A falta de disposição final adequada e as

A maioria das emissões de GEE em

utilização de sistemas

44

população de baixa renda, aos municípios

tratamento de RSU são provenientes de lixões

dentre outros motivos, pela grande quantidade

menores e menos desenvolvidos e às áreas

a céu aberto e aterros sem sistemas de captura

de resíduos que é gerada todos os anos. Além

rurais. Dessa forma, e visto que os planos de

seja por incineração ou redirecionamento para

de metano (Iswa, 2009). Resíduos em aterros

da correlação evidente que existe atualmente

ação de saneamento básico tangem à esfera

aterros, após a constatação de não ser viável

sofrem processo de decomposição anaeróbia,

entre desenvolvimento econômico e maior

municipal e estadual, ações compensatórias

se realizar o processo de reciclagem, também

sendo decompostos por ações bacterianas sem

geração de resíduos, não se pode deixar de citar

devem ser implementadas com o fim de

constitui um tema polêmico. Vê-se que cada

a presença de oxigênio, que por sua vez emitem

outros fatores importantes que contribuem para

viabilizar os investimentos necessários para

uma dessas alternativas possui características

GEE (EPA, 2006).

sua contínua vertente ascendente: crescente

a universalização desses serviços, já que

urbanização, aumento da população, menor

esses municípios detêm menor capacidade

determinado cenário. Um dos pontos seria que

decompõem em aterros emitem biogás por

durabilidade e maior descartabilidade dos

de pagamento e investimento em sistemas

uso de incineradores com recuperação energética

um período que vai de 30 a 50 anos. O biogás,

produtos (Abrelpe, 2010).

de tratamento adequados e com foco

seria preferível aos aterros localizados em regiões

além de CH4 (50-90% da mistura), também

com restrição de espaço geográfico adequado,

contém CO2 (10-50% da mistura), tendo uma

para a criação de aterros sanitários constitui

modernização do setor é vista como um dos

que é o caso de muitos municípios menores

composição similar a de um combustível . O

um desafio para muitos municípios no Brasil,

pilares para viabilizar a universalização do

41
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e a consequente emissão
quando comparada com
tratamento no local (fossas
sépticas) e/ou disposição
direta de esgotos em corpos
hídricos.

na Brasil geralmente está associado à

emissões de GEE relacionadas são causadas,

Entretanto, a forma de tratamento que se dá,

Uma vez descartados, os resíduos que se

de tratamento (aeróbios

A falta de saneamento básico adequado

processos industriais e materiais hospitalares.

que a torna mais apta a ser utilizada para um

62

Fica evidente, portanto, que a adoção da

Para a disposição

de maneira que a maioria deles não consegue

Desde 2003 surgiram projetos de

A composição exata

42

biogás tem um potencial energético de 35% em

em mudanças climáticas. Além disso, a

63

Propostas Empresariais de Políticas Públicas
para uma Economia de Baixo CarboNo no Brasil

PROCESSOS INDUSTRIAIS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

45

saneamento básico, dado que é a partir dela que

captura de biogás, bem

se aumenta a eficiência dos serviços prestados.

A avaliação
da viabilidade

financeira do projeto de
como a mensuração
de parâmetros físicos
de produção de biogás
deve ser rigorosamente
estudada, uma vez que
a carga orgânica dos
esgotos domésticos são
relativamente mais baixas
quando comparada a outras
fontes de efluentes líquidos.

Outro entrave para que se atinja esse fim reside
na dificuldade encontrada pelo poder público
para regular a prestação de serviço, já que as
agências federais, estão em descompasso com
às políticas de gestão de resíduos, as quais
são subnacionais e descentralizadas (Pena &
Abicalil, 1999).

46

O processo de
higienização

necessário para a
implementação do lodo
de esgoto (que é fonte
emissora de óxido nitroso)
na agricultura deve ser
muito bem acompanhado
como forma de garantir
a eliminação de metais
pesados e quaisquer fontes
de patogenias ao homem
e ao meio ambiente. Além
disso, a qualidade do lodo
de esgoto tratado varia
segundo o processo de
tratamento de efluentes
líquidos (anaeróbio, aeróbio
ou misto). Estudos apontam
que o uso descontrolado
do lodo de esgoto pode
provocar desequilíbrios
nos nutrientes do solo,
sobretudo com relação à
concentração de nitrogênio
e poluição de corpos de
água (Embrapa, 2006).

47

Em termos
do inventário

nacional essas emissões
seriam descontadas em
“Agricultura” e não em
“Tratamento de resíduos”.

Para se decidir qual é a melhor estratégia
de redução de emissões das fontes relacionadas
a tratamento de efluentes, deve-se levar em
consideração alguns elementos. Primeiramente
é preciso verificar a quantidade de energia
consumida por tipo de tratamento e verificar
se a fonte geradora dessa energia é limpa. Para
reduzir as emissões associadas ao consumo
energético das estações de tratamento de
efluentes (ETE), a melhor alternativa pode
ser a geração de energia a partir de centrais
anaeróbias de tratamento. Tal tecnologia
baseia-se na geração de energia a partir
do biogás emitido durante o tratamento
anaeróbio, de forma que essa pode ser utilizada
para alimentar a demanda energética da
própria central de tratamento45. O método

de fertilizantes minerais e calcário é a alternativa

o custo de implementação no Brasil de ETE

atualmente no setor e lidaria com problemas

de tratamento anaeróbio com recuperação

que se mostra mais interessante, dada a alta

sustentáveis, principalmente de sistemas

ambientais adjacentes.

energética é utilizado em todo o mundo com

concentração de matérias orgânicas presentes

anaeróbios capacitados com sistemas de

bastante êxito e apresenta-se como uma das

em sua composição. Além da contribuição para

captura de biogás e aproveitamento energético.

que têm interface com emissões de GEE são

alternativas mais custo eficientes no tratamento

mitigação do efeito estufa47, aponta-se para

Uma vez munidos desses dados, os tomadores

aprimoramentos em eficiência energética

sustentável de efluentes (Eauk, 2009).

uma economia média por parte do agricultor

de decisão poderão considerar soluções custo

(controle de perdas nos sistemas) e a de

de R$468,00 por hectare na substituição dos

eficientes para o problema.

avaliação tarifária, a qual leva em conta o

A destinação final do lodo de esgoto ou

custo de investimento para instalação de novos

biossólido, um subproduto do processo de

fertilizantes minerais e calcários. O saldo

tratamento de efluentes, representa uma

positivo de seu uso está diretamente relacionado

controlar as emissões no setor de efluentes

sistemas que contemplem não só o tratamento

oportunidade para as ETE. A melhor e mais

com questões logísticas, com a qualidade do

no País a primeira solução é buscar a

da fase líquida (esgoto), mas também da fase

utilizada alternativa para seu uso é o reúso em

lodo, a qualidade do processo de higienização

universalização do acesso ao tratamento

sólida (lodo de esgoto) e gasosa (basicamente

processos industriais (fabricação de cerâmica,

e a aplicação do lodo de forma regulada e

de efluentes. Isso ocorre pelo fato de que

biogás e óxido nitroso).

tijolos, entre outros) e como fertilizante orgânico

acompanhada (Embrapa, 2006).

fossas sépticas e o despejo inapropriado de

2.3. Outros desafios
2.3.1. Transporte de resíduos

(principalmente para uso agrícola). A disposição

A falta de dados essenciais para possibilitar

Logo, fica evidente que para reduzir e

efluentes ainda são a forma predominante

final inadequada desse subproduto representa

uma tomada de decisão racional sobre o tema é

de tratamento no Brasil, constituindo-se em

uma fonte emissora de GEE e é nociva ao

um desafio presente para o setor de tratamento

fontes difusas emissoras de GEE relacionadas

meio ambiente, de maneira que, caso ela não

de efluentes. Exemplos desses dados essenciais

a efluentes, além de fontes de vários tipos de

haja possibilidade de reutilização, esse tipo de

ausentes são a quantidade de emissão média

poluição e degradação ambiental. Uma segunda

ao transporte de resíduos não estejam

resíduo deve seguir para um aterro sanitário ou

gerada nas várias formas de disposição final de

etapa no gerenciamento das emissões do

contabilizadas em "Tratamento de resíduos"

outra forma de destinação final adequada.

esgotos (nas fossas sépticas e seu transporte,

setor seria a concepção e adoção progressiva

no inventário nacional brasileiro, é importante

Ainda que tenha de ser implementada com

64

Outros aspectos relevantes para o setor e

Ainda que as emissões de GEE relacionadas

nas ETE aeróbicas, anaeróbias e mistas, no

de ETE menos emissoras (ETE aeróbicas ou

ressaltar que toda coleta de resíduos está

extrema cautela46, o reúso do lodo de esgoto

despejo inadequado de esgoto, etc). Outro

anaeróbias com aproveitamento energético), o

intrinsecamente associada ao uso de veículos e

como fertilizante agrícola em substituição ao uso

dado importante para a tomada de decisão é

que promoveria reduções das emissões geradas

ao consumo de combustível, o que implica altos

www.fgv.br/ces/epc
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custos e consideráveis montantes de emissão

ligados diretamente aos centros de coleta.

relacionados a uma gestão integrada de resíduos

em que a melhor forma de tratamento seja a

de GEE. Portanto, o transporte de resíduos

Esses sistemas, além não contribuírem para as

são desafios de suma importância a serem

disposição final adequada com recuperação

sólidos comumente torna-se um desafio para os

emissões de transporte e para o aumento do

superados para reduzir a pegada de carbono do

energética.

municípios, os quais muitas vezes acabam não

trânsito dentro da cidade, trazem benefícios

setor. Ainda que nos últimos anos tenha havido

conseguindo arcar com os custos de transporte

diretos para o bem-estar da população local

melhoras a esse respeito há, todavia, muito a ser

que, se feita corretamente, a gestão de resíduos

até um local de descarte apropriado e, por

e incentivam a coleta seletiva e a reciclagem

realizado (Iswa & Unep, 2002).

é uma oportunidade de negócio, de redução de

conseguinte, estimulam a formação de lixões a

(Ajuntament de Barcelona, 2011).

O estabelecimento de um canal eficiente

custos e de aumento de competitividade e não

de comunicação entre a população, gestores

necessariamente uma externalidade negativa

Aproximar os centros de tratamentos de

é o volume de emissões geradas no transporte

públicos, órgãos e empresas responsáveis pelo

de processos produtivos com a qual se tem de

resíduos das cidades geradoras é uma forma

de efluentes pelas empresas “desentupidoras”

tratamento de resíduos, apesar de, por vezes,

lidar. A entrada do setor de resíduos com foco

eficaz de reduzir tal impacto ambiental (World

de fossas sépticas. A ocorrência de fossas

ser de difícil realização, gera maior confiança

em mudanças climáticas na agenda positiva

Bank, 2009). Outras maneiras de diminuir o

sépticas no País é um claro sintoma dos

e credibilidade para a criação de soluções

do governo é extremamente importante para

impacto ambiental do transporte incluem

baixos níveis de acesso a esgoto e saneamento

conjuntas. É imprescindível transmitir, através

que todo esse potencial seja de fato explorado,

a melhoria de operações de coleta, o uso de

básico. Além de gerarem emissões por meio

de processos de educação e conscientização,

sendo que, para que o Brasil de fato consiga se

biocombustíveis e a utilização de transportes

de processos anaeróbios, as fossas devem

informações claras, transparentes e confiáveis,

destacar no quadro de gestão de resíduos, há de

alternativos (Iswa, 2009).

ser desentupidas periodicamente, e o esgoto

que comuniquem o porquê é importante fazer

haver capacitação de municípios com respeito

é coletado e transportado por caminhões

a gestão de resíduos, como realizá-la e também

ao planejamento de longo prazo e facilitação da

viabilizadas ao redor do mundo para lidar

até locais de despejo final. Sabe-se que esse

qual tem sido o resultado e o impacto final de

comunicação intermunicipal (World Bank, 2009).

com os altos custos de transporte de resíduos

processo logístico constitui uma fonte de

suas respectivas ações.

sólidos. Na cidade espanhola de Barcelona,

emissão considerável, ainda que ela seja pouco

2.3.3. Institucional e político

por exemplo, implantou-se uma rede de

quantificada no País.

se em um processo de conscientização e

tubulação subterrânea para o transporte

2.3.2. Educação e conscientização

capacitação técnica do setor privado e público,

de complexidade institucional associada à

nesse caso representado principalmente por

gestão de resíduos no Brasil, que acaba sendo

céu aberto em locais inadequados.

Soluções interessantes vêm sendo

de resíduos, através da qual o material

Outro ponto importante no caso brasileiro

De forma similar, é importante investir-

Do ponto de vista político, há uma questão

estados e municípios. Para que, de fato, haja

mais um desafio para viabilizar a redução

segue para centros de triagem nas periferias

população, do meio empresarial e do corpo

melhorias da ordem de capacitação técnica, o

da pegada de carbono do setor. São vários

da cidade. Aproximadamente 70% da região

político para a importância da reciclagem,

fluxo de conhecimento entre diversas partes

os ministérios que tem influência direta

metropolitana já possui receptores de resíduos

da minimização do lixo e de outros aspectos

deve ser aprimorado e também adaptado

em seu planejamento estratégico e em sua

à realidade local. Dentro dessa linha, a

implementação: Ministério das Cidades,

Internacional Solid Waste Association (Iswa)

Ministério do Meio Ambiente, Ministério da

está trabalhando, por meio do Working Group

Saúde, Ministério do Planejamento, Orçamento

on Landfills na tradução para o português

e Gestão, dentre outros. Ainda assim, são

e para o mandarim do documento Landfill

poucos os canais de comunicação entre os

Operations Guidelines (Iswa, 2010).

ministérios envolvidos, diminuindo a eficiência

descartado viaja em altas velocidades e

A educação e a conscientização da

Cabe salientar a importância de se

www.fgv.br/ces/epc

dos processos decisórios e aumentando a

desenvolver um novo olhar que permita uma

probabilidade de haver regras pouco claras e

diferenciação mais clara do que é, de fato, lixo,

ambíguas acerca do tratamento de resíduos.

jargão que engloba aquilo que não apresenta
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A experiência internacional já demonstra

Além disso, o Brasil, por ser uma federação,

mais nenhuma possibilidade de uso, em

concede relevante grau de autonomia política a

contraposição ao que é matéria-prima e fonte

estados e municípios. Dentro dessa perspectiva,

de energia, natureza da vasta maioria dos

destaca-se que o serviço de gestão de resíduos,

resíduos. Todas as formas de tratamento supra

antes de qualquer coisa, é uma competência

apresentadas dependem de que as pessoas e

estadual e municipal. Assim, ao longo dos anos,

as instituições se voltem para suas respectivas

foram criados pelo menos 23 programas e planos

atividades e avaliem se: geram o mínimo de

dirigidos ao setor, tanto em âmbito federal, tais

resíduos possível? Se sim, os resíduos gerados

como o Plano Nacional de Saneamento Básico

estão sendo reutilizados ao máximo? Se sim,

(Plansab), como nas esferas estadual e municipal.

os resíduos gerados estão sendo reciclados ao

Dessa forma, criou-se um mosaico de políticas de

máximo? E assim por diante, até o momento

difícil coordenação e comunicação.

www.fgv.br/ces/epc
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3.1. Política Nacional de Resíduos

Além disso, a política exige a criação de coleta

Sólidos (PNRS)

seletiva em municípios e prioriza cooperativas

A Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) está calcada na implementação da
gestão integrada de resíduos por logística

A PNRS exige a substituição de lixões por
aterros sanitários até 2014 e proíbe a criação de

da responsabilidade compartilhada em todo o

novos lixões. As prefeituras terão de construir

ciclo de vida dos produtos. A responsabilidade

ou transformar os antigos lixões em aterros

compartilhada está baseada em acordos

sanitários, onde devem ser depositados somente

setoriais e termos de compromisso entre

os resíduos que não possam ser decompostos ou

empresas, governos e cidadãos para a realização

reciclados. Além disso, será proibido catar lixo,

da separação e do tratamento resíduos sólidos.

morar ou criar animais em aterros sanitários.

A PNRS circunscreve uma hierarquia de

diversos desafios a serem superados tal como

ordem de prioridade para o tratamento de

a realização da coleta seletiva com a inclusão

resíduos. Essa hierarquia prioriza a não geração,

social dos catadores e a coordenação entre

seguida por redução da quantidade de resíduos

os diferentes ministérios que fazem parte do

gerados, reúso, reciclagem, incineração com

comitê de gestão e regulamentação. O sucesso

recuperação energética e, por último, disposição

da PNRS está diretamente relacionado à

final adequada dos rejeitos.

superação de vários dos desafios citados ao

estabelecimento de Planos Estaduais de

3.2. Plano Nacional de Saneamento

Planos Intermunicipais, Planos Municipais,

Básico (Plansab) e PAC Saneamento
(Plansab), previsto na Lei n°11.445/2007, busca

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Esses

traçar um planejamento a partir de uma visão

planos devem atuar em consonância com os

estratégica do futuro e delinear um plano de

respectivos Planos de Saneamento Básico.

ação para garantir a execução de diretrizes
o marco regulatório do saneamento básico no

para a coleta seletiva, passíveis de punição,

Brasil (Brasil, 2007). Longe de buscar adentrar

caso não haja cumprimento. Das pessoas

os detalhes de tal plano e da Lei de 2007, o

jurídicas, requer-se o recolhimento, a reciclagem

objetivo deste estudo é buscar compreender

e a destinação de resíduos após consumo.

como esta, que é a principal política pública do

Fabricantes, distribuidores e comerciantes

setor de saneamento, irá interferir nas emissões

terão a responsabilidade de recolher e reciclar

desse setor.
Nacional de Saneamento Básico, instituída na

a estruturarem e implementarem sistemas de

década de 1990, traçava as principais diretrizes

logística reversa.

do setor, dentre as quais muitas se mantiveram

ou entidades representantes
do setor empresarial.

no novo documento. O principal objetivo dessa

financeiros do governo federal, municípios terão

política era alcançar a universalização do acesso

um prazo de dois anos (até agosto de 2014) para

aos serviços de abastecimento de água, coleta,

criar um Plano de Gestão Integrada de Resíduos.

tratamento e destinação final dos esgotos

Somente aqueles municípios cujos planos de

sanitários e dos resíduos sólidos urbanos.

gestão integrada forem aprovados receberão,

Objetivos esses cujo cumprimento se daria

caso contrário, não terão acesso aos recursos.

pela integração do setor privado, setor público

www.fgv.br/ces/epc

distribuidores, comerciantes

Antes da instituição do Plansab, a Política

descartadas por consumidores e serão obrigados

Para que possam receber recursos

fabricantes, importadores,

básicas apresentadas nessa lei, a qual institui

exemplo, ser obrigados a separar seus resíduos

embalagens de determinados materiais

de compromisso com

O Plano Nacional de Saneamento Básico

Metropolitanas, compondo assim os planos

Cidadãos nesses municípios poderão, por

poderá entrar em

acordos setoriais e termos

longo desse estudo (Brasil, 2010a).

Resíduos Sólidos, os quais são compostos por
Planos Microrregionais e de Regiões

O poder público

A implementação efetiva da PNRS incorpora

gestão de resíduos, a qual estabelece uma

A PNRS funcionará através do

REFERENCIAL
REGULATÓRIO

resíduos.

reversa. A logística reversa viabiliza-se por meio

48

diálogo com a realidade:

de catadores no recolhimento e separação dos

48
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O termo
sociedade engloba

empresários, trabalhadores,
movimentos sociais, ONGs e
pesquisadores.

(três níveis de governo) e da sociedade civil

constituam vertentes de redução indireta de

implantados no PAC. Não se sabe, por exemplo,

organizada; da descentralização, por meio da

GEE, não são traçados programas e metas

se estão sendo implantadas centrais de

estratégias e mercado para o abatimento,

transferência de processos decisórios para níveis

claras e bem definidas com vista à redução

tratamento com aproveitamento de energia e

recuperação e uso do metano por meio do

subnacionais; da articulação intersetorial e

direta da pegada de carbono do setor, tal como

com consumo mais eficiente de energia (algo

desenvolvimento e difusão de tecnologia,

entre níveis de governo; estabelecendo parcerias

aproveitamento de biogás e incentivo para

que poderia reduzir emissões totais de GEE,

implementação de políticas públicas eficientes

público-privadas; e do desenvolvimento e

uso de biossólido como fertilizante orgânico.

como relatado acima) (Brasil, 2010b).

para esses fins, suporte e viabilização de

modernização do setor.

Deve-se ressaltar que o Plansab ainda não está

3.3. Outras iniciativas

investimentos, dentre outros. Essa iniciativa

O Plansab é uma tentativa de dar

delineie um enfoque maior para essas questões

no Brasil e é premissa básica para o êxito desse

na versão final. Além disso, embora o Plansab

com a questão de emissão de GEE e, por vezes,

metano: agricultura, minas de carvão, aterros,

programa o estabelecimento de um pacto,

aborde questões estratégias importantes para

afetam indiretamente a gestão de resíduos

sistemas de gás natural e petróleo e efluentes

tal como o próprio documento indica, com

mitigação das emissões de GEE do setor, ele não

sólidos e de efluentes líquidos, merecendo assim

líquidos. Com isso, espera-se que somente essa

participação e envolvimento da sociedade49 em

compreende aspectos práticos e operacionais

menção no presente estudo.

iniciativa consiga chegar a redução de 180 MM

sua elaboração, juntamente com os três níveis de

a serem implementados, sendo uma das

governo. O Plansab foi iniciado em 2008 e ainda

principais críticas relacionadas à elaboração

de Metano (GMI)50, que é uma parceria público-

está em fase de elaboração com data prevista

desse documento (Brasil, 2008).

privada instituída em 2010 que conta com a

importante, na qual grandes organizações

participação de 37 governos, além da Comissão

fazem parte, é o Compromisso Empresarial

Aceleração do Crescimento (PAC) possui uma

Europeia, dentre os quais o Brasil, e forma

para a Reciclagem (Cempre), uma associação

vertente de saneamento básico. O plano prevê

uma rede de projetos de aproximadamente mil

sem fins lucrativos, fundada em 1992 e

ressaltados segundo relatórios preliminares já

um investimento da ordem de R$40 bilhões em

organizações. Construída dentro dos moldes

dedicada à promoção da reciclagem dentro

disponibilizados. No que concerne à mitigação

saneamento básico. A maioria das obras é de

da Parceria Metano para Mercados (M2M)51,

do conceito de gerenciamento integrado do

das mudanças climáticas, percebe-se que há

expansão de redes de esgoto, sendo que algumas

assinada em 2004 por 14 países, ela tem o

lixo. O Cempre direciona seus esforços para

apenas breve menção sobre emissões de GEE

obras contemplam ampliação e criação de novas

objetivo de criar uma plataforma de colaboração

conscientizar a sociedade sobre a importância

relacionadas ao saneamento e redução da

ETE. Os documentos provenientes de fontes

internacional para reduzir as emissões globais

da redução, reutilização e reciclagem dos

pegada de carbono do setor. Não obstante, ainda

oficiais e de ONGs, que objetivam acompanhar

de metano de fontes antropogênicas e ampliar

resíduos por meio de publicações, pesquisas

que a universalização do saneamento básico

o PAC saneamento, não possibilitam concluir

o uso de metano como uma fonte de energia

técnicas, seminários e bancos de dados

e outros aspectos contemplados pelo Plansab

sobre os tipos de sistemas que estão sendo

limpa e renovável.

(Cempre, 2011).

consulta pública do documento (Brasil, 2011).
Entretanto, alguns pontos já podem ser

Cabe citar também que o Programa de

www.fgv.br/ces/epc

Existem iniciativas voluntárias que lidam

Dentre elas, destaca-se a Iniciativa Global

www.fgv.br/ces/epc

50

Global Methane
Initiative. Referência

da EPA: www.epa.gov/
gasstar, acesso em 2 de
setembro de 2011.

51

Methane to Markets

de caráter voluntário foca prioritariamente

continuidade às políticas de saneamento básico

para entrega para o final do ano de 2011, após a

70

concluído e que existe a possibilidade de que se

O GMI foca no desenvolvimento de

em cinco grandes setores emissores de

de toneladas de CO2e por ano até 2015.
No âmbito nacional, uma iniciativa
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4.1. Resíduos sólidos
A criação de um sistema de gestão

O desconhecimento e o alto custo de
desenvolvimento e implementação de

integrada de resíduos é o estado da arte em

sistemas de gestão é um impeditivo para

termos de tratamento de resíduos, sendo que

disseminação destes. Podem ser utilizados

para atingir esse objetivo necessita-se:

instrumentos econômicos que ofereçam

Estabelecer a gestão integrada de resíduos,

subsídios ou benefícios fiscais que tenham

de forma sistêmica e com efeito em todo o

esses dois pontos como objetivo, tais

ciclo de vida dos produtos, com foco na não

como empréstimos com taxas reduzidas

geração, minimização, reúso, reciclagem e

ou subsídios diretos. Parte da literatura

compostagem de resíduos;

atribui a responsabilidade de investimento

Utilizar tecnologias de tratamento com

em P&D ao governo federal, conquanto

menor consumo de energia, sem deixar de

demandam-se grandes montantes de

olhar para a minimização de GEE; e

investimento e mão de obra altamente

Recuperar energia de processamento e
aproveitamento energético do biogás.

qualificada.
A minimização de resíduos que seguem
para destinação final (só possível

De uma forma geral, uma política

através da maximização da não geração

integrada de resíduos deve antes de tudo

de resíduos, da redução, do reúso, da

privilegiar a minimização de resíduos a

reciclagem e da compostagem de resíduos),

seguirem para disposição final. Essa tarefa

por meio de instrumentos econômicos

começa na não geração e passa pela redução,

diretos. Uma política interessante que

reúso, reciclagem e compostagem de resíduos.

atua para esse fim é a de taxação variável

É certo que, em grande parte, o sucesso

segundo a quantidade de resíduos que

da implementação da gestão integrada

segue para disposição final em aterros e

de resíduos depende do engajamento da

lixões. Esses sistemas vêm se mostrando

iniciativa privada, tal como apresentado ao

eficazes em mais de um estado dos

longo do documento, para que seja, de fato,

Estados Unidos, com o sistema de pay-

implementada uma visão sistêmica e que

per-bag, acompanhados de regulação

abranja todo o ciclo de vida dos produtos.

competente com o fim de evitar que se

Ainda assim, para além da iniciativa privada,

joguem os resíduos em qualquer lugar.

são diversos os instrumentos econômicos

Outro incentivo interessante e que também

mostrados pela experiência internacional que

tem se mostrado eficiente para incentivar

são eficientes para propiciar a maximização

o retorno de matérias recicláveis e

de cada uma dessas formas de tratamento,

reutilizáveis é o de cobrar depósitos-caução

atuando principalmente por meio de:

no momento de compra de determinados

A viabilização da coleta seletiva, que

materiais, tal qual é feito atualmente no

deve ser buscada principalmente pelas

Brasil com garrafas de vidro.

melhorias de educação e conscientização

Realização de estudos que analisem as

da sociedade civil, do setor público e

emissões líquidas de GEE, decorrentes da

Propostas de política pública para um

privado para a importância da reciclagem

adoção de incineradores modernos com

e também pela capacitação técnica da mão

aproveitamento de energia no Brasil, sua

de obra envolvida no processo de coleta,

viabilidade econômica e seus riscos à

carbono no brasil

triagem e reciclagem.

população e ao meio ambiente. Além disso,

setor de transportes de baixo

O desenvolvimento, demonstração e

nesse estudo é importante que haja maior

implementação de novas tecnologias que

entendimento de como a incineração de

produzam menos resíduos ou privilegiem

resíduos impacta o bom funcionamento de

a não geração, a minimização, o reúso, a

outras formas de tratamento, tais como a

compostagem e a reciclagem de resíduos.

reciclagem e a compostagem.

www.fgv.br/ces/epc
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Quanto mais
bem construída

e administrada a fossa
séptica, maior a quantidade
de emissão de metano
associada (Cetesb, 2011).

A extinção de todas as formas de despejo

e empréstimos a taxas privilegiadas

com vista a redução de emissões de GEE

e articulação claros e eficientes entre

de resíduos inadequadas e adoção de

com o fim de desenvolver e implementar

relacionados ao setor de resíduos sólidos e

setor público, setor privado, academia e

formas adequadas de destinação final que

tecnologias de captura de biogás nas ETE

efluentes líquidos, de forma coordenada e

iniciativas internacionais para trabalhar

mínima de materiais

levem em conta, inclusive, a quantidade de

anaeróbicas.

alinhada com outras políticas e

e aprimorar as oportunidades e desafios

cuidadosamente discutidas

emissão de GEE de cada processo.

Promoção do controle de substâncias

ministérios, principalmente com a Política

de implementação de novas tecnologias

e preferencialmente devem

poluentes na fonte, já que assim se reduz a

Nacional de Mudanças Climáticas, com as

e para transferência de conhecimento

necessidade de tratamento.

políticas de saneamento e com o Ministério

técnico com foco em competitividade

4.2. Efluentes líquidos

Aprofundamento de estudos que apresente

de Minas e Energia.

relacionados ao setor de resíduos.

fonte de emissão relacionado a efluentes

os custos e viabilidade financeira e

Ampliação dos incentivos para

Criação e fortalecimento de mercados

é a falta de universalização dos serviços

tecnológica para realizar a modernização

aproveitamento de biogás de aterros, de

para os produtos de reúso, reciclagem

de saneamento básico adequada. Assim,

do setor.

ETE anaeróbicas e de quaisquer outros

e compostagem. Um deles pode ser o

sistemas de tratamento de resíduos

estabelecimento de uma quantidade

(plantas industriais, polos agrícolas, etc.),

mínima de reúso de materiais ou de

Como apontado nesse estudo, a principal

a universalização em si desses serviços já
representaria um primeiro passo para redução
das emissões do setor, já que o despejo

Ampliação da educação e da

por meio de subsídios para construção de

uso de materiais provenientes de

não tratado também é fonte de emissão

conscientização da população, do setor

estrutura aptas para captação e geração de

fontes recicláveis para produtores e

de GEE. Contudo, nem todas as formas de

privado e do corpo político para a

energia, além de capacitação técnica dos

importadores53. Isso inclui subprodutos

saneamento básico consideradas adequadas

importância da criação de uma gestão

funcionários. Outras medidas de incentivo

dos processos de compostagem e de

são as desejáveis em termos de mitigação das

integrada de resíduos e dos processos de

à produção de energia proveniente de

tratamento de efluentes, além de produtos

mudanças climáticas, tais como as fossas

tratamento de esgoto adequados. Tais

fontes renováveis, tais como Renewable

recicláveis. Dessa forma, o governo

sépticas . Dessa forma, a escolha do processo

medidas são compostas por uma parcela

Portfolio Standards, Renewable Energy

estimula a criação de um mercado para

de coleta e tratamento tem influência

de educação formal, focada em criar

Certificates, Tarifas Feed-in, também

materiais recicláveis e simultaneamente

direta na quantidade de emissões de GEE

programas nas escolas, órgãos públicos

são muito importantes e são mais bem

ganha capacidade de abastecer possíveis

provenientes do setor de efluentes líquidos.

e organizações do setor privado, além de

exploradas no documento do EPC de

déficits de materiais, tendo algum controle

52

campanhas publicitárias que também

Energia 2010 (EPC, 2010).

sobre seu nível de preço. Outra forma de

esgotos pode ser considerada uma grande

tenham esse fim; e uma informal, que

Capacitação técnica dos gestores públicos

colaborar com a indústria de reciclagem

fonte de emissão em primeira análise pelo

visa, por exemplo, a criação de campanhas

e outros profissionais ligados à gestão de

seria garantir uma quantidade mínima

custo de oportunidade do não aproveitamento

participativas, que convidem os cidadãos

resíduos e viabilização de sua aproximação

de receita ou oferecer incentivos fiscais

do biossólido como subproduto e do não

a ser parte da solução. Uma vez que se

a especialistas na área. Dentro dessa

para as plantas produtoras de materiais

aproveitamento energético do biogás

consiga a participação da sociedade é

linha, é de fundamental importância o

recicláveis.

decorrente do processo de decomposição

importante informar a destinação dos

treinamento de todo o pessoal envolvido

Ações compensatórias para municípios

anaeróbia. Portanto, o principal potencial de

resíduos tratados e a importância de tal

no tratamento de resíduos, desde o

que não geram receitas suficientes para

redução de emissões de GEE está associado

atividade.

catador até os formuladores de política

financiar sistemas adequados de gestão

à geração de energia nas ETE anaeróbicas e

Criação de um sistema robusto de base de

púbica. Assim, mostra-se extremamente

de resíduos e sistemas de tratamento

à utilização de subprodutos dos processos de

dados, com informações de fácil acesso,

interessante aproximar os comitês

de efluentes com foco em mudanças

tratamento, que para ser, de fato, maximizado

disponíveis, organizadas e padronizadas,

interministeriais de gestão de um grupo de

climáticas. Em função da dispersão

depende diretamente da universalização

as quais deem insumos aos gestores

especialistas e profissionais na gestão de

geográfica e do porte dos municípios

dos serviços de saneamento e do aumento

públicos para a tomada de decisão,

resíduos sólidos no governo central. Esse

(cerca de 70% do municípios possuem

de eficiência energética dos processos,

racional e eficiente, e credibilidade às ações

grupo deve realizar comparações entre

população inferior a 30 mil habitantes),

minimizando perdas no sistema.

governamentais junto a sociedade civil

os sistemas de diferentes localidades, se

destacam-se os benefícios que podem ser

A falta de sistemas de tratamento de

organizada.

manter informados sobre o estado da arte,

obtidos pela regionalização de sistemas

buscar quais as melhores políticas para

Estipulação de metas e objetivos claros

em termos de implementação de políticas

(consórcios intermunicipais já amparados

viabilizar a universalização do saneamento,

relacionados à coleta, reciclagem,

públicas e desenvolvimento tecnológico

por legislação específica) para obtenção

mas as oportunidades para promover uma

geração de energia, disposição final,

(o que é feito nos outros países), servindo

de economia de escala e viabilização de

economia de baixo carbono relacionada a

universalização dos serviços de

como um provedor de informação fácil

tecnologias e unidades de processamento.

efluentes. Portanto, em termos de política

saneamento, captura de biogás, dentre

e confiável disponível para auxiliar os

Implementação de soluções alternativas

pública aponta-se como fundamental a:

No entanto, não é objetivo desse trabalho
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4.3. Políticas que abordam ambos

outras. Além disso, é imprescindível

gestores dos sistemas locais e regionais de

para transporte de resíduos e efluentes,

Modernização do setor, por meio de

a viabilização de uma política de

gestão de resíduos sólidos.

que tenham por objetivo minimizar

subsídios fiscais, investimentos diretos

planejamento estratégico de longo prazo

Viabilização de canais de comunicação

emissões relacionadas a transporte.
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Ressalta-se que
políticas econômicas

que exijam uma quantidade
recicláveis devem ser
com as indústrias afetadas
ser implementadas de
forma cooperativa e não
impositiva (Unep, 2005).
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ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland
Abrelpe - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais GEE
ACV - Análise de Ciclo de Vida
BAT - Best Available Technologies
Cempre - Compromisso Empresarial para a Reciclagem
CH4 - Metano
CO2 - Dióxido de carbono ou gás carbônico
CO2e - Dióxido de carbono equivalente
COV - Compostos orgânicos voláteis
CSI - Cement Sustainability Initiative
EPA - Environmental Protection Agency
EPC - Empresas pelo Clima
EUA - Estados Unidos da América
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
GEE - Gases de Efeito Estufa
GMI - Global Methane Initiative
IAI - International Aluminium Institute
ISWA - Internacional Solid Waste Association
M2M - Methane to Markets
MCT - Ministério de Ciência e Tecnologia
MFP - Melhores Formas de Produzir
MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MNCR - Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
N2O - Óxido nitroso
ONG - Organização não governamental
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento
PFC - Perfluorocarboneto
Plansab - Plano Nacional de Saneamento Básico
PNMC - Política Nacional sobre Mudança do Clima
PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos
RMSP - Região Metropolitana de São Paulo
RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista
RMCA - Região Metropolitana de Campinas
RSU - Resíduos sólidos urbanos
SNIC - Sindicato Nacional da Indústria de Cimento
USCC - U.S.- China Economic and Security Review Commission
UE - União Europeia
WBCSD - World Business Council for Sustainable Development
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