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A Delta CO2 é uma empresa de assessoria e consultoria técnico-científica,
incubada na Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), que atua na área de
gestão de gases do efeito estufa provendo soluções tecnológicas inovadoras para
reduzir as emissões e remover o CO2 da atmosfera.
Esta consultoria é especializada na quantificação das emissões dos gases do
efeito estufa e elaboração de projetos de mudança de processos produtivos que
resultem em reduções de emissões e/ou remoção de CO2 atmosférico.
A Delta CO2 proporciona a seus clientes maior visibilidade no mercado e
conseqüentemente vantagens competitivas na comercialização de seus produtos
ou serviços.
Devido à necessidade de integração de soluções diversas, o corpo técnico da
empresa é multidisciplinar e formado por profissionais experientes e
reconhecidos internacionalmente.
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APRESENTAÇÃO

Ao longo dos dois últimos séculos, a concentração de gases de efeito estufa (GEE),
como por exemplo, o CO2, CH4 e N2O entre outros, vem aumentando significativamente na
atmosfera terrestre por causa da maior atividade industrial, agrícola e de transporte.
Na

segunda

Conferência

das

Nações

Unidas

sobre

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento Humano, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi criada a Convenção
Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima (UNFCCC) cujo propósito é
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que
impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Como resultado da
criação do UNFCCC, vários relatórios oficiais foram elaborados por cientistas do IPCC
(Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) onde ficou evidenciado que ações
antrópicas modificam efetivamente o clima do planeta.
Em 2007, com a apresentação do 4º Relatório na Conferência das Partes (COP 13) em
Paris, a sociedade tomou conhecimento, através da mídia, da interferência das ações
antrópicas no clima. A partir dessa difusão do conhecimento, governos em escala federal,
estadual e municipal em todo mundo, bem como empresas e a sociedade civil deram início
à articulações para reduzir as emissões de GEE para a atmosfera.
No Brasil, e em particular no Estado de São Paulo, o então Governador José Serra
promulgou a Lei nº 13.798 de 9 de novembro de 2009 que institui a Política Estadual de
Mudanças Climáticas – PEMC. De acordo com essa lei, o Estado terá a meta de redução
global de 20% (vinte por cento) das emissões de dióxido de carbono (CO2), relativas a
2005, em 2020. Para o cumprimento dessa meta é necessário, inicialmente, que cada
município elabore periodicamente um inventário de emissões de GEE que detecte as fontes
e seus respectivos valores de emissão. Esse inventário deve se constituir em um documento
básico para medidas de redução de emissão em escala municipal, auxiliando as ações do
governo estadual.
Numa iniciativa pioneira e arrojada do atual prefeito de Piracicaba foi solicitada a
elaboração do primeiro inventário das emissões de GEE do município. Esse documento
deve ser um instrumento básico e periodicamente atualizado para tomada de decisões que
visem a redução das emissões de GEE. As ações práticas a serem adotadas pelo governo
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municipal a partir desse inventário deverão contribuir com a redução proposta pelo governo
estadual. Em um contexto mais amplo, as soluções adotadas pelo município de Piracicaba
poderão ser seguidas por outros governantes e, assim, numa atitude conjunta caminhar para
um desenvolvimento sustentável do planeta.
Espera-se também que este inventário venha a aumentar a consciência ambiental da
comunidade de Piracicaba sobre como as práticas diárias estão contribuindo com um
fenômeno de abrangência global que pode modificar drasticamente nosso ambiente no
futuro.

João Luís Nunes Carvalho
Coordenador
Delta CO2 Sustentabilidade Ambiental

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

5

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

SUMÁRIO EXECUTIVO

A cidade de Piracicaba está localizada na Região Sudeste do Brasil, no Estado de São
Paulo (22º42’30”S e 47º38'00"W) a uma altitude de 546 metros acima do nível do mar. O
clima de Piracicaba é classificado como Tropical Úmido (Cwa), com três meses secos
(junho, julho e agosto), chuvas de verão e secas de inverno. A temperatura média máxima
nos meses mais quentes chega a 29,0°C, enquanto que a temperatura média mínima é igual
a 10,5°C nos meses de inverno. A precipitação acumulada anual é aproximadamente igual a
1300 mm, embora nos meses de inverno, como julho, os acumulados mensais sejam
próximos a 25 mm.
Localizada em uma das regiões mais desenvolvidas e industrializadas do estado de
São Paulo, Piracicaba tem 364.872 habitantes (IBGE, 2010), e sua economia está
historicamente vinculada à produção agrícola e industrial, com destaque para os setores
sucroalcooleiro e metal-mecânico. O PIB do Município em 2008 foi de R$ 8,85 bilhões, o
que representa 0,88% do PIB do Estado de São Paulo.
O perfil de emissões de GEE do Município de Piracicaba foi traçado a partir da
composição de uma série histórica, tendo como referência o ano de 2006 e a evolução até o
ano de 2009. Foram contabilizadas emissões referentes aos seguintes gases: dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). As emissões foram contabilizadas em
toneladas do GEE específico e convertidas em toneladas de CO2 equivalente (t CO2e) de
acordo com os potenciais de aquecimento global correspondente de cada gás (CO2: 1; CH4:
25 e N2O: 298).
O Inventário de Emissões de GEE do Município de Piracicaba segue a abordagem de
escopos setoriais definida pelo “Guia para Inventários Nacionais de Gases do Efeito Estufa
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas” (IPCC, 2006), que engloba os
escopos Energia, Resíduos e Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra. Em alguns
casos (i.e. alguns combustíveis do Setor Energia), quando da ausência de dados setorizados,
utilizou-se a abordagem de referência do IPCC.
Visando garantir a comparabilidade com outros inventários de GEE, buscou-se ainda
a compatibilidade com padrões internacionais definidos pelo ICLEI - Governos Locais pela
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Sustentabilidade (ICLEI, 2009). Finalmente, foram utilizados os relatórios referência da
Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (Comunicação Nacional, 2004). O amparo metodológico e a
padronização internacional permitem a comparação deste com outros documentos
produzidos no Brasil e no exterior.
As emissões de GEE do Município de Piracicaba totalizaram 1,12 milhões de
toneladas de CO2e em 2009 (3,1 toneladas de CO2e por habitante). Esse valor é 7%
superior ao total verificado para o ano 2006 (1,04 milhões de toneladas de CO2e), o que
representa um crescimento médio anual de 1,75%.
Quando comparadas as emissões de CO2e no ano de 2009 em relação ao PIB (t CO2e/
1000 R$) (2008) nota-se que a intensidade de emissão do Município de Piracicaba (0,13 t
CO2e/ 1000 R$) está na mesma ordem de grandeza dos dados reportados para 2005 no
primeiro Inventário de GEE do Estado de São Paulo (CETESB, 2010) (0,14 t CO2e/ 1000
R$). Tais valores são cerca de cinco vezes menores do que a intensidade de emissão
nacional em 2005 (0,72 t CO2e/ 1000 R$) (MCT, 2010), evidenciando que o Estado de São
Paulo e o Município de Piracicaba produzem riquezas com menor emissão de GEE quando
comparado aos dados médios do país.
Em 2009 houve um decréscimo nas emissões de GEE do Município de Piracicaba de
aproximadamente 63 mil toneladas de CO2 (ou 5,3%) em relação ao ano anterior. Ressaltase, no entanto, que o ano de 2008 foi atípico em relação ao padrão de distribuição de
chuvas (inferior à média), afetando diretamente as emissões do setor Energia devido ao
aumento do fator de emissão da eletricidade (uso mais intensivo das usinas termoelétricas).
Desta forma, a diminuição das emissões de GEE em 2009 não representa necessariamente
uma mudança efetiva nos padrões de emissão do Município. A figura a seguir apresenta o
histórico de emissões de GEE do município de Piracicaba no período inventariado.
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O escopo setorial de Energia foi o que apresentou as maiores emissões de GEE,
respondendo por 62,1% do total verificado em 2009 (0,69 milhões de toneladas de CO2e).
Nesse mesmo ano, as emissões do escopo setorial Agricultura, Pecuária e Mudança do uso
da terra contribuíram com 20,7% (0,23 milhões de toneladas de CO2e) e o escopo setorial
Resíduos com 17,2% (0,19 milhões de toneladas de CO2e).
A figura abaixo representa a contribuição (em toneladas de CO2e) dos setores
Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra, Resíduos e Energia nas emissões totais
do Município no período de 2006 a 2009.

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

8

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

A seguir tem-se a participação percentual dos setores inventariados nas emissões de
GEE do município de 2006 a 2009.

As emissões do escopo setorial Energia totalizaram 693 mil toneladas de CO2e em
2009. Dentro desse escopo, as maiores emissões correspondem ao Diesel (combustão
móvel) responsável por 68,2% do total emitido pelas fontes móveis e 45,2% das emissões
totais do setor Energia. As emissões históricas de GEE do Setor Energia encontram-se
ilustradas na figura a seguir.
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A participação de cada combustível nas emissões de GEE do setor de Transporte
encontra-se na figura abaixo.

Dentre as fontes estacionárias de emissão de GEE, o Gás Natural consumido nos
setores industrial e residencial representou quase a totalidade das emissões (91,4%),
seguido do GLP (5,5%) e do Óleo Combustível (3,1%), conforme representado na figura a
seguir.
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No sub-escopo setorial Mudança do uso da Terra, o Município de Piracicaba
apresentou remoções líquidas de GEE no acumulado do período de 2006 a 2009 totalizando
4,8 mil toneladas de CO2e (remoções médias anuais de 1,2 mil toneladas de CO2e). Isto
ocorreu devido à conversão de áreas de pastagem em cana-de-açúcar (considerando o
manejo da cultura sem queima). Somadas às remoções de GEE do manejo da cana sem
queima (37,9 mil toneladas de CO2e para o mesmo período), foram retiradas 42,7 mil
toneladas de CO2 da atmosfera.
As emissões de GEE do Escopo Setorial Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da
Terra totalizaram 231 mil toneladas de CO2e em 2009, sendo a Pecuária (61%) a atividade
que mais contribuiu para as emissões totais do escopo setorial (figura a seguir).
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As emissões dos Insumos Agrícolas (calcário e adubação nitrogenada) responderam
por 41,8% do total de emissões do sub-escopo Agricultura, seguidas das emissões dos
Resíduos Agrícolas (cana-de-açúcar e milho) (33,7%) e do Manejo da cana-de-açúcar (com
e sem queima da palhada) (24,6%), como mostra a figura abaixo.

As emissões de GEE do escopo setorial Resíduos foram responsáveis pela emissão
de 191,4 mil toneladas de CO2e em 2009, conforme apresentado na figura a seguir. Deste
total, 114,6 mil toneladas de CO2e foram atribuídas ao tratamento de resíduos sólidos
urbanos e o restante, 76,8 mil toneladas de CO2e, às emissões do tratamento de efluentes
sanitários.
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No mesmo ano, as emissões passivas do tratamento de resíduos sólidos (i.e
emissões decorrentes dos resíduos que foram aterrados em anos anteriores) representaram
78% do sub-escopo Resíduos Sólidos, conforme a figura abaixo. Ressalta-se que para o
cálculo das emissões passivas, foram considerados os resíduos depositados em aterro 20
anos antes do ano base (2006), ou seja, a partir de 1986.

Os dados do Inventário de Emissões de GEE do Município de Piracicaba ao longo da
série histórica apresentada (2006-2009) ressaltam o efeito das áreas de cana-de-açúcar
manejadas sem queima e do aumento do consumo de etanol na frota veicular da
comunidade como ações positivas de mitigação do aquecimento global. Essas duas frentes
setoriais (Energia e Mudança do Uso da Terra/ Agricultura) são, portanto, opções chave na
mudança do padrão de emissões do Município de Piracicaba.

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

13

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

ÍNDICE

1.

INTRODUÇÃO

16

2.

DIRETRIZES DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DE GEE

23

2.1. SELEÇÃO

ANO BASE

DO

GASES

E

DE

EFEITO ESTUFA INCLUÍDOS

NO

23

INVENTÁRIO
2.2. FRONTEIRAS DO INVENTÁRIO E ESCOPOS SETORIAIS

23

3.

28

METODOLOGIA

3.1. CONSOLIDAÇÃO DAS EMISSÕES DO SETOR GOVERNAMENTAL

28

3.2 CONSOLIDAÇÃO DAS EMISSÕES DO SETOR COMUNIDADE

29

3.3. METODOLOGIAS DE CÁLCULOS

32

3.3.1.ESCOPO SETORIAL ENERGIA

32

3.3.2. ESCOPO SETORIAL RESÍDUOS

38

3.3.3 ESCOPO SETORIAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E MUDANÇA DO USO DA TERRA

43

4. RESULTADOS

60

4.1. EMISSÕES TOTAIS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

60

4.2. EMISSÕES DO GOVERNO LOCAL

62

4.3. EMISSÕES DA COMUNIDADE

64

4.3.1. ESCOPO SETORIAL ENERGIA

64

4.3.2. ESCOPO SETORIAL RESÍDUOS

68

4.3.3. ESCOPO SETORIAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E MUDANÇA DO USO DA TERRA

71

5. COMPARAÇÃO

DAS

EMISSÕES

DE

PIRACICABA COM EMISSÕES NACIONAIS, 78

EMISSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRAS CIDADES BRASILEIRAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

81

ANEXO. FATORES DE EMISSÃO DE C E N2O DO SOLO

86

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

14

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

1.

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

INTRODUÇÃO

15

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

1.

INTRODUÇÃO

1.1 Considerações gerais sobre o Município de Piracicaba
Piracicaba está localizada na Região Sudeste do Brasil, no Estado de São Paulo
(22º42’30”S e 47º38'00"W) (Figura 1) a uma altitude de 546 metros acima do nível do mar.
Piracicaba é o 13º município do Estado em extensão territorial (IBGE, 2002), com uma área
aproximada de 138.538 ha, com 130.687 ha de área rural (IPEF, 2006) e grau de
urbanização próximo de 97,5% (IPPLAP, 2010).

Figura 1. Localização do Município de Piracicaba.
O clima do Município de Piracicaba é classificado como Tropical Úmido (Cwa)
(KÖPPEN, 1900; GEIGER, 1954), com três meses secos no inverno (junho, julho e agosto),
e chuvas de verão. A temperatura média máxima nos meses mais quentes chega a 29,0°C,
enquanto que a temperatura média mínima é igual a 10,5°C nos meses de inverno. A
precipitação acumulada anual é aproximadamente 1300 mm, embora nos meses de inverno,
como julho, os acumulados mensais sejam próximos a 25 mm (ESALQ, 2011).
A figura 2 abaixo mostra a variação da precipitação nos anos abordados no
Inventário de Emissões de GEE de Piracicaba. É possível notar que em 2008 a distribuição
das chuvas não seguiu um padrão normal, principalmente nos meses de novembro e
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dezembro. Eventos como esse afetam a emissão de GEE devido a aumento de fatores de
emissão como o da eletricidade, além de interferir na produção agrícola de culturas como a
cana-de-açúcar, tão importante na região de Piracicaba.

Figura 2. Precipitação mensal (mm) do Município de Piracicaba, para os anos incluídos no
inventário.
A figura 3 abaixo mostra a variação anual da temperatura, incluindo as temperaturas
mínima, máxima e média registradas. A figura apresenta, ainda, a precipitação média anual
dos anos inventariados e para os anos 1986 (ano base para a obtenção das emissões dos
resíduos sólidos em aterro), 1990 e 2000. Ressalta-se que, apesar da precipitação média de
2008 ter sido maior do que a nos demais anos, a distribuição das chuvas nesse ano ocorreu
de forma atípica, como demonstrado na figura 2.
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Figura 3. Temperaturas (mínima, máxima e média) e precipitação anuais no Município de
Piracicaba.
1.2 Perfil Sócio Econômico de Piracicaba
Piracicaba é uma das maiores forças econômicas do interior paulista. O município é o
46º mais rico do Brasil e exibe um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 8,85 bilhões, o que
representa 0,88 % do PIB do Estado de São Paulo (2008). Piracicaba também é a 5ª cidade
do estado em valor de exportações (US$ 1,1 bilhão em 2004, um crescimento de 71% em
relação ao ano anterior), superando cidades de maior vigor econômico como Guarulhos e
Campinas (MDIC, 2011).
Em 2010 a população de Piracicaba foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) em 364.872 habitantes, sendo o décimo sexto município mais populoso
do estado, com uma densidade populacional de 266,43 habitantes por km². De acordo com o
mesmo censo de 2010, 178.538 habitantes eram homens e 186.334 habitantes eram
mulheres. Os dados indicaram ainda que 355.136 habitantes viviam na zona urbana e 9.736
na zona rural.
A figura 4 apresenta a evolução da população total do município no período de 1986 a
2010. Ressalta-se que a população dos anos intermediários aos dos Censos foi estimada com
base em um crescimento médio aritmético anual.
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Figura 4. Evolução da população do Município de Piracicaba no período de 1986 a 2010.
Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego divulgados pelo IPPLAP, em
2009 o setor terciário (serviços) liderou as atividades econômicas do município seguido
pelas atividades da indústria de transformação, setor secundário da economia (Figura 5).

Figura 5. Produto Interno Bruto (PIB) por atividade econômica do Município de Piracicaba
no período de 2006 a 2008 (IBGE).
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Quando comparado o número de empregados por setor de atividade, o setor de
serviços representou 32,1% do total, valor muito próximo ao das indústrias de
transformação, com 31,1%. No setor terciário, os serviços de alojamento, alimentação,
reparação, manutenção e redação obtiveram maior destaque, seguidos pelos serviços de
transportes e comunicações. Para o setor secundário, as indústrias mecânicas apresentaram
predominância, logo atrás ficaram as indústrias de produtos alimentícios, bebidas e álcool
etílico e as metalúrgicas.
Na agricultura, no ano de 2006, as lavouras temporárias representavam 64% das
atividades do setor, dos quais 94,2% da área plantada eram destinados ao cultivo de cana-deaçúcar, responsável por 94% no valor da produção do setor. Em 2009, a área plantada
aumentou para 97%, passando para 60.000 hectares e o valor da produção passou para
148.000 (mil reais), aproximadamente 96% do total do setor, de acordo com os dados do
IBGE/SIDRA.
A participação das atividades econômicas no PIB do Município de Piracicaba no
período inventariado encontra-se na figura 6.

Figura 6. Participação das atividades econômicas no PIB do Município de Piracicaba entre
2006 e 2008 (IPPLAP, 2011).
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O Município de Piracicaba coleta e destina 100% do resíduo sólido urbano (RSU)
gerado no Município ao Centro de Gerenciamento de Resíduos de Paulínia, localizado a 60
km de Piracicaba. Em relação ao tratamento do esgoto gerado, o município conta atualmente
com 26 estações de tratamento de esgoto (ETE) e 22 estações elevatórias, localizada em
bairros estratégicos, diminuindo o volume de esgoto lançado in natura nos córregos e
ribeirões da região. A ETE Piracicamirim é a principal estação de tratamento de esgoto
doméstico de Piracicaba, responsável pela despoluição da Bacia do Ribeirão do
Piracicamirim, e projetada para atender uma população de até 90 mil habitantes. Em 2009, o
município coletou 42% do esgoto gerado, sendo 80% desse percentual tratado na ETE
Piracicamirim. Considerando todo o período do inventário (2006 a 2009) a média de coleta
de esgoto foi de 39,5% em relação ao volume gerado. Ressalta-se, no entanto, que o
município pretende tratar 100% do esgoto da cidade até o ano de 2012.
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2.

DIRETRIZES DO INVENTÁRIO DE MUNICIPAL DE GEE

2.1. SELEÇÃO DO ANO BASE E GASES DE EFEITO ESTUFA INCLUÍDOS NO INVENTÁRIO
Para a composição do Inventário de emissões de GEE do Município de Piracicaba
adotou-se uma série histórica entre os anos 2006 e 2009. O ano de 2006 foi denominado
ano base, cujas emissões serão comparadas àquelas de anos subsequentes. A escolha da
série histórica foi norteada pela disponibilidade dos dados de atividades, de forma que não
foi possível obter informações detalhadas anteriores ao ano base para os três escopos
setoriais considerados. No caso das emissões dos resíduos sólidos em aterros, incluídas no
escopo setorial Resíduos, adotou-se como referência os anos de 1986 a 1989, para que
fossem calculadas as emissões passivas dos resíduos depositados até 20 anos antes do
período inventariado.
Os gases do efeito estufa considerados nesse inventário foram: dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). As emissões de hidrofluorcarbonos (HFCs),
perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6), não foram identificadas no
Município, embora façam parte dos gases de efeito estufa das diretrizes do IPCC. As
emissões foram contabilizadas em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), conforme os
potenciais de aquecimento global informados na tabela 1.
Tabela 1. Potencial de aquecimento global dos gases de efeito estufa.

1

Gás de Efeito Estufa

Potencial de Aquecimento Global (GWP1)

Dióxido de carbono (CO2)

1

Metano (CH4)

25

Óxido Nitroso (N2O)

298

GWP: IPCC Fourth Assessment Report (IPCC, 2007).
2.2 FRONTEIRAS DO INVENTÁRIO E ESCOPOS SETORIAIS ABORDADOS
O Inventário de Emissões de GEE do Município de Piracicaba adotou a abordagem

de escopos setoriais definida no documento “IPCC 2006 Guidelines for National

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

23

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

Greenhouse Gas Inventories” com algumas modificações para melhor adequação à
realidade e a disponibilidade de dados do Município.
Em virtude da impossibilidade de acessar as informações a respeito das Indústrias
do Município, optou-se pela exclusão do escopo setorial Processos Industriais e Uso de
Produtos. Ainda nesse sentido, foram encontradas dificuldades com relação à obtenção de
dados sobre a geração e o tratamento de efluentes líquidos industriais, de forma que tais
emissões foram excluídas do inventário. Sabe-se, no entanto, que as estações de tratamento
de esgoto (ETEs) de Piracicaba recebem tanto o efluente de origem domiciliar quanto o
industrial, sem distinção de origem. Para fins de simplificação, considerou-se que todo o
volume de efluente líquido recebido nas ETEs era de origem domiciliar.
Outra adaptação ocorreu no escopo setorial Agricultura, Floresta e Outros Usos do
Solo, definido pelo Guia do IPCC 2006. A ausência de dados seriados sobre a cobertura
florestal (áreas de preservação permanente – APP, reserva legal – RL, parques municipais,
etc.) do Município impediu que fossem calculadas as remoções líquidas de CO2 da Floresta
e Outros Usos do Solo. Por outro lado, foram inseridos os dados de atividade do setor
Pecuária e da Mudança do Uso da Terra na conversão de pastagem para o cultivo de canade-açúcar, de grande importância para o Município de Piracicaba.
Por vezes, como no caso de alguns combustíveis do escopo setorial Energia, os
dados disponíveis não permitiram a identificação da fonte emissora do GEE (Indústria,
Serviços ou Residencial). Nesses casos, adotou-se a abordagem de referência do Guia do
IPCC (2006), calculando-se tais emissões a partir dos dados de consumo total do Município
junto à Secretaria de Energia do Estado de São Paulo.
Assim, os escopos setoriais incluídos nesse inventário são descritos a seguir:
a.

Energia
-

Emissões por combustão em fontes móveis no sistema de transportes em
operação no Município: consumo anual de combustíveis fósseis
(Gasolina Automotiva, Diesel, Etanol, GNV, Gasolina de Aviação e
Querosene de Aviação) pelo Município;

-

Emissões por combustão em fontes estacionárias para produção de
eletricidade: grande parte da energia elétrica consumida em Piracicaba é
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produzida fora das fronteiras geográficas do Município. Não obstante,
optou-se por incluir as emissões decorrentes do consumo total de
energia elétrica ocorrido na cidade;
-

Emissões por fontes estacionárias em processos térmicos industriais,
comerciais e residenciais: consumos de combustíveis fósseis (GLP, Óleo
Combustível e Gás Natural), para fornecimento de energia térmica para
processos industriais, comerciais e residenciais. As emissões referentes
a vazamentos na rede de distribuição de gás natural (emissões fugitivas)
não foram contabilizadas no inventário.

b.

Resíduos
-

Emissões pelo tratamento de resíduos sólidos urbanos: disposição dos
resíduos gerados pelo Município em aterro sanitário, ainda que a
localização do aterro seja fora dos limites geográficos da cidade;

-

Emissões pelo tratamento ou lançamento de esgotos domésticos:
processos biológicos anaeróbios empregados nas estações de tratamento
de esgotos que recebem efluentes domésticos do Município, tratamentos
independentes (fossas) e autodepuração de carga orgânica lançada em
corpos hídricos sem tratamento.

c.

Agricultura, Pecuária e Mudança no Uso da Terra
-

Emissões e/ou remoções líquidas por alteração dos estoques de carbono
contidos em áreas de pastagem e áreas agrícolas (cana-de-açúcar,
laranja, milho e eucalipto) nos limites geográficos do Município;

-

Emissões pelo uso de Insumos Agrícolas: emissões pelo uso de calcário
e emissões diretas/ indiretas pela aplicação de fertilizantes nitrogenados;

-

Emissões dos Resíduos Agrícolas: emissões da disposição em campo
dos restos culturais das principais culturas agrícolas do município (canade-açúcar e milho);
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-

Emissões e/ou remoções líquidas do manejo da cana-de-açúcar:
emissões decorrentes do manejo da cana com queima e remoções
líquidas do manejo da cana sem queima em Piracicaba;

-

Emissões da pecuária: emissões diretas e indiretas da produção e manejo
de bovinos de corte e leite, suínos, ovinos, equinos e aves no município.

Para fins de transparência e rastreabilidade, estão indicadas abaixo (Tabela 2) as
responsabilidades pelo monitoramento de todos os dados utilizados neste documento.
Tabela 2. Dados de atividade utilizados no Inventário de Emissões de GEE do Município
de Piracicaba.
Fonte de Emissão/
Sumidouro

Dado de atividade

Combustíveis – Fontes
estacionárias

Consumo anual de combustíveis
no município

Combustíveis – Fontes
móveis

Consumo anual de combustíveis
do município

Eletricidade

Agricultura

Mudança do Uso da Terra
Pecuária
Resíduos Sólidos

Efluentes Líquidos

Consumo de eletricidade por
setor (residencial, comercial,
rural e público)
Dados de produção e manejo
das principais culturas do
município; dados de emissões
de GEE de solos agrícolas
Dados sobre a área conversão
pastagem/ cana-de-açúcar
Dados de produção, manejo de
dejetos animais,
Quantitativos de disposição e
composição gravimétrica de
resíduos sólidos urbanos
Dados operacionais de ETEs em
operação em Piracicaba;
cobertura de coleta e percentual
de tratamento de esgotos no
Município

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

Origem da Informação
Secretaria de Energia do
Estado de São Paulo e
IPPLAP
Secretaria de Energia do
Estado de São Paulo e
IPPLAP
IPPLAP

IPPLAP, IAC
INPE, CENA
INPE, IPEF
IPPLAP
IPPLAP

SEMAE
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3.

METODOLOGIA

3.1. CONSOLIDAÇÃO DAS EMISSÕES DO SETOR GOVERNAMENTAL
De acordo com as diretrizes do ICLEI para a consolidação de inventários de emissões
de GEE de governos locais, as emissões geradas pelas operações internas do governo local
devem ser dissociadas das emissões da comunidade como um todo. Desta forma, as
emissões foram categorizadas em escopos setoriais do IPCC conforme mostra a tabela
abaixo.
Tabela 3. Categorização das emissões do setor governamental.
Escopo Setorial

Sub-escopo Setorial

Setor Governamental
Poder Público

Consumo de Eletricidade
Energia

Iluminação Pública
Serviços Públicos

Combustão Móvel
(Gasolina, Diesel, Etanol e

Consumo Próprio

Biodiesel)
No sub-escopo “Consumo de Eletricidade”, o setor “Poder Público” está
relacionado aos edifícios e instalações ocupados pela administração pública municipal de
Piracicaba. O setor “Iluminação Pública” diz respeito à iluminação de ruas, avenidas,
praças e outros locais públicos dentro dos limites do Município.
O setor “Serviços Públicos” se refere à iluminação de semáforos, bombeamento de
água e esgotos e outros consumos elétricos referentes a serviços prestados pelo poder
público.
No sub-escopo “Combustão Móvel”, os dados de atividade referem-se ao consumo de
combustíveis de origem fóssil (Gasolina Automotiva e Diesel) e biomassa (Etanol e
Biodiesel) da frota de veículos do Governo Municipal de Piracicaba.
A inconsistência de dados sobre a disposição de resíduos sólidos gerados pelo setor
governamental bem como do tratamento de seus efluentes impediu a inclusão do Escopo
Setorial Resíduos no inventário de emissões do governo local.
Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental
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3.2. CONSOLIDAÇÃO DAS EMISSÕES DO SETOR COMUNIDADE
No Setor Comunidade, as emissões foram organizadas segundo os escopos setoriais
do IPCC e setores de atividades definidos pelo ICLEI conforme apresentado na tabela 4.
Ressalta-se, no entanto, que as emissões do setor governamental foram incluídas no
conjunto de emissões da Comunidade de forma que os resultados obtidos representam o
total emitido pelo Município de Piracicaba. Essa foi uma decisão tomada em função da
ausência de informações setorizadas para alguns escopos.
No escopo setorial de Energia, no sub-escopo “Consumo de Eletricidade”, foram
incluídos os consumos elétricos pelos setores residencial, comercial, industrial e rural, além
do consumo do Setor Governamental. Tendo em vista que toda a eletricidade consumida
em Piracicaba é produzida fora das fronteiras do Município, decidiu-se pela inclusão destas
emissões no Inventário como forma de atribuir responsabilidade pelas mesmas ao
Município.
No sub-escopo “Combustão Estacionária” foram incluídos os consumos de
combustíveis para geração de energia térmica pelos setores industrial, comercial e
residencial. No sub-escopo “Combustão Móvel”, foram incluídos os consumos de
combustíveis pelo setor “Transportes”, composto pelas frotas de veículos rodoviários leves
e pesados e também pelo transporte aéreo. Neste setor foram incluídos os consumos de
combustíveis vendidos dentro dos limites do Município de Piracicaba.
Ainda no sub-escopo “Combustão Móvel”, para o cálculo das emissões de GEE por
consumo de Gasolina Automotiva e Diesel, foram considerados os percentuais de
biocombustível aplicáveis a estes combustíveis. Para a Gasolina Automotiva, considerou-se
o teor médio anual (entre 21-25%) em volume de etanol ao total consumido. Para o Diesel,
foram considerados apenas os percentuais adicionados em 2008 e 2009 (média anual de 2,5
e 3,5%, respectivamente) em volume de biodiesel.
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Tabela 4. Categorização das emissões da comunidade segundo escopos setoriais.
Escopo Setorial

Sub-escopo Setorial
Consumo de
Eletricidade

Energia
Combustão Móvel

Combustão
Estacionária
Disposição de
Resíduos Sólidos
Urbanos
Resíduos
Efluentes

Agricultura
Agricultura, Pecuária
e Mudança do Uso
da Terra
Pecuária
Mudança do
Uso da Terra
1

Setor de Comunidade
Residencial
Comercial
Industrial
Rural
Setor Governamental1
GNV
Etanol
Gasolina de Aviação
Transporte
Querosene de Aviação
Gasolina Automotiva
Diesel
Biodiesel
Óleo Combustível (BPF)
Industrial/
Comercial/
Gás Natural
Residencial
GLP
Resíduos Domiciliares e Públicos
Passivo de Emissões de Anos Anteriores
Estações de Tratamento de Esgoto
Esgotos sanitários sem tratamento,
lançados em corpo hídrico
Esgotos Sanitários não coletados e
tratados em fossa séptica
Emissões de N2O de solos agrícolas
Emissões da aplicação de calcário
Remoções líquidas de CO2 do manejo da
cana-de-açúcar sem queima
Emissões de N2O e CH4 da colheita da
cana-de-açúcar com queima
Emissões de N2O e CH4 do
manejo de dejetos animais
Emissões de CH4 da fermentação
entérica de animais
Emissões/ remoções líquidas da conversão
de áreas de pastagem para cana-de-açúcar

O setor governamental foi incluído nas emissões da Comunidade.
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No escopo setorial de Resíduos, no sub-escopo “Disposição de Resíduos Sólidos
Urbanos”, o setor “Resíduos Domiciliares e Públicos” se refere à disposição em aterro
sanitário de resíduos coletados em caminhões compactadores (coleta convencional)
provenientes de residências, indústrias, serviços e do Setor Governamental (varrição e poda
de árvores). O setor “Passivo de Emissões de Anos Anteriores” se refere a emissões
provenientes da disposição de resíduos feita em anos anteriores, cuja decomposição
microbiológica ainda não tenha sido estabilizada. Para os fins deste inventário, considerouse que tal decomposição microbiológica de resíduos sólidos emitirá CH4 de forma
decrescente, conforme o Modelo de Decaimento de Primeira Ordem (FOD), durante 20
(vinte) anos consecutivos, iniciando-se no ano de disposição dos resíduos (i.e. a partir de
1986).
Ainda no escopo setorial de Resíduos, no sub-escopo “Efluentes”, foram
consideradas as emissões de CH4 provenientes dos Reatores Anaeróbios, Lagoas
Anaeróbias e Tanques Sépticos em operação nas 26 ETEs do município. Além das
emissões provenientes das ETEs, foram consideradas as emissões decorrentes da
autodepuração de esgotos sanitários lançados sem tratamento em corpos hídricos e as
emissões decorrentes do tratamento em fossas sépticas de esgotos sanitários não coletados.
No escopo setorial Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra, no subescopo “Agricultura”, foram consideradas as culturas de cana-de-açúcar, milho, laranja e
eucalipto e as respectivas emissões diretas e indiretas de N2O (deposição atmosférica,
lixiviação e escoamento superficial) da aplicação de fertilizantes nitrogenados e as
emissões de CO2 da aplicação de calcário. Ainda nesse sub-escopo, foram incluídas as
emissões/remoções líquidas do manejo dos resíduos da cana-de-açúcar (com e sem queima)
e as emissões dos resíduos do milho.
No mesmo escopo, sub-escopo “Pecuária”, foram consideradas as emissões diretas
de CH4 devido à fermentação entérica e do manejo dos dejetos dos animais, além das
emissões diretas de N2O pelo uso de esterco como fertilizante e também pelo manejo de
dejetos. Foram calculadas, ainda, as emissões indiretas de N2O por deposição atmosférica,
lixiviação e escoamento superficial.
O sub-escopo “Mudança do Uso da Terra” englobou somente as emissões e
remoções líquidas de GEE resultantes da conversão de áreas de pastagem em cana-de-
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açúcar. Devido à ausência de informações históricas precisas a respeito dos demais tipos de
conversão de uso da terra e, ainda, considerando o fato do cultivo da cana-de-açúcar ser a
principal atividade agrícola do Município e sua introdução ocorrer basicamente em áreas de
pastagem, optou-se por considerar apenas essa atividade.
3.3. METODOLOGIAS DE CÁLCULOS
3.3.1. ESCOPO SETORIAL ENERGIA
3.3.1.1.

Emissão de GEE pelo Consumo de Combustíveis (Fontes Móveis)

O cálculo das emissões de GEE (CO2, N2O e CH4) pelo consumo de combustíveis
(Gasolina Automotiva, Diesel, Biodiesel, Etanol, GNV, Querosene de Aviação e Gasolina
de Aviação) no sub-escopo Combustão Móvel foi realizado de acordo com as equações a
seguir:

•

Emissões de GEE pelo consumo de Gasolina Automotiva
EmissãoGasolina Autom. = Qcor,y x FEGA x 10-3

(1)

Onde:
EmissãoGasolina Autom.

Emissão de CO2e pelo consumo de gasolina automotiva, no
ano y (Mg CO2e);

Qcor y

Quantidade corrigida de gasolina automotiva consumida no
ano y (descontada a fração de etanol misturada ao
combustível no ano y) (L);

FEGA

Fator de emissão de CO2e (CO2 + CH4 + N2O) pela queima de
gasolina automotiva (kg CO2e L-1) (WRI: 2,33);

10-3

Fator de conversão de unidade (kg para Mg).

•

Emissões de GEE pelo consumo de Diesel Automotivo
EmissãoDiesel = Qcor y x FEDiesel x 10-3
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Onde:
EmissãoDiesel

Emissão de CO2e pelo consumo de diesel automotivo, no ano
y (Mg CO2e)

Qcor y

Quantidade corrigida de diesel automotivo consumido no ano
y (descontada a fração de biodiesel misturada ao combustível
no ano y) (L);
Fator de emissão de CO2e pela queima de diesel (kg CO2e L-

FEDiesel

1

10-3

) (WRI: 2,68);

Fator de conversão de unidade (kg para Mg).

•

Emissões de GEE pelo consumo de Etanol
EmissãoEtanol = (Qanidro, y + Qhidratado, y) x FEEtanol x 10-3

(3)

Onde:
EmissãoEtanol

Emissão de GEE pelo consumo de etanol, no ano y (Mg
CO2e)

QAnidro, y

Quantidade

de

álcool

anidro

adicionado

à

gasolina

automotiva consumida no y (L);
QHidratado, y

Quantidade de álcool hidratado consumida no y (L);

FEEtanol

Fator de emissão de CO2e pela queima de etanol (kg CO2e L1

-3

) (WRI: 0,0101);

Fator de conversão de unidade (kg para Mg).

10

•

Emissões de GEE pelo consumo de GNV
EmissãoGNV

= ∑GEE [(QGNV,Y x FEGNV) x PAGGEE] x 10-9

(4)

Onde:
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EmissãoGNV

Emissão de GEE pelo consumo de GNV, no ano y (Mg
CO2e)

QGNV,y

Quantidade de GNV consumido no ano y (m3);

FEGNV

Fator de emissão do GNV de acordo com o respectivo GEE
(IPCC: 2006, CO2: 1843 g CO2 m-3; CH4: 43,524 g CH4 m-3;
N2O: 0,535 g N2O m-3) pelo consumo de GNV, considerando
uma autonomia média de 16 km m-3 GNV (Comgás);

PAGGEE

Poder de Aquecimento Global do respectivo GEE (IPCC,
2007: CO2: 1; CH4: 25; N2O: 298);

10-9

Fator de conversão de unidade (g para Mg)

•

Emissões de GEE pelo consumo de Gasolina de Aviação (AVGAS)

EmissãoAVGAS = ∑GEE [QAVGAS,y x (FEAVGAS x PCIAVGAS) x PAGGEE] x 10-3

(5)

Onde:
EmissãoAVGAS

Emissão de GEE pelo consumo de Gasolina de Aviação
(AVGAS) no ano y (Mg CO2e)

QAVGAS

Quantidade de AVGAS consumida no ano y (t);

FEAVGAS

Fator de emissão da AVGAS de acordo com o respectivo
GEE [IPCC, 2006: CO2: 69300 kg TJ-1; CH4: 0,5 kg TJ-1;
N2O: 2,0 kg TJ-1];

PCIAAVGAS

Poder Calorífico Inferior da AVGAS (0,044 TJ t-1)

PAGGEE

Poder de Aquecimento Global do respectivo GEE (IPCC,
2007: CO2: 1; CH4: 25; N2O: 298);

10-3

Fator de conversão de unidade (kg para Mg).
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Emissões de GEE pelo consumo de Querosene de Aviação (QAV)

•

EmissãoQAV

= ∑GEE [QQAV,y x (FEQAV x PCIQAV) x PAGGEE] x 10-3

(6)

Onde:
EmissãoQAV

Emissão de GEE pelo consumo de Querosene de Aviação
(QAV) no ano y (Mg CO2e)

QQAV

Quantidade de QAV consumida no ano y (tonelada);

FEQAV

Fator de emissão da GAV de acordo com o respectivo GEE
[IPCC, 2006: CO2: 71500 kg TJ-1; CH4: 0,5 kg TJ-1; N2O: 2,0
kg TJ-1];

PCIQAV

Poder Calorífico Inferior do QAV (0,043 TJ t-1)

PAGGEE

Poder de Aquecimento Global do respectivo GEE (IPCC,
2007: CO2: 1; CH4: 25; N2O: 298);

10-3

Fator de conversão de unidade (kg para Mg).

•

Emissões de GEE pelo consumo de Biodiesel
EmissãoBiodiesel = QBD,y x FEBD x 10-3

(7)

Onde:
EmissãoGasolina Autom.

Emissão de CO2e pelo consumo de biodiesel, no ano y (Mg
CO2e);

QBD,y

Quantidade biodiesel adicionada ao diesel, no ano y (L);

FEBD

Fator de emissão de CO2e pela queima de biodiesel (kg CO2e
L-1) (IPCC, 2006: 0,0082);

10-3

Fator de conversão de unidade (kg para Mg) .
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3.3.1.2. Emissão de GEE pelo Consumo de Combustíveis (Fontes Estacionárias)
O cálculo das emissões de GEE (CO2, N2O e CH4) pelo consumo de combustíveis
(Gás Natural, GLP e Óleo Combustível) no sub-escopo Combustão Estacionária foi
realizado de acordo com a Abordagem de Referência do IPCC (2006), conforme
apresentado a seguir:
Emissões de GEE pelo consumo de Gás Natural

•

EmissãoGN = [(QGN, y x dGN) x PCIGN x FEGN – (CxFCest)] x FCoxidado x 44/12

(8)

Onde:
EmissãoGN

Emissão de CO2e pelo consumo de Gás Natural, no ano y
(Mg CO2e);

QGN, y

Quantidade de gás natural consumida no y (m3);

dGN

Densidade absoluta do Gás Natural, em t m-3 (Congás:
0,000766)
Poder Calorífico Inferior do Gás Natural, em TJ t-1 (IPCC,

PCIGN

2006: 0,048)
Fator de emissão de carbono do Gás Natural, em tC TJ-1

FEGN

(IPCC, 2006: 15,33);
C

Conteúdo de carbono, em tC;

FCest

Fração de carbono estocado (IPCC, 2006: 0,33);

FCoxidada

Fração de carbono oxidada (IPCC, 2006: 0,995);

44/12

Conversão de C em CO2;

•

Emissões de GEE pelo consumo de GLP
EmissãoGLP = [(QGN, y x PCIGN) x FEGN – (C x FCest)] x FCoxid x 44/12

(9)

Onde:
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EmissãoGLP

Emissão de CO2e pelo consumo de GLP, no ano y (Mg
CO2e);

QGLP, y

Quantidade de GLP consumida no y (t);

PCIGLP

Poder Calorífico Inferior do GLP, em TJ t-1 (IPCC, 2006:
0,04731)
Fator de emissão de carbono do GLP, em tC TJ-1 (IPCC,

FEGLP

2006: 17,2);
C

Conteúdo de carbono, em tC;

FCest

Fração de carbono estocado (IPCC, 2006: 0,8);

FCoxid

Fração de carbono oxidada (IPCC, 2006: 0,99);

44/12

Conversão de C em CO2;

•

Emissões de GEE pelo consumo de Óleo Combustível

EmissãoÓleo Comb. = [(QÓleo, y x PCIóleo) x FEóleo – C ] x FCoxid x 44/12

(10)

Onde:
EmissãoÓleo Comb.

Emissão de GEE pelo consumo de óleo combustível, no ano
y (Mg CO2e);

QÓleo, y

Quantidade de óleo combustível consumida no ano y (m3);

DÓleo

Densidade absoluta do óleo combustível, em t m-3 (Congás:
1,01)

PCIÓleo

Poder Calorífico Inferior do Óleo Combustível, em TJ t-1
(IPCC, 2006: 0,0402)

FEÓleo

Fator de emissão de carbono do Óleo Combustível, em tC TJ1

(IPCC, 2006: 21,1);

C

Conteúdo de carbono, em tC;

FCoxid

Fração de carbono oxidada (IPCC, 2006: 0,99);

44/12

Conversão de C em CO2.
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3.3.1.2. Emissão de GEE pelo Consumo de Energia Elétrica
As emissões indiretas de CO2 por consumo de eletricidade foram calculadas
levando em conta o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional em cada ano
do período considerado (MCT, 2011). Assim as emissões indiretas por consumo de energia
foram calculadas conforme a seguinte fórmula:

EmissãoEletricidade = QEE, y x FEEE,y

(11)

Onde:
EmissãoEletricidade

Emissão de CO2 pelo consumo de energia elétrica (EE), no
ano y (Mg CO2);

QEE, y

Quantidade energia elétrica consumida no ano y (MWh);

FEEE,y

Fator de emissão de CO2, do ano y, pela rede elétrica
servindo o Município de Piracicaba (MgCO2.MWh-1) (MCT:
2006: 0,0323; 2007: 0,0293; 2008: 0,0484; 2009: 0,0246)

3.3.2. ESCOPO SETORIAL RESÍDUOS
3.3.2.1. Emissão de CH4 do Tratamento de Efluentes Líquidos
O Município de Piracicaba possui 26 estações de Tratamento de Esgoto. Dessas,
apenas três (ETE Piracicamirim, ETE Cecap e ETE Tupi) empregam Reatores Anaeróbios
para tratamento de esgotos sanitários, um tipo de sistema emissor de metano. Nenhuma
delas dispõe de medidores de vazão e de teor de metano do biogás. Para a obtenção da
emissão de CH4 do tratamento de efluentes líquidos em Piracicaba foram incluídas, além
das emissões dos reatores anaeróbios, aquelas decorrentes do tratamento de efluentes em
lagoas anaeróbias e tanques sépticos nas ETEs, do tratamento em fossas sépticas
independentes e as emissões do lançamento de efluentes (sem tratamento) em corpos
hídricos. A seguir tem-se a equação geral (12) utilizada para a obtenção da emissão de CH4
no sub-escopo Efluentes Líquidos e as equações auxiliares à mesma.
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•

Equação geral das emissões de CH4 dos efluentes líquidos

EmissãoEfluentes = ∑ [(Tj,y x FEj,y)] x (TOWy - Sy) – R x 10-3 x PAGCH4

(12)

Onde:
EmissãoEfluentes

Emissão de CH4 pelos efluentes líquidos tratados em ETE
e/ou em fossas independentes e/ou lançados em corpos
hídricos sem tratamento, no ano y (Mg CO2e);

TOWy

Orgânicos totais no efluente, no ano y (kg DBO ano-1);

S

Componente orgânico removido na forma de lodo, no ano y
(kg DBO ano-1);

R

Quantidade de CH4 recuperado (kg CH4 ano-1);

T,j

Grau de utilização do sistema de tratamento j, no ano y;

j

Sistema de tratamento;

FEj

Fator de emissão do tratamento j (kg CH4 kg DBO-1).

PAGCH4

Poder de Aquecimento Global do CH4 (IPCC, 2007: 25).

FEj = B0 x MCFj

(13)

Onde:
FEj

Fator de emissão do tratamento j (kg CH4 kg DBO-1);

B0

Capacidade máxima de produção de CH4 (kg CH4 kg DBO-1)
(IPCC, 2006: 0,6);

j

Sistema de tratamento;

MCFj

Fator de correção de CH4 (IPCC, 2006: Reator anaeróbio: 0,8;
Lagoa anaeróbia > 2 m de profundidade: 0,8; Tanque séptico:
0,5; Fossa doméstica: 0,7; Ausência de tratamento e
lançamento em corpo hídrico: 0,1).
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TOWy = Popy x DBO x 0,001 x 365

(14)

Onde:
TOW

Orgânicos totais no efluente, no ano y (kg DBO ano-1);

Popy

População do Município, no ano y (hab);

DBO

Demanda Bioquímica de Oxigênio per capita (g hab-1dia-1);

0,001

Fator de conversão da DBO (g para kg).

3.3.2.2. Emissão de CH4 Pela Disposição de Resíduos Sólidos em Aterro
Piracicaba coleta e destina 100% do resíduo sólido urbano (RSU) gerado no
Município ao Centro de Gerenciamento de Resíduos de Paulínia, localizado a 60 km de
Piracicaba. O RSU é composto pelos resíduos domiciliares, os resíduos de varrição da
cidade, os resíduos industriais e os resíduos de construção civil. Não estão incluídos no
volume aterrado em Paulínia os resíduos de poda de árvores, capina e roçada (destinados à
compostagem), bem como os resíduos de serviços de saúde e hospitalar (destinados à
empresa incineradora especializada).
Para a obtenção das emissões de metano no período de 2006 a 2009 utilizou-se o
método de decaimento de primeira ordem do IPCC (2006) considerando que a emissão
passiva dos resíduos ocorre de maneira decrescente por até 20 anos após a sua disposição
no aterro. Desta forma, foram consideras as emissões de resíduos aterrados a partir de 1986
até o respectivo ano inventariado, conforme a equação abaixo:
• Equação geral da emissão de CH4 por tratamento de resíduos sólidos em aterro
sanitário

EmissãoResíduos Sólidos = ∑ k {[A x k x MSWTy x MSWFy x L0y x E-k(t-y)] - Ry} x {1-OX} x
PAGCH4

(15)

Onde:
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EmissãoResíduos Sólidos

Emissão de CH4 gerado pelos resíduos sólidos em aterro, no
ano y (Mg CO2e);

A

Fator de normalização para a soma (adimensional);

k

Taxa constante de geração de CH4 (IPCC, 2000: 0,17);

MSWTy

Quantidade total de resíduo sólido urbano gerado no ano y (g
MSW ano-1);

MSWFy

Fração de MSW destinado ao aterro no ano y (adimensional);

L0y

Potencial de geração de metano (Mg CH4 Mg MSW-1);

t

Ano do inventário;

y

Ano para os quais os dados foram considerados (ano);

R

Recuperação de CH4 (Mg CH4 ano-1);

OX

Fator de oxidação (adimensional);

PAGCH4

Poder de Aquecimento Global do CH4 (IPCC, 2007: 25).
A = (1-e-k)/ k

(16)

Onde:
A

Fator de normalização para a soma

k

Taxa constante de geração de CH4 (IPCC, 2006: 0,17).

MSWTy x MSWFy = TaxaMSWy x Popurb, y

(17)

Onde:
MSWTy

Quantidade total de resíduo sólido urbano gerado no ano y (g
MSW ano-1);

TaxaMSWy

Taxa de resíduo coletado per capita no ano y (kg MSW
hab.dia-1) ou (Mg MSW . 1000 hab.ano-1);

Popurb, y

População urbana (hab) ou (1000hab).
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L0,y = MCFy x DOCy x DOC(f) x F x 16/12

(18)

Onde:
L0,y

Potencial de geração de CH4, no ano y;

MCFy

Fator de correção do metano referente ao gerenciamento dos
locais de disposição, no ano y (adimensional);

DOCy

Carbono orgânico degradável no ano y (gC.gMSW-1);

DOC(f)

Fração do DOC que decompõe (adimensional);

F

Fração de metano no biogás (adimensional) ;

16/12

Razão de conversão de Carbono a Metano (gCH4. gC-1).

DOCy = (FAx x A) + (FB x B) + (FC x C) + (FD x D)

(19)

Onde:
DOCy

Carbono orgânico degradável , no ano y (gC gMSW-1);

FA

Fator de emissão de carbono devido à fração de papéis e
têxteis do MSW (gC gMSW-1) (IPCC, 2006:0,4);

FB

Fator de emissão de carbono devido à fração de jardins,
parques e outros putrescíveis não alimentares do MSW (gC
gMSW-1) (IPCC, 2000:0,17);

FC

Fator de emissão de carbono devido à fração de resíduos
alimentares do MSW (gC gMSW-1) (IPCC, 2000:0,15);

FD

Fator de emissão de carbono devido à fração de madeira e
palha do MSW (gC gMSW-1) (IPCC, 2000: 0,3);

A

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

B

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

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

42

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

C

Fração do resíduo correspondente a resíduos alimentares
(adimensional);

D

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

3.3.3. EMISSÕES DE GEE PELA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MUDANÇA DO USO DA TERRA
3.3.3.1. Emissões/ Remoções líquidas de GEE da Agricultura e Pecuária
Para fins de simplificação serão abordados nesse item as emissões de GEE associadas
aos “sub-escopos” Agricultura e Pecuária, uma vez que algumas atividades encontram-se
interligadas. Desta forma, as emissões de GEE desses dois “sub-escopos” foram divididas
em seis itens e sub-itens, a saber:
a) Emissões de N2O de solos agrícolas
- Emissões diretas de N2O (fertilizantes sintéticos; resíduo de colheita e
nitrogênio de dejetos animais usados como fertilizantes);
-

Emissões diretas de N2O de dejetos animais em pastagem

- Emissões indiretas de N2O pelo N na agricultura (volatilização e
subseqüente deposição atmosférica de NH3 e NOx provenientes da
aplicação de fertilizantes; lixiviação e escoamento de nitrogênio
proveniente de fertilizantes).
b) Emissões de N2O e CH4 do manejo de dejetos animais
c) Emissões de CH4 devido à fermentação entérica
d) Emissões de N2O e CH4 pela colheita da cana-de-açúcar com queima
e) Remoções líquidas de CO2 pelo acúmulo de C do solo no manejo da canade-açúcar sem queima
f)

Emissão de CO2 devido à aplicação de calcário em solos agrícolas

A seguir serão apresentadas as equações utilizadas nos itens supracitados.
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a) Emissões de N2O provenientes de solos agrícolas
No sub-escopo setorial Agricultura, foram contabilizadas as emissões dos cultivos de
cana-de-açúcar, laranja (cultura perene), milho (cultura anual) e do eucalipto
(reflorestamento). Essas culturas foram escolhidas com base na sua representatividade em
termos de área no Município.
Para o cultivo da cana-de-açúcar foi considerado um ciclo de cinco anos da cultura no
campo – 1 planta e 4 socas. A adubação de referência para cana planta corresponde a 30 kg
ha-1 N e 80 kg ha-1 N para as socas, o que totaliza 350 kg ha-1 N num período de cinco anos,
ou seja, 70 kg ha-1 ano-1. Para o reflorestamento de Eucalipto foi considerada a adubação
básica de 100 kg ha-1 N num período de sete anos, ou seja, 15 kg ha-1 ano-1. Para o cultivo
de Milho e Laranja, foi considerada a adubação básica de 120 kg ha-1 N ano-1.
Os fatores de emissão foram obtidos a partir de ensaios de campo com diferentes
doses de fertilizantes nitrogenados aplicados ao solo, sendo alguns fatores obtidos
posteriormente por interpolação (Anexo).

•

Emissões de N2O devido à aplicação de nitrogênio sintético
EmissãoN sintético

= (FNS,y

. FENS) x 44/28 x PAGN2O x 10-3

(20)

Onde,
EmissãoN sintético
FSN

Emissão de N2O (Mg CO2e) devido à aplicação de nitrogênio
sintético aos solos agrícolas, no ano y;
Quantidade de nitrogênio aplicada ao solo agrícola na forma
de fertilizante sintético, corrigida para emissões de NH3 e
NOx, em kg de N por ano;

FENS

Fator de emissão do nitrogênio aplicado aos solos agrícolas,
em kg N2O-N / kg N aplicado (Cana-de-açúcar e Eucalipto:
0,00817; Milho e Laranja: 0,01773 – Fator desenvolvido pela
Delta CO2 – Anexo);
Razão de conversão de N a N2O (g N2O g N-1)

44/28
PAGN 0
2

Potencial de Aquecimento Global do N2O (IPCC, 2007: 298);
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10-3

Transformação de unidade (kg para Mg).

•

Emissões de N2O devido aos resíduos de colheita

EmissãoCR = (2 x Crop0 x FracNCR0) x[(1- FracR)] x FENS x 44/28 x PAGN2O x10-3
(21)
Onde:
ECR

Emissão de N2O devido ao nitrogênio aportado pelos
resíduos das culturas (milho e cana-de-açúcar) deixados no
campo (Mg CO2e);

Crop0

Produção “útil” das culturas do milho e da cana-de-açúcar
colhida mecanicamente, em kg de matéria seca por ano;

FracNCR0

Teor de nitrogênio nas culturas não associadas à fixação
biológica de nitrogênio, em kg N/kg matéria seca (Cana:
0,007 e Milho:0,015);
Fração da biomassa total da cultura que é removida do campo

FracR

como colheita, em kg N kg N-1 na biomassa total da colheita
(MCT, 2004 – Cana:0,8 e Milho: 0,45);
FENS

Fator de emissão do nitrogênio aplicado aos solos agrícolas,
em kg N2O-N / kg N aplicado (IPCC, 2006: 0,01);
Razão de conversão de N a N2O (g N2O. g N-1);

44/28

Potencial de Aquecimento Global do N2O (IPCC, 2007: 298);

PAGN 0
2

-3

Transformação de unidade (kg para Mg).

10

•

Emissões de N2O devido ao nitrogênio de dejetos animais usados como
fertilizantes

Para o presente trabalho considerou-se que o único tipo de esterco utilizado como
fertilizante agrícola refere-se ao sistema de manejo daily spread onde o esterco é aplicado
ao solo diariamente, sem acúmulo (Comunicação Nacional, 2004).
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EmissãoAW = [Nesterco x (1- FracGASM)] x FE x 44/28 x PAGN2O x 10-3

(22)

Onde,
EAW

Emissão de N2O devido ao nitrogênio de dejetos animais
usados como fertilizantes (Mg CO2e);

Nesterco

Quantidade de nitrogênio de esterco aplicado ao solo agrícola
como fertilizante, em kg N por ano;

FracGASM

Fração do nitrogênio excretada pelos animais de criação que
volatiliza como NH3 e NOx, em kg [NH3-N e NOx-N] por kg
N excretado (IPCC, 2006: 0,2).
Fator de emissão do nitrogênio aplicado aos solos agrícolas,

FENS

em kg N2O-N / kg N aplicado (IPCC, 2006: 0,01);
Razão de conversão de N a N2O (g N2O. g N-1);

44/28
PAGN 0

Potencial de Aquecimento Global do N2O (IPCC, 2007: 298);

10-3

Transformação de unidade (kg para Mg).

2

Enquanto que,
Nesterco= (Fracaplicx Nexc)

(23)

Onde,
Nesterco

Quantidade de nitrogênio de esterco aplicado ao solo agrícola
como fertilizante, em kg N por ano;

Fracaplic

Fração do esterco produzido por determinado tipo de rebanho
animal que é aplicada ao solo na forma de fertilizante. Para o
Município de Piracicaba considerou-se os rebanhos de bovino
de leite, suínos e aves como sendo aqueles que parte do
esterco produzido é aplicada ao solo como fertilizante, ou
seja, sistema daily spread. A proporção utilizada neste tipo de
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sistema foi à mesma adotada na Comunicação Nacional
(2004).
Nexc

Quantidade de nitrogênio excretada por cada tipo de rebanho
animal, em kg N por ano.

Nexc= Efet(T) x N(T)

(24)

Onde,
Nexc

Quantidade de nitrogênio excretada por cada tipo de rebanho
animal, em kg N ano-1

Efet(T)

Efetivo do rebanho tipo (T), em cabeças de animais ano-1;

N(T)

Quantidade de nitrogênio excretada por animal do rebanho
tipo (T), em kg N por ano. Os valores adotados para os
rebanhos

de

gado

leiteiro,

suínos

e

aves

foram,

respectivamente, 70; 16; e 0,6 kg N por ano, de acordo com
IPCC (2006).

•

Emissões de N2O provenientes da deposição de dejetos por animais em
pastagem

A estimativa das emissões diretas de N2O devido aos animais em pastagem foi
realizada considerando o valor disponibilizado pelo IPCC (2006) para a produção de
nitrogênio na forma de dejetos (urina e fezes) em quilogramas por cabeça por ano. Os
efetivos dos rebanhos mais representativos no Município foram obtidos junto ao IPPLAP e
contemplou eqüinos, ovinos, bovinos de leite e de corte. As frações de dejetos que são
depositados pelos animais em pastagem variam de acordo com o tipo de animal. Em
Piracicaba adotou-se os valores de 0,45; 0,97; 1,00 e 0,99; respectivamente, para os
rebanhos de bovino de leite, bovino de corte, ovinos, e equinos. Os valores adotados para
essas frações foram estimados por especialistas da EMBRAPA e usados na Comunicação
Nacional (2004).
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De acordo com o IPCC (2006), a seguinte metodologia deve ser utilizada para a
estimativa das emissões de N2O provenientes de dejetos de animais em pastagem:
EmissãoPastagem = ƩT [Efet(T)x Nex(T)x AWMS(PASTAGEM,T)x FEMP] x 44/28 x PAGN2O x 10-3
(25)

Onde:
EmissãoPastagem

Emissão de N2O de dejetos de animais em pastagem (Mg
CO2e)

T

Tipo do rebanho animal (gado de leite, gado de corte, ovinos
e equinos);

Efet(T)

Efetivo do rebanho tipo (T), em cabeças de animais por ano;

Nex(T)

Quantidade de nitrogênio excretada por animal de pastagem
do tipo (T), em kg N por ano (Nleite = 70; Ncorte = 40; Novino =
12; Nequinos = 40);

AWMS(PASTAGEM,T)

Fração do nitrogênio excretada pelos animais do rebanho do
tipo (T) que é deposita em pastagem;

FEMP

Fator de emissão de N2O para o sistema de manejo
“pastagem”, em kgN2O - N/kg N excretado (0,02 para
bovinos de leite e de corte, e 0,01 para as demais espécies,
segundo o IPCC, 2006);
Razão de conversão de N a N2O (g N2O. g N-1);

44/28
PAGN 0
2

-3

10

Potencial de Aquecimento Global do N2O (IPCC, 2007: 298);
Transformação de unidade (kg para Mg).

•

Emissões indiretas de N2O pelo uso de nitrogênio na agricultura

A emissão indireta de N2O foi calculada considerando duas fontes principais, que
foram: a deposição atmosférica de NH3 e NOx e a lixiviação e o escoamento superficial.
Para se estimar as emissões indiretas de N2O devido à deposição atmosférica de NH3
e NOx, foram utilizados os dados referentes ao uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos
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(NFERT), e à quantidade de nitrogênio contida tanto nos dejetos animais aplicados aos solos
como fertilizante (Nesterco) quanto nos excretados pelos animais em pastagem(Npastagem).
Parte-se do princípio que parte do nitrogênio aplicado ao solo ou excretado pelos animais é
volatilizada na forma de NH3 e NOx e retorna ao solo pela deposição atmosférica, ficando
novamente passível de ser emitida na forma de N2O.
EmissãoG

= [NFERT x FracGASF + (Nesterco+ Npastagem) x FracGASM] x FEDA x 44/28 x
PAGN2O x 10-3 (26)

Onde:
EmissãoG

Emissão de N2O devido à deposição atmosférica de NH3 e
NOx (Mg CO2e);

NFERT

Quantidade de nitrogênio aplicada na forma de fertilizante
sintético, em kg de N por ano;

FracGASF

Fração do nitrogênio aplicada na forma de fertilizante
sintético que volatiliza como NH3 e NOx, em kg [NH3-N e
NOx-N]/ kg N aplicado (IPCC, 2006: 0,1);

Nesterco

Nitrogênio contido nos dejetos de animais intencionalmente
aplicados aos solos como fertilizante, em kg N por ano;

Npastagem

Nitrogênio contido nos dejetos de animais em pastagem, em
kg N por ano;

FracGASM

Fração do nitrogênio excretada pelos animais de criação que
volatiliza como NH3 e NOx, em kg [NH3-N e NOx-N]/ kg N
excretado (IPCC, 2006: 0,2);

FEDA

Fator de emissão para a deposição atmosférica, em kg N2ON/ kg [NH3-N e NOx-N] emitido (IPCC, 2006: 0,01).

44/28

Razão de conversão de N a N2O (g N2O. g N-1);

PAGN2O

Potencial de Aquecimento Global do N2O (IPCC, 2007: 298);

-3

10

Conversão de unidades (kg para Mg).
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Para se calcular a quantidade de nitrogênio passível de lixiviação ou escoamento
superficial, também foram utilizados os dados referentes ao uso de fertilizantes
nitrogenados sintéticos (NFERT), da quantidade de nitrogênio contida tanto nos dejetos de
animais aplicados aos solos como fertilizante (Nesterco) quanto nos excretados pelos animais
em pastagem (Npastagem).
EmissãoL = [(NFERT+ Nesterco+ Npastagem) x FracLEACH) x FEL] x 44/28 x PAGN2O x 10-3
(27)
Onde,
EmissãoL

Emissão de N2O devido a lixiviação e escoamento
superficial, no ano y (MgCO2e);

FracLEACH

Fração do nitrogênio adicionado ao solo que é perdida por
lixiviação ou escoamento superficial, em kg N lixiviado ou
escoado/kg de fertilizante ou esterco (IPCC, 2006: 0,3);

FEL

Fator de emissão de N2O para lixiviação/escoamento, em kg
N2O-N/kg N lixiviado/ escoado (IPCC, 2006: 0,0075);

44/28

Razão de conversão de N a N2O (g N2O. g N-1);

PAGN2O

Potencial de Aquecimento Global do N2O (IPCC, 2007: 298);

10-3

Conversão de unidades (kg para Mg).

b) Emissões de N2O e CH4 do manejo de dejetos animais
As emissões de N2O provenientes dos sistemas de manejo de dejetos de animais (com
exceção de pastagem e daily spread) foram calculadas de acordo com a metodologia do
IPCC (2006).
Para cada tipo de animal adotou-se o valor sugerido pelo IPCC para a produção de
nitrogênio na forma de dejetos (urina e fezes), em kg N cabeça-1 ano-1. Os efetivos dos
rebanhos foram obtidos a partir do IBGE e contemplou os rebanhos de equinos, ovinos,
bovinos de leite e de corte.
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As frações destinadas a cada sistema de manejo (AWMS), conforme o tipo do animal
no Município de Piracicaba foi a seguinte:
- Bovino de leite: estocagem sólida (dry lot) – 20%; sistema líquido – 3%; lagoa
anaeróbica – 1%; outros sistemas – 11%.
- Bovino de corte: estocagem sólida – 3%.
- Suínos: outros sistemas – 90%.
- Aves: estocagem sólida (dry lot) – 20%.
Os valores adotados para essas frações foram estimados por especialistas da
EMBRAPA e usados na Comunicação Nacional (2004). O cálculo das emissões foi
realizado de acordo com a seguinte fórmula:
EmissãoDejetos

=

∑M ∑T [EfetT x NexT x AWMSM,T x FEM] x 44/28 x PAGN2O x 10-3
(28)

Onde,
EmissãoDejetos

Emissões de N2O provenientes de sistemas de manejo de
dejetos de animais (com exceção de pastagem e daily spread)
(Mg CO2e ano-1);

M

Tipo de manejo de dejetos de animais (Estocagem Sólida,
Sistema Líquido, Lagoa Anaeróbica e Outros Sistemas);

T

Tipo do rebanho animal (gado de leite, gado de corte, suínos,
aves);

Efet(T)

Efetivo do rebanho tipo (T), em cabeças de animais por ano;

Nex(T)

Quantidade de nitrogênio excretada por animal do tipo (T),
em kg N ano-1 (Nleite= 70; Ncorte= 40; Nsuínos= 16; Naves= 0,6);

AWMS(M,T)

Fração do nitrogênio excretada pelos animais do rebanho do
tipo (T) no sistema de manejo tipo (M), conforme descrito
acima;

FEM (SÓLIDA)

Fator de emissão de N2O para o sistema de manejo por
estocagem sólida, em kg N2O-N/ kg N excretado (IPCC,
2006: 0,02);
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FEM (LÍQUIDO)

Fator de emissão de N2O para o sistema de manejo líquido,
em kg N2O-N/ kg N excretado (IPCC, 2006: 0,001);

FEM (LAGOA)

Fator de emissão de N2O para o sistema de manejo lagoa
anaeróbica, em kg N2O-N/ kg N excretado (IPCC, 2006:
0,001);

44/28

Razão de conversão de N a N2O (g N2O. g N-1);

PAGN2O

Potencial de Aquecimento Global do N2O (IPCC, 2007: 298);

10-3

Conversão de unidades (kg para Mg).

As emissões de CH4 provenientes dos sistemas de manejo de dejetos de animais
foram calculadas de acordo com a metodologia do IPCC (2006). Segundo a metodologia, é
necessário somente a quantificação das espécies emissoras e a aplicação dos referidos
fatores de emissão. Para o presente trabalho foram contabilizadas as emissões de CH4
provenientes dos rebanhos de equinos, ovinos e bovinos de leite e de corte. Os dados de
atividade foram obtidos a partir do IBGE. Quanto aos fatores de emissão, foram adotados
fatores específicos para as condições brasileiras para os rebanhos de bovinos de leite e de
corte, e suínos (Comunicação Nacional, 2004).
Portanto, as emissões de CH4 dos dejetos animais foram estimadas da seguinte
forma:
CH4Dejetos= (Efet(T)x FEM) x PAGCH4 x 10-3

(29)

Onde,
CH4Dejetos

Emissões de CH4 provenientes de sistemas de manejo de
dejetos de animais (Mg CO2e ano-1);

T

Tipo do rebanho animal (gado de leite, gado de corte, suínos,
aves);

Efet(T)

Efetivo do rebanho tipo (T), em cabeças de animais por ano;

FEM

Fator de emissão de CH4 para cada espécie, em kg CH4
cabeça-1 ano-1. Para rebanhos de gado de leite, gado de corte e
suínos os fatores de emissão são, respectivamente, 3,0; 2,0 e

Delta CO2 - Sustentabilidade Ambiental

52

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Município de Piracicaba

1,0 kg CH4 cabeça-1 ano-1 (Comunicação Nacional, 2004);
enquanto que para aves o fator de emissão é 0,117 (IPCC,
2006).
PAGCH4

Potencial de Aquecimento Global do CH4 (IPCC, 2007: 25);

10-3

Conversão de unidades (kg para Mg).

c) Emissões de CH4 devido à fermentação entérica
Para as emissões de CH4 devido à fermentação entérica foram considerados os
mesmos rebanhos descritos para as emissões devido aos dejetos animais. Quanto aos
fatores de emissão, foram adotados fatores específicos para as condições brasileiras para os
rebanhos de bovinos de leite e de corte (Comunicação Nacional, 2004), enquanto que para
as demais espécies adotaram-se os fatores de emissão do IPCC (2006).

EmissãoFerm. Entérica = (EfetT x FEF) x PAGCH4 x 10-3

(30)

Onde,
EmissãoFerm. Entérica

Emissões de CH4 provenientes da fermentação entérica de
animais (Mg CO2e ano-1);

T

Tipo do rebanho animal (gado de leite, gado de corte, suínos,
aves, equinos e ovinos);

Efet(T)

Efetivo do rebanho tipo (T), em cabeças de animais por ano;

FEF

Fator de emissão de CH4 para cada espécie, em kgCH4
cabeça-1 ano-1. Para rebanhos de gado de leite e gado de corte
os fatores de emissão são, respectivamente, 65,0 e 65,5 kg
CH4 cabeça-1 ano-1 (Comunicação Nacional, 2004); enquanto
que para ovinos, equinos e suínos, os fatores de emissão são,
respectivamente, 5,0; 5,0 e 1,0 kg CH4 cabeça-1 ano-1 (IPCC,
2006);

PAGCH4
-3

10

Potencial de Aquecimento Global do CH4 (IPCC, 2007: 25);
Conversão de unidades (kg para Mg).
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d) Emissões de N2O e CH4 da queima da cana-de-açúcar
A estimativa das emissões de gases provenientes da colheita da cana-de-açúcar com
queima baseou-se no carbono total liberado (MC), que é uma função da biomassa
queimada, da fração oxidada e do conteúdo de carbono da biomassa; e na aplicação das
taxas de emissão de CH4 e N2O liberados durante a queima da biomassa.
A massa de carbono (MC) liberada durante a queima foi estimada de acordo com a
expressão:
MCy = (Py x R x Re x Rs x Eq x Tc)

(31)

Onde:
MCy

Massa de carbono total liberado na queima de resíduos
agrícolas vegetais, no ano y (Mg);

Py

Produção vegetal, no ano y (Mg);

R

Relação de resíduos/ produção;

Re

Proporção de resíduos expostos à queima;

Rs

Conteúdo de matéria seca nos resíduos;

Eq

Eficiência de queima dos resíduos;

Tc

Conteúdo de carbono nos resíduos.

Apesar dos resíduos queimados liberarem uma grande quantidade de CO2, tal emissão
não é considerada no balanço final do inventário (emissões líquidas), uma vez que a mesma
quantidade de CO2 foi necessariamente absorvida durante o crescimento da planta através
da fotossíntese. No entanto, durante o processo de combustão, outros gases além do CO2
são produzidos (CH4, N2O, entre outros). A emissão desses gases depende do tipo de
biomassa e das condições da queima.
A massa total de nitrogênio (MN) produzida durante a queima é obtida
multiplicando-se a massa de carbono (MC) pela relação N/C.
As taxa de emissão de CH4 e N2O liberados na queima de resíduos agrícolas e os
fatores de conversão encontram-se na tabela 5.
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Tabela 5. Taxas de emissão de gases liberados durante a queima de resíduos
agrícolas e fatores de conversão para o cálculo das emissões, segundo o IPCC (1996).
Gás

Fator de emissão

Fator de conversão

CH4

0,005

16/12

N2O

0,007

44/28

As quantidades de CH4 e N2O foram estimadas conforme as equações a seguir:
Emissão CH4 = carbono liberado x taxa de emissãoCH4 x fator de conversão CH4 x PAGCH4
(32)
Emissão N2O = carbono liberado x taxa de emissãoN2O x fator de conversãoN2O x PAGN2O
(33)
Para a estimativa nacional de emissões provenientes da queima de resíduos da canade-açúcar foram adotados os parâmetros utilizados na Comunicação Nacional (2004). Desta
forma, considerou-se que a relação resíduos/produção (R), utilizada na estimativa da
biomassa seca dos resíduos, foi de 19,9%. Os teores médios de carbono e nitrogênio na
biomassa vegetal foram de 42,46 e 1,27, respectivamente. A eficiência de queima (Eq), ou
seja, a fração de biomassa seca que é efetivamente queimada foi de 79%. As áreas expostas
anualmente à queima foram em aproximadamente 65, 51, 41 e 39% para os anos de 2006,
2007, 2008 e 2009 respectivamente, foram obtidas nos Relatórios Anuais do Projeto INPE CANASAT (Mapeamento de Cana via imagens de satélite de observação da Terra). Ainda
de acordo com o INPE-CANASAT, as informações sobre área colhida e produção de canade-açúcar representaram, respectivamente, 52.440 hectares e 4,195 milhões de toneladas
em 2009.
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e) Remoções líquidas de CO2 pelo acúmulo de C do solo no manejo da cana-deaçúcar sem queima
Neste item foram contabilizadas as remoções de CO2 pelo acúmulo de C do solo em
áreas manejadas com cana-de-açúcar colhida mecanicamente (cana crua) no Município de
Piracicaba entre 2006 e 2009.
O acúmulo de C pela cana-de-açúcar foi calculado conforme a variação na proporção
de área colhida sem queima conforme dados do INPE-CANASAT. Para a safra 2008/09,
não contemplada no relatório anual do CANASAT, foram utilizados valores médios do
período. As porcentagens de cana crua foram de 49, 59, 61 e 62% para as safras 2006/07,
2007/08, 2008/9 e 2009/10, respectivamente (não foram consideradas as áreas de cana
bisada). O fator utilizado para cálculo do acúmulo de C em cana crua foi determinado
através de experimentos em campo, resultando no fator de 700 kg ha-1 ano-1 C estocado no
solo. Desta forma, os cálculos para obtenção do sequestro de CO2 devido ao manejo da
cana sem queima resumem-se a seguir:
Sequestro CO2cc, y = [(∆Scc,[y-(y-1)] x FC)] x 44/12

(34)

Onde:
Sequestro CO2cc, y

Sequestro de CO2 pelo acúmulo de C no solo devido ao
manejo da cana-de-açúcar sem queima, no ano y (Mg CO2
ano-1);

∆Scc,[y-(y-1)]

Variação de área de cana crua entre os anos y e y-1, no ano y
(ha);

FC

Fator de acúmulo de carbono (Mg C ha-1) obtido pela Delta
CO2 (0,7) (Anexo);

44/12

Razão de conversão de C a CO2 (g CO2. g C-1).

f) Emissões de CO2 devido à aplicação de calcário aos solos agrícolas
As emissões de CO2 associadas ao uso de calcário foram estimadas conforme a
metodologia do IPCC (2006), a partir da quantidade aplicada anualmente no país. As
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quantidades de calcário foram multiplicadas pelo fator de emissão. É importante observar,
que devido à falta de dados mais detalhado sobre o tipo de calcário utilizado (calcítico ou
dolomítico) foi assumido neste estudo que todo calcário aplicado foi do tipo dolomítico.
Os dados utilizados sobre as quantidades de calcário agrícola aplicadas anualmente
nas principais culturas do Município de Piracicaba foram obtidos junto à produtores da
região (400 e 286 kg ha-1 para Cana-de-açúcar e Eucalipto, respectivamente, e 667 kg ha-1
para Milho e Laranja).
Emissãocalc., y = ∑T,y [(Acult-T,y x Qcalc-T) x FEcalc] x 10-3

(35)

Onde:
Emissãocalc

Emissão de CO2 devido à aplicação de calcário nas principais
culturas do Município de Piracicaba, no ano y (Mg CO2 ano1

Acult-T,y

);

Área cultivada de cada cultura T (cana-de-açúcar, eucalipto,
milho e laranja), no ano y (ha);

Qcalc-T

Quantidade de calcário dolomítico aplicada na cultura T (kg
ha-1);

FEcalc

Fator de emissão do calcário (kg CO2 kg calcário-1) (IPCC,
2006: 0,477);

10-3

Conversão de unidades (kg para Mg).

3.3.3.2. Emissões/ Remoções líquidas de GEE pela Mudança do Uso da Terra
Neste sub-escopo do Inventário de Emissões de GEE do Município de Piracicaba
foram consideradas apenas a conversão de áreas de pastagem para cultivo de cana-deaçúcar sem queima. Como já foi mencionado anteriormente, isso foi feito devido à ausência
de informações históricas precisas a respeito dos demais tipos de conversão de uso da terra.
Além disso, considerou-se o cultivo da cana-de-açúcar como sendo a principal atividade
agrícola do município, sendo esta implantada basicamente em áreas de pastagem.
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O cálculo das remoções líquidas de GEE da conversão pastagem-cana foi feito
multiplicando-se a área convertida em cana pela taxa de acúmulo de C (Tonelada de C ha
ano-1) e somando-se esse resultado ao estoque médio de C na camada até 30 cm de
profundidade do solo, com as devidas transformações de unidade.
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4.
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4.

RESULTADOS

4.1 EMISSÕES TOTAIS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
As emissões de GEE do Município de Piracicaba totalizaram 1,12 milhões de
toneladas de CO2e em 2009 (3,1 toneladas de CO2e por habitante) (Figura 7). Esse valor é
7% superior ao total verificado para o ano 2006 (1,04 milhões de toneladas de CO2e), o que
representa um crescimento médio anual de 1,75 %.

Figura 7. Evolução das emissões totais de GEE do Município de Piracicaba entre 2006 e
2009.
A diminuição das emissões de GEE de 2008 para 2009 (63 mil toneladas de CO2 ou
5,7%) não representa necessariamente uma mudança efetiva nos padrões de emissão do
Município. É preciso considerar que 2008 foi um ano atípico em relação ao padrão de
distribuição de chuvas (inferior à média), afetando diretamente as emissões do setor
Energia devido ao aumento do fator de emissão da eletricidade (uso mais intensivo das
usinas termoelétricas). É preciso considerar ainda o aumento do consumo de etanol pela
frota de veículos do município em detrimento de outros combustíveis de origem fóssil.
Isso pode ser verificado pelos dados das figuras 8 e 9, onde estão representadas as
emissões de GEE de cada Escopo Setorial no conjunto emitido pelo Município de
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Piracicaba. Nota-se que a diminuição das emissões em 2009 está relacionada ao setor
energético.

Figura 8. Emissões de GEE, em milhões de toneladas de CO2e, dos Escopos Setoriais
Energia, Resíduos e Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra no
Município de Piracicaba entre 2006 e 2009.

Figura 9. Participação dos Escopos Setoriais Energia, Resíduos e Agricultura, Pecuária e
Mudança do Uso da Terra nas emissões de GEE do Município de Piracicaba
entre 2006 e 2009.
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4.2. EMISSÕES DO GOVERNO LOCAL
As emissões atribuídas ao governo local são divididas em dois grupos: Eletricidade
e Combustão Móvel (Transportes).
No sub-escopo Eletricidade foram relacionadas as emissões do poder Público
(edifícios e instalações ocupadas pela administração pública federal, estadual e municipal
em Piracicaba), Serviços Públicos (bombeamento de água e esgotos, iluminação
semafórica, etc.) e Iluminação Pública (iluminação de vias, praças e demais espaços
públicos).
Na tabela 6 estão apresentadas as emissões atribuídas ao Setor Governamental no
Município de Piracicaba entre 2006 e 2009.
Tabela 6. Emissões de GEE do Setor Governamental em Piracicaba entre os anos 2006 e
2009.
Fonte de Emissão

Emissões de GEE (Toneladas de CO2e)
2006

2007

2008

2009

Eletricidade – Poder Público

849

831

1.411

757

Eletricidade – Serviços Públicos

1.732

1.572

2.562

1.379

Eletricidade – Iluminação pública

876

810

1.400

747

3.457

3.213

5.373

2.883

Combustão móvel (Transporte)

2.854

2.950

2.927

2.362

Total (eletricidade + transporte)

6.311

6.163

8.300

5.245

Sub-total Eletricidade

Na figura a seguir tem-se a evolução das emissões de GEE do Setor Governamental
no período do inventário.
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Figura 10. Evolução das emissões do Setor Governamental em Piracicaba entre os anos
2006 a 2009.
O sub-escopo Combustão Móvel, referente ao consumo de Gasolina automotiva,
Diesel automotivo e Etanol do setor governamental foi o responsável pela maior parte das
emissões de GEE do escopo Energia. Em seguida, têm-se as emissões de eletricidade
devido a Iluminação Pública. Pela figura 10 é possível notar uma pequena diminuição nas
emissões da Combustão Móvel no ano de 2009, devido ao aumento no consumo de etanol,
além da incorporação de biodiesel no diesel a partir de 2008.
Observa-se ainda um aumento significativo das emissões por consumo de eletricidade
em 2008, seguido de uma diminuição das emissões no ano seguinte. Isso pode ser
explicado pela distribuição atípica de chuvas em 2008 (Figura 2), com diminuição das
chuvas no período normalmente esperado em todo Brasil (outubro – dezembro). Com o uso
de outras fontes energéticas, por exemplo, as termoelétricas, houve um aumento do fator de
emissão da geração da eletricidade (0,0484 tCO2 MWh-1). A normalização do padrão de
chuvas em 2009 fez com que o fator de emissão voltasse ao valor mais comumente
observado (0,0246 tCO2 MWh-1).
Na figura 11 é apresentada a distribuição das emissões do escopo energético
atribuídas ao Governo local, no ano de 2009.
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Figura 11. Distribuição das emissões do Setor Governamental no escopo setorial Energia
no ano de 2009.
Ao todo, o setor governamental em Piracicaba emitiu 5.245 toneladas de CO2 em
2009, havendo uma diminuição de pouco mais de 1.000 toneladas de CO2 em relação ao
ano base do inventário (2006).
4.3. EMISSÕES DA COMUNIDADE
4.3.1. Escopo Setorial Energia
Incluem-se nas emissões do escopo setorial Energia aquelas decorrentes do consumo
de eletricidade e da combustão móvel e estacionária da comunidade de Piracicaba.
No sub-escopo Eletricidade foram considerados os consumidores residenciais,
comerciais, industriais e rurais, além daquelas já informadas no setor governamental. As
emissões decorrentes da Combustão Móvel (setor de transportes) referem-se ao consumo de
Gasolina Automotiva (tipo C com aproximadamente 21% de etanol), Diesel Automotivo
(com 2,5 e 3,5% de biodiesel em 2008 e 2009, respectivamente), Etanol (etanol hidratado),
Gás Natural Veicular (GNV) e o consumo de Gasolina e Querosene de Aviação. Para todos
os combustíveis foram calculadas as emissões de CO2, N2O e CH4. As emissões de CH4
ocorrem em função da queima incompleta dos combustíveis e as emissões de N2O ocorrem
em função da queima em temperaturas inferiores à temperatura ótima de combustão.
Em relação às emissões da Combustão Estacionária, foram incluídas as emissões de
CO2, N2O e CH4 pelo consumo de GLP, Gás Natural e Óleo Combustível do setor
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industrial, residencial e de serviços. Devido à ausência de informações do setor, não foram
contabilizadas as emissões fugitivas decorrentes de vazamento de Gás Natural nos
terminais de abastecimento no setor de serviços e na indústria e ainda de vazamentos em
postos de GNV. Na tabela 7 a seguir estão apresentadas as emissões de GEE decorrentes do
uso de energia pela comunidade de Piracicaba.
Tabela 7. Evolução das emissões de GEE do setor setorial Energia no Município de
Piracicaba, entre os anos 2006 e 2009.

Combustão Móvel

Fonte de emissão

2006
139.883
275.637
16.261
712
6.639

2007
135.308
325.964
15.850
941
6.776

2008
130.447
318.669
13.304
1.140
7.517

2009
123.438
313.477
9.244
1.287
8.133

3.573

3.471

3.898

4.217

442.705

488.310

474.975

459.796

GLP

9.992

10.684

7.576

10.372

Gás Natural

157.759

164.667

188.831

171.908

Óleo Combustível

4.429

2.661

6.623

5.788

172.181

178.011

203.029

188.069

8.390

8.070

14.189

7.593

Industrial

38.565

36.848

63.317

29.248

Comercial

5.289

5.199

9.091

4.967

Rural

472

443

532

310

Poder Público

833

817

1.389

746

Iluminação Pública

876

810

1.400

747

Serviço Público

1.732

1.572

2.562

1.379

Prefeitura

15

13

21

10

56.172
671.058

53.773
720.095

92.501
770.506

45.002
692.867

Gasolina Automotiva
Diesel
GNV
Álcool
Querosene de Aviação

Combustão
Estacionária

Gasolina de Aviação
Subtotal - Combustão Móvel

Subtotal - Combustão
Estacionária
Residencial
Consumo de eletricidade

Emissão de GEE (Tonelada de CO2eq)

Subtotal - Eletricidade
Total Energia
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Conforme apresentado na figura 12, o consumo de Diesel foi o maior responsável
pela emissão de GEE do sub-escopo Combustão Móvel em todo o período inventariado,
seguido da Gasolina Automotiva. A participação desses dois combustíveis nas emissões do
Escopo Setorial Energia de 2009 foi de 45,2% e 17,8% (Diesel e Gasolina,
respectivamente). Em relação às emissões totais do Município de Piracicaba em 2009, o
Diesel representou 28,1% das emissões de GEE, o que o torna uma fonte chave a ser
priorizada em ações de mitigação das emissões de GEE.

Figura 12. Evolução das emissões de GEE do setor de transportes (combustão móvel) em
Piracicaba, no período de 2006 a 2009.
Na figura 13 são apresentadas as emissões de GEE decorrentes do consumo de
combustíveis de fontes estacionárias (Gás Natural, Óleo Combustível e GLP) no período de
2006 a 2009. O Gás Natural foi a fonte de emissão mais importante, responsável por 91,4%
das emissões do sub-escopo Combustão Estacionária.
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Figura 13. Evolução das emissões de GEE por combustão estacionária em Piracicaba no
período de 2006 a 2009.
A participação das três fontes de emissão do Escopo Setorial Energia para o ano de
2009 encontra-se na figura a seguir. É possível notar que as fontes móveis, com destaque
para o Diesel, respondem pela maior parte (66%) das emissões oriundas de fontes
energéticas do Município de Piracicaba, seguido pelas fontes estacionárias (27%).

Figura 14. Distribuição das emissões da comunidade de Piracicaba no ano de 2009,
referente ao escopo setorial Energia.
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4.3.2. Escopo Setorial Resíduos
As emissões do Escopo Setorial Resíduos, atribuídas à comunidade de Piracicaba
no período de 2006 a 2009, encontram-se resumidas na tabela 8. Nota-se que as emissões
de GEE dos Resíduos Sólidos foram sempre superiores àquelas resultantes dos Efluentes
em todo período do inventário. Quando comparadas as emissões dos resíduos sólidos em
2009 em relação ao ano de 2006 (base para o inventário), observa-se um aumento de
31,5%. Esse aumento foi bem superior ao observado para os efluentes no mesmo período
(8,9% de aumento das emissões de GEE em relação a 2006).
Tabela 8. Emissões de GEE da comunidade de Piracicaba no escopo setorial de Resíduos.
Fonte de Emissão

Emissões de GEE (Toneladas de CO2e)
2006
2007
2008
2009

Resíduos Domiciliares e Públicos Coleta Convencional

14.606

24.506

24.667

24.826

Passivo de Emissões –
Resíduos Sólidos

72.487

73.162

82.077

89.728

Subtotal Resíduos Sólidos

87.093

97.668

106.745

114.554

ETEs

35.866

30.193

36.649

40.474

Lançamento de efluentes não
tratados em corpos hídricos

7.035

8.407

7.469

7.371

Tratamento de efluentes em
sistemas independentes

27.702

33.101

29.410

29.016

Subtotal Efluentes

70.603

71.702

73.528

76.861

Total

157.696

169.370

180.273

191.415

As emissões de CH4 do sub-escopo Disposição de Resíduos Sólidos (expressos em t
CO2e) para o período do inventário encontram-se na Figura 12. Nota-se que as emissões
passivas dos resíduos aterrados há 20 anos (no máximo) são responsáveis pela maior parte
das emissões no aterro. Quando somadas as emissões decorrentes da disposição do ano de
2009 e o passivo das emissões ao longo de 20 anos, tem-se o total de 114,5 mil toneladas
de CO2e, (60% do Escopo Setorial Resíduos).
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Figura 15. Emissões de GEE pela disposição de resíduos sólidos urbanos no período de
2006 a 2009 e passivo correspondente.
A evolução das emissões de GEE decorrentes do tratamento biológico de efluentes
domésticos nas ETEs, do descarte de carga orgânica sem tratamento em corpo hídrico
(autodepuração) e do tratamento em fossas sépticas independentes no período de 2006 a
2009 encontram-se na figura 16.

Figura 16. Emissões de GEE entre os anos de 2006 e 2009 devido ao tratamento de
efluentes sanitários.
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Nota-se que o tratamento biológico dos efluentes em ETEs é responsável por
praticamente a metade das emissões de GEE em todo o período do inventário (49% em
média), seguido do tratamento de efluentes em fossas sépticas independentes (41% em
média). A pequena participação das emissões dos efluentes descartados sem tratamento em
corpos hídricos se justifica pelo menor fator de emissão proposto pelo Painel
Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC, 2007). Ressalta-se, no entanto, que
apesar da disposição de efluentes sem tratamento em corpos hídricos resultar em baixas
emissões de GEE, está prática pode acarretar problemas sanitários e ambientais. O impacto
sanitário envolve os problemas de saúde pública causados pelo esgoto, que propaga
doenças quando não é coletado e tratado corretamente. Além disso, é preciso considerar o
impacto ambiental pela mortalidade de peixes e outros animais que podem estar em contato
direto com a água contaminada.
Na figura 17 a seguir, tem-se a distribuição das emissões do Escopo Setorial de
Resíduos atribuíveis à comunidade de Piracicaba no ano de 2009. Fica evidente a
importância das emissões passivas do aterramento de resíduos sólidos no total emitido pelo
Município de Piracicaba. Essas emissões são decorrentes da decomposição microbiológica
da matéria orgânica contida no resíduo sólido aterrado, cuja reação libera quantidades
decrescentes de CH4 para a atmosfera ao longo dos anos (neste caso 20 anos de deposição).
Essa emissão depende de uma série de fatores locais, entre eles do clima predominante na
região (temperatura e precipitação pluviométrica), da quantidade e da composição do
resíduo sólido, da qualidade de operação do aterro, entre outros.
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Figura 17. Distribuição das emissões da comunidade de Piracicaba no ano de 2009,
referente ao escopo setorial de Resíduos.
4.3.3. Escopo Setorial Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra
As emissões da Agricultura e Pecuária atribuídas à Comunidade de Piracicaba bem
como os dados de seqüestro de carbono do solo pela Mudança do Uso da Terra (conversão
de áreas de pastagem para cultivo de cana-de-açúcar) e pelo manejo da cana sem queima
encontram-se na tabela 9.
Diferentemente dos demais escopos setoriais do inventário, onde ocorreram emissões
de GEE devido às atividades reportadas, nos sub-escopos Agricultura e Mudança do Uso da
Terra ocorreu o seqüestro de carbono no solo. As atividades que resultaram no seqüestro de
carbono foram a conversão de áreas de pastagem em cana-de-açúcar (4.785 toneladas de
CO2e em todo o período do inventário) e o manejo da cana sem queima (37.875 toneladas
de CO2e no mesmo período).
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Tabela 9. Emissões totais de GEE da comunidade de Piracicaba entre 2006 e 2009,
referente ao escopo setorial Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra.
Fonte de Emissão
2006

Emissões líquidas de GEE
(Toneladas de CO2e)
2007
2008

2009

Agricultura
Adubação nitrogenada
(emissões diretas)
Adubação nitrogenada
(emissões indiretas)

17.426

17.426

18.117

7.809

8.277

8.319

8.575

10.545

11.160

11.246

11.604

34.829

36.863

36.991

38.296

Milho

709

607

644

1.052

Cana-de-açúcar

21.507

27.492

28.633

29.842

22.216

28.099

29.277

30.894

Manejo com queima1

34.421

29.377

28.149

28.124

Manejo sem queima2

-16.332

-10.327

-5.608

-5.608

Subtotal manejo da cana-de-açúcar

18.089

19.050

22.542

22.516

Total Agricultura

75.135

84.012

88.810

91.707

-733

-2.575

-329

-1.148

Emissões diretas

131.276

128.795

130.922

132.092

Emissões indiretas

8.199

8.144

8.218

8.409

Subtotal emissões Pecuária

139.475

136.938

139.140

140.501

Total Agricultura, Pecuária e
Mudança do Uso da Terra

213.877

218.376

227.621

231.060

Insumos
agrícolas

16.474

Calcário

Resíduos
agrícolas

Subtotal insumos agrícolas

Manejo da canade-açúcar

Subtotal resíduos agrícolas

Mudança de uso da terra

Emissões diretas e
indiretas

Conversão áreas de pastagem em
cana-de-açúcar (sem queima)
Pecuária
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A partir da distribuição percentual das emissões de GEE da Agricultura e Pecuária
(figura 18), verificou-se que as emissões da Pecuária (principalmente as emissões da
fermentação entérica dos animais, do manejo de dejetos, dos animais em pastagem e do uso
de esterco como fertilizante) foram responsáveis por mais da metade das emissões no ano
de 2009 (61%).

Figura 18. Participação da Agricultura e da Pecuária nas emissões de GEE do Escopo
Setorial Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra, no ano de 2009.
Comparando as emissões por tipo de animal (Figura 19), nota-se o papel
fundamental do rebanho de bovinos de corte, composto por mais de 40 mil cabeças de
gado, nas emissões de Piracicaba (8,3% da emissão total do município em 2009).
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Figura 19. Participação dos rebanhos de bovino de corte e leite, ovinos, equinos, suínos e
aves nas emissões diretas de GEE da Pecuária no Município de Piracicaba em
2009.
Considerando todo o rebanho de bovinos (corte e leite), observou-se que a
fermentação entérica foi a fonte de emissão direta mais importante no sub-escopo Pecuária,
responsável por 78,8% dessas emissões, seguido pelos animais em pastagem, manejo dos
dejetos e pelo uso de esterco animal como fertilizante (Figura 20).

Figura 20. Contribuição do rebanho de gado de corte e de leite nas Emissões Diretas de
GEE da Pecuária.
Em relação às culturas agrícolas de maior importância para o município, a cana-deaçúcar, como já era esperado, foi responsável por grande parte da emissão de GEE do subsetor Agricultura (92,2% em 2009). A figura 21 mostra a participação das culturas agrícolas
quando consideradas todas as fontes de emissão da agricultura.
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Figura 21. Participação das principais culturas agrícolas nas emissões de GEE do subescopo Agricultura, em 2009.
Devido à grande importância da cultura da cana-de-açúcar nas emissões do
município, analisou-se a participação das diversas fontes de emissão de GEE envolvidas no
processo produtivo (exceto do consumo de combustíveis, já relatado no Escopo Setorial
Energia), conforme apresentado na figura 22. Nota-se que os resíduos ou palhada da cana
crua, deixados no campo, são responsáveis por 33% das emissões da cultura, seguido pela
queima do canavial (31%), adubação nitrogenada (24%) e aplicação de calcário (11%). As
emissões de GEE devido aos resíduos da cana-de-açúcar depositados no solo em áreas de
cana crua estão associadas ao processo de decomposição. Durante a decomposição da palha
da cana, parte do nitrogênio presente neste material orgânico que é mineralizado pode ser
perdido na forma de N2O, o qual é um GEE que apresenta um elevado potencial de
aquecimento global e resulta em emissões significativas. A prática da queima do canavial,
visando facilitar a colheita, além de resultar em emissões significativas de GEE, ocasiona
diversos problemas de saúde pública.
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Figura 22. Participação das fontes de emissão da cana-de-açúcar nas emissões totais de
GEE da cultura, no ano de 2009.
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5.COMPARAÇÃO DAS EMISSÕES DE BELO HORIZONTE COM EMISSÕES NACIONAIS, EMISSÕES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS E EMISSÕES DE OUTRAS CIDADES BRASILEIRAS

Para fins de comparação das emissões de GEE do Município de Piracicaba (referentes
a 2009) com demais inventários governamentais, foram utilizadas as informações do
segundo Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito
Estufa (MCT, 2010) e ao primeiro Inventário de GEE do Estado de São Paulo
(PROCLIMA/ CETESB/ Secretaria do Meio Ambiente/ Governo do Estado de São Paulo,
2010) ambos referentes ao ano de 2005, e os inventários municipais de São Paulo (Centro
Clima/COPPE/UFRJ, 2003), do Rio de Janeiro (Centro Clima/COPPE/UFRJ, 1998) e de
Belo Horizonte (Prefeitura de Belo Horizonte, 2009).
As informações sobre população e emissões de GEE, contidas na tabela abaixo, estão
relacionadas aos respectivos anos dos inventários supracitados.
Tabela 10. Comparação de Emissões Totais de GEE.
Inventário (ano)

Emissões
Emissões por
População
Totais
habitante
Gg CO2e

Brasil
2.203.362
(2005)
Estado de São Paulo
139.811
(2005)
Município de São Paulo
15.738
(2003)
Município do Rio de Janeiro
12.798
(1998)
Município de Belo Horizonte
3.177
(2007)
Município de Piracicaba
1.12
(2009)

Intensidade
de emissão
109
t CO2/ 1000
(1000 R$)
R$
PIB1

x 1000

t CO2e hab-1

179.934

12,25

3,03

0,72

40.000

3,49

1,00

0,14

10.711

1,47

0,21

0,07

5.633

2,27

0,07

0,18

2.414

1,32

0,03

0,11

361

3,09

0,0092

0,13

1,0 Gg CO2e (Gigagrama) equivale a 1000 toneladas de CO2e.
1
Fonte: IBGE
2
Produto Interno Bruto de Piracicaba em 2008.

É importante destacar que as informações acima representam situações bastante
diversas, tanto em termos da dimensão populacional considerada como em relação aos
escopos setoriais abordados em cada inventário e o ano a que se referem. Além disso, é
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preciso considerar que no inventário de Piracicaba foram utilizados os valores de Potencial
de Aquecimento Global (PAG) do 4º Relatório de Referência do IPCC (2007) (N2O: 298 e
CH4: 23), os quais diferem daqueles comumente utilizados em inventários (N2O: 310 e
CH4: 21). De qualquer forma, são dados que ilustram a importância de algumas fontes de
emissão relevantes de municípios como Piracicaba (como as emissões/ remoções de GEE
da Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra) em contraposição com fontes
predominantes em grandes centros urbanos (Energia e Indústria).
5.1. EMISSÕES TOTAIS
As emissões de GEE do Município de Piracicaba no ano de 2009 totalizaram 1.12 Gg
de CO2e (1,12 bilhões de toneladas de CO2e). Como apresentado neste inventário, somente
as emissões do escopo setorial Agricultura, Pecuária e Mudança do Uso da Terra do
Município de Piracicaba representaram 20,7% das emissões totais de GEE. Em relação ao
primeiro inventário de emissões de GEE do Estado de São Paulo (2005), nota-se que o
município de Piracicaba foi responsável por menos de 1% do total das emissões estaduais
de GEE. A inexistência de inventários de municípios do mesmo porte de Piracicaba impede
a comparação mais detalhada dos valores obtidos.
5.2. EMISSÕES DE CO2e POR HABITANTE
Em 2009 as emissões de GEE do município de Piracicaba totalizaram 3,1 toneladas
de CO2e por habitante. Esse valor está muito próximo da emissão per capita do Estado de
São Paulo em 2005 (3,49 toneladas de CO2e por habitante), o que reforça as informações
obtidas nesse estudo. No entanto, as emissões por habitante de Piracicaba foram mais
elevadas que as emissões por habitante dos municípios do Rio de Janeiro (1998) e de Belo
Horizonte (2007). Vale lembrar que a densidade demográfica nessas duas cidades é muito
mais elevada que a encontrada em Piracicaba e, a ausência de áreas agrícolas significativas
nesses dois municípios diminui a importância da agricultura como fonte de emissão de
GEE nos respectivos inventários.
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5.3. EMISSÕES DE CO2E PELO PIB
Quando comparadas as emissões de CO2e em relação ao PIB (t CO2e/ 1000 R$)
nota-se que a intensidade de emissão em Piracicaba em 2009 está na mesma ordem de
grandeza do Estado de São Paulo em 2005 (0,13 e 0,14, respectivamente). Tais valores são
mais de cinco vezes menores do que a intensidade de emissão nacional em 2005 (0,72),
evidenciando que o Estado de São Paulo e o Município de Piracicaba produzem riquezas
com menor emissão de GEE quando comparado aos dados médios do país.
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ANEXO: Obtenção de fatores de emissão para mudanças nos estoques de carbono do solo e
emissões de N2O oriundos da aplicação de fertilizante nitrogenado no solo sob cultivo da canade-açúcar

•

MUDANÇAS DOS ESTOQUES DE CARBONO DO SOLO

Foram avaliados solos sob cultivo da cana-de-açúcar no Município de Piracicaba
visando quantificar as mudanças nos estoques de carbono do solo durante a conversão de
áreas de manejo com queima do canavial para áreas de colheita mecanizada. Durante a
execução deste estudo foram realizadas aproximadamente 320 análises de carbono do solo
em áreas de cana-de-açúcar sob diferentes sistemas de manejo. A seguir são apresentado os
valores médios de teores de carbono e estoques de carbono em áreas cana-de-açúcar com 1,
3 e 6 anos de adoção dos manejos com e sem queima prévia do canavial (Tabela 11 e 12).
Tabela 11 – Teores médios de carbono do solo (%) em áreas de cana-de-açúcar com 1, 3 e
6 anos após a reforma, colhidas com e sem queima da palhada.
Áreas

Profundidade
cm

1ano

Cana crua
3 anos

0-10
10-20
20-30
30-40
50-60
70-80
90-100

2,58 A
2,12 A
1,91 A
1,91
1,42
1,26
1,19

2,19 A
2,06 A
1,81 A
1,02
0,94
0,76
0,68

6 anos

Cana queimada
1 ano
3 anos
6 anos

C (%)
2,62 A
2,18 A
1,77 A
1,57
1,33
0,73
0,68

1,54 A
1,43 A
1,41 A
0,74
0,52
0,43
0,41

1,61 A
1,44 A
1,31 A
1,3
1,43
1,11
0,84

1,14 A
1,07 A
1,01 A
0,93
0,88
0,87
0,90

Em cada profundidade, letras maiúsculas comparam as médias na vertical e letras minúsculas comparam as
médias na horizontal. Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (α=0,05)
(n=9).
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Tabela 12 – Estoques de carbono (Mg ha-1) ao longo do perfil do solo em áreas de cana-deaçúcar com 1, 3 e 6 anos após a reforma, colhidas com e sem queima da
palhada.
Áreas

Profundidade
cm

1 ano

Cana crua
3 anos

0-10
10-20
20-30
30-40
50-60
70-80
90-100

28,37 A
21,83 A
22,15 A
18,12
13,71
10,76
12,69

35,41 A
30,59 A
24,40 A
17,30
16,09
13,26
10,33

6 anos
1 ano
Estoque de C (Mg ha-1)
33,40 A
12,38 A
30,21 A
11,24 A
33,44 A
11,91 A
22,91
6,91
16,09
4,52
8,72
4,07
9,58
4,45

Cana queimada
3 anos

6anos

23,24 A
21,82 A
18,74 A
18,69
28,06
21,35
11,50

18,07 A
20,10 A
17,86 A
18,47
16,84
7,74
11,96

Para cada profundidade, letras maiúsculas comparam as médias na vertical e letras minúsculas
comparam as médias na horizontal. Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste
de Tukey (α=0,05) (n=9)

Utilizando os valores dos estoques de carbono do solo obtidos em amostragens de
campo foi possível calcular as taxas de acúmulo de carbono do solo oriundo da conversão
de cana queimada para cana crua sem queima prévia do canavial. Considerando que as
diferenças nos estoques de C entre as áreas de cana queimada e cana crua representam os
acúmulos de C em função da mudança de manejo, o sistema sem queima incrementou os
estoques de C na camada 0-30 cm (Tabela 13). O incremento foi de 4,2 t de C ha-1 em seis
anos de manejo sem queima, o que é equivalente a taxa de acúmulo de 0,7 t de C ha-1 ano-1.
Esta taxa de acúmulo reapresenta que cada hectare de cana crua, quando comparada com o
manejo com queima, acumulou em 0,7 t de C por ano de cultivo.
Tabela 13 – Diferenças nos estoques de carbono entre áreas de cana-de-açúcar com queima
e sem queima da palhada, 1, 3 e 6 anos após a reforma.
Profundidade do solo (cm)

Idade (anos)
1

3

6
-1

Carbono (Mg ha )
0-10

15,99±6,71

12,17±8,96

15,33±5,52

10-20

10,59±5,84

8,77±10,20

10,11±5,08

20-30

10,24±8,40

5,66±14,39

15,58±7,61

0-30

36,82±12,24

26,60±19,79

41,02±10,69
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•

QUANTIFICAÇÃO

DAS EMISSÕES DE

N2O

ORIUNDOS DA APLICAÇÃO DE

FERTILIZANTE NITROGENADO NO SOLO SOB CULTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR NO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Foi realizado um experimento visando quantificar as emissões de N2O oriundos da
aplicação de fertilizantes no solo sob cultivo da cana-de-açúcar sem queima no Município
de Piracicaba. O objetivo deste experimento foi obter um fator de emissão de N2O para
utilizar nos cálculos do inventário de emissões de GEE do Município.
Para a realização deste estudo foram aplicadas quatro doses de fertilizante
nitrogenado (uréia) no solo sob cana-de-açúcar. O estudo foi realizado no período de
novembro a dezembro de 2010 e uma Usina do Município de Piracicaba. Foram realizadas
aproximadamente 1400 análises laboratoriais de N2O. A seguir na tabela 14 encontra-se os
valores dos fluxos diários de N2O obtidos neste experimento.
Tabela 14. Fluxos de N2O após a aplicação de fertilizante nitrogenado em áreas sob canade-açúcar na região de Piracicaba. Valores representam a média de quatro
repetições.
Dias de coleta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Controle
68,39*
73,08
40,44
54,37
83,95
30,13
67,04
34,32
22,94
42,91
40,90
49,14
34,49
50,10
54,88
91,26
137,99
74,49

Fluxos de N2O (ug N-N2Om-2 h-1)
60 kg uréia
90 kg uréia
364,86
1116,78
230,06
605,45
312,71
505,14
198,64
403,73
157,19
344,96
191,19
483,50
110,90
254,51
75,48
219,85
121,40
196,58
99,23
138,92
82,31
105,66
65,38
72,40
21,38
33,24
36,50
39,33
51,62
45,41
89,47
111,98
45,61
56,28
148,96
122,99
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120 kg uréia
1755,02
859,81
1994,38
1966,44
2131,85
2443,00
952,23
1757,52
1193,19
1466,56
1136,69
806,82
482,12
407,62
333,11
1603,96
488,35
932,75
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

141,48
154,15
271,86
154,65
62,08
52,01
68,44
26,16
35,03
269,85
108,20
23,22

269,53
390,10
390,10
195,71
69,80
64,67
40,64
37,90
189,60
148,78
-15,55
-7,85

1020,58
538,88
197,41
103,15
23,41
11,99
20,80
140,92
161,90
161,90
-4,05
73,04

1464,98
1443,82
1050,34
589,61
344,46
354,58
92,47
88,08
766,53
387,08
11,85
14,14

* Para a obtenção de cada um destes valores é necessária a realização aproximadamente 12 análises
cromatográficas.

Utilizando os fluxos diários e acumulados de N2O foi possível obter os fatores de
emissão, ou seja, a quantidade emitida de N2O por quilograma de nitrogênio aplicado como
fertilizante. Os fatores de emissão foram calculados de acordo com a dose aplicada e estão
apresentados na tabela 15, a seguir. Estes fatores de emissão foram utilizados para calcular
as emissões diretas de N2O oriundos da aplicação de fertilizantes nitrogenados aplicados no
município de Piracicaba.

Tabela 15. Emissão média de N2O e fator de emissão após a aplicação de diferentes doses
de fertilizantes nitrogenados na cultura da cana-de-açúcar.
Dose de N (kg ha-1)
Controle
60 kg uréia
90 kg uréia
120 kg uréia

Emissão média (mg N-N2O m-2)

Fator de emissão (%)

93,21 ± 45,84
263,75 ± 104,47
416,03 ± 115,85
893,80 ± 185,45

0,84 ± 0,51
1,06 ± 0,38
1,97 ± 0,46
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