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1 INTRODUÇÃO

Ao longo do século passado, o mundo observou um crescimento da população 
urbana sem precedentes (Cohen, 2004; Satterthwaite, 2003; PRB, 2011), assim 
como o surgimento da cultura materialista, a tendência para o desperdício e o 
aumento do consumo em massa. Atualmente, muitos produtos e, especialmente, suas 
embalagens são destinados ao descarte e não ao reuso (Lucas, 2002). O descarte de 
enormes quantidades de plástico, papel, papelão, vidro, metal e materiais orgânicos 
compromete a sustentabilidade ambiental e a saúde pública dos crescentes ambientes 
urbanos e suas periferias (Satterthwaite, 2003). Segundo Schor (2010), já atingimos 
uma situação de superação ecológica, em que os seres humanos consomem muito 
mais que a capacidade natural disponível para gerar um fornecimento contínuo 
de recursos e absorver os resíduos gerados.

Um grande desafio para a maioria das cidades é a atual taxa de geração de 
resíduos domésticos, que muitas vezes ultrapassa os recursos financeiros e humanos 
das autoridades públicas, a capacidade instalada de aterros e a capacidade de 
assimilação dos ecossistemas para a gestão eficiente dos resíduos (Karak, Bhagat e 
Bhattacharyya, 2012). De acordo com o quarto relatório de avaliação do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Forster et al., 2007), os resíduos 
e a sua gestão estão entre os sete principais responsáveis pelas mudanças climáticas.

2 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Diversos processos relacionados à geração e à gestão dos resíduos sólidos urbanos 
(RSUs), direta e indiretamente, emitem gases de efeito estufa – geralmente 
chamados na literatura de CO2 e equivalentes (CO2-eq.), um agregado de gases 
que contribuem para as mudanças climáticas. Os principais gases de efeito estufa 
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relevantes para o clima gerados nas atividades de gestão de resíduos sólidos são 
o metano (CH4), o dióxido de carbono (CO2) e o óxido nitroso (N2O) (Gentil, 
Christensen e Aoustin, 2009; Machado et al., 2009.). Estas emissões ocorrem 
tanto a montante quanto a jusante do sistema de gestão de RSUs (US EPA, 2006). 
Emissões a montante ocorrem sobretudo na aquisição de matérias-primas virgens 
e na manufatura de produtos. Ressalta-se, ainda, que o consumo de combustíveis 
fósseis é maior na extração de recursos naturais virgens e na manufatura quando 
não ocorre a reciclagem de materiais (Bogner et al., 2008; Diaz e Warith, 2006; 
Finnveden et al., 2005; Holmgren e Henning, 2004; Mohareb, Warith e Diaz, 
2008). Emissões a jusante ocorrem principalmente devido às várias atividades de 
gestão de resíduos, incluindo a deposição em aterro e, especialmente, a incineração, 
além da compostagem e da reciclagem. A maior parte das emissões diretas é aquela 
de CH4 e CO2 resultante da deposição em aterro de recursos biodegradáveis. Há 
também as emissões de CO2 e N2O associadas à incineração, principalmente de 
plásticos (Donovan et al., 2011; Morris, 2005; US EPA, 2006).

2.1 Reciclagem: redução das emissões de gases de efeito estufa e  
 benefícios socioeconômicos

Uma mudança nos padrões de consumo da sociedade e uma redução na quantidade de 
resíduos sólidos gerados contribuiriam significativamente para mitigar o impacto dos 
RSUs. Uma premissa fundamental para promover tais transformações é a percepção 
de resíduos como recursos e, com isso, sua valorização (Gutberlet, 2012). Uma vez 
gerados, a reutilização ou a reciclagem dos resíduos sólidos, reintroduzindo estes 
materiais como recursos brutos em uma cadeia de produtos, são práticas ambientais 
e sociais mais vantajosas que o descarte ou a incineração. A reciclagem promove:

• a diminuição do volume de materiais para deposição em aterro, 
conservando assim a capacidade e a vida útil dos aterros existentes 
(Chester, Martin e Sathaye, 2008; Moreno-Sánchez e Maldonado, 2006);

• a redução dos custos de descarte (Fehr e Santos, 2009; Cointreau-Levine, 
1994); 

• a utilização eficiente dos recursos, e a conservação de energia e recursos 
naturais (Mendes, Aramaki e Hanaki, 2004; Rigamonti, Grosso e 
Giugliano, 2009; Schmidt et al., 2007); e

• a mitigação da mudança climática, evitando a emissão de gases de efeito 
estufa relevantes para o clima, principalmente o metano, o dióxido de 
carbono e o óxido nitroso (Calabrò, 2009; Donovan et al., 2011; Machado 
et al., 2009; Gentil, Christensen e Aoustin, 2009).
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Além dos benefícios ambientais da reciclagem, ressaltamos os seus benefícios 
socioeconômicos, que incluem o fornecimento de oportunidades de emprego 
(Cointreau-Levine, 1994; Gutberlet, 2011a; 2011b); a diminuição da dependência 
de aterros sanitários para a deposição; a valorização dos materiais como recursos a 
serem reciclados, juntamente com a sua reintrodução na cadeia de produção industrial 
(Scheinberg et al., 2010; Wilson, Velis e Cheeseman, 2006); e a promoção do setor de 
logística reversa, incluindo a reciclagem, uma importante fonte de emprego (Agarwal 
et al., 2005; Fehr e Santos, 2009). As políticas públicas de cunho social e ambiental 
que tratam da reciclagem também valorizam o trabalho dos coletores informais e 
das cooperativas, que dão contribuição importante para a sociedade como agentes 
ambientais (Gutberlet e Jayme, 2010) e prestadores de serviços. Estas contribuições 
incluem melhora na saúde pública e na qualidade de vida (Baud et al., 2001; Memon, 
2006), assim como oportunidades de subsistência para a população mais pobre das 
cidades (Gutberlet, 2012; Schenck e Blaauw, 2011; Noel, 2010).

A despeito da necessidade global de criar e implementar a gestão sustentável 
de resíduos e quadros legais que incluam o apoio político para a reciclagem (Karak, 
Bhagat e Bhattacharyya, 2012), muitas cidades não têm programas de reciclagem 
e estão trabalhando para universalizar os serviços básicos de coleta de resíduos para 
as suas populações (Barton, Issaias e Stentiford, 2008; Decker et al., 2000; Shekdar, 
2009; Uiterkamp, Azadi e Ho, 2011; Wilson, Velis e Cheeseman, 2006). Troschinetz 
e Mihelcic (2009) constataram que, em 79% dos 23 países estudados com renda 
baixa e média, a falta de estrutura e recursos humanos era uma barreira para a 
implementação de programas de reciclagem municipais. Em tais casos, a coleta seletiva 
de materiais recicláveis é frequentemente realizada de modo informal por cooperativas 
ou associações (Gutberlet, 2010; 2012; Noel, 2010; Schenck e Blaauw, 2011; 
Scheinberg et al., 2010; Sembiring e Nitivattananon, 2010). Um número crescente 
de estudos demonstra a mobilização de recursos dentro deste setor e a eficiência 
com que o setor informal e cooperativo é capaz de fornecer esse serviço ambiental 
necessário em várias cidades de todo o mundo (Funasa, 2010; Henry, Yongsheng e 
Jun, 2006; Lino e Ismail, 2011; Medina, 2000; Sembiring e Nitivattananon, 2010; 
Scheinberg et al., 2010; Talyan, Dahiya e Sreekrishnan, 2008; Uiterkamp, Azadi e 
Ho, 2011; Wilson, Velis e Cheeseman, 2006; Wilson et al., 2009).

2.2 Cooperativas de reciclagem e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

Uma forma de os governos municipais em países com renda baixa e média integrarem 
políticas sociais e de geração de renda é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) – um instrumento financeiro formulado pela Convenção das Nações 
Unidas sobre Mudança Climáticas (United Nations Framework Convention on 
Climate Change – UNFCCC).5

5. Ver Barton, Issaias e Stentiford (2008), Oliveira (2009), World Bank (2009) e UNFCCC (2012).
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A partir de 2009, um dos principais programas do governo federal brasileiro 
no setor de gestão de resíduos é o projeto MDL Aplicado à Redução de Emissões 
de Gases Gerados nas Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos. Financiado 
pelo Banco Mundial e pelo governo do Japão, o projeto objetiva utilizar o MDL 
como uma ferramenta eficaz na implementação de programas econômicos, sociais e 
ambientais para o desenvolvimento sustentável, definido pelos critérios estabelecidos 
pela Comissão Interministerial do Brasil sobre Mudanças Climáticas Globais (Brasil, 
2008). Entre os objetivos, está a contribuição para a inclusão social e a capacitação 
das pessoas que dependem da coleta seletiva e da reciclagem como meio de vida 
(Romani e Segala, 2007).

No entanto, uma das principais críticas ao MDL, no caso particular da 
sua aplicação no Brasil, é que até o presente este instrumento tem favorecido 
principalmente grandes projetos privados de geração de gás em aterros sanitários, 
tais como iniciativas de captura e queima (destruição) de metano e de geração 
de energia termoelétrica a partir deste gás. No país, há cerca de trinta projetos 
aprovados de MDL para aterros captando o gás metano; porém, até o final de 
2014, nenhum com foco na recuperação de recursos e reciclagem. Aqueles que 
realizam coleta seletiva e atividades de reciclagem – trabalhadores informais ou 
organizados em cooperativas – se opõem à multiplicação de projetos de gás em 
aterros, argumentando que são enterrados e desperdiçados recursos valiosos, que 
deveriam ser reciclados, gerando trabalho e renda para a população urbana pobre, 
para quem a reciclagem é uma estratégia de sobrevivência (Gutberlet, 2011b; 
2012; What..., 2012). Para os projetos de MDL que visam abarcar o tripé da 
sustentabilidade (aspectos ambiental, econômicos e sociais), um consenso de 
objetivos nestas três áreas deve ser alcançado (Barton, Issaias e Stentiford, 2008; 
Najam et al., 2003). Uma possibilidade seria a implementação de projetos de 
MDL voltados para a coleta e a reciclagem de materiais, com a inclusão do setor 
informal e de cooperativas de coleta seletiva.

3 MÉTODOS

3.1 Método de avaliação

Há diversos métodos disponíveis para avaliar as emissões de gases de efeito estufa 
das atividades de gestão de resíduos sólidos. A análise de ciclo de vida (ACV) é 
amplamente utilizada, por meio de aplicativo padronizado internacionalmente para 
a gestão ambiental (ISO, 2006). A ACV em grande escala envolve o inventário de 
todos os fluxos de materiais e energia ambientalmente relevantes dentro dos limites 
do sistema de um produto. Esta abordagem não é necessária quando apenas um 
impacto ambiental, como a emissão de gases de efeito estufa (por vezes expressa 
como CO2-eq. ou GWP), é avaliado. Neste caso, métodos simplificados de ACV 
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são mais pragmáticos, particularmente para os países de renda baixa e média, onde 
os dados necessários para um estudo completo de ACV provavelmente não estarão 
disponíveis (Barton, Issaias e Stentiford, 2008). Entre estes métodos, cite-se o 
Gestão de Resíduos Sólidos: Calculadora de Gases de Efeito Estufa (Solid Waste 
Management: Greenhouse Gas Calculator – SWM-GHG), criado pelo Institut 
für Energie-und Umweltforschung Heidelberg GmbH (Ifeu, 2009); o modelo de 
redução de resíduos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US 
EPA, 2006); e os métodos de cálculo de emissão de gases de efeito estufa similares às 
metodologias de MDL da UNFCCC. Estas considerações têm informado a escolha 
da metodologia de cálculo de emissão de gases de efeito estufa para esta pesquisa.

O método de cálculo Recuperação e Reciclagem de Materiais de Resíduos 
Sólidos (Recovery and Recycling of Material from Solid Waste – AMS-III.AJ) e a 
ferramenta para determinar as emissões de metano evitadas a partir da deposição 
de resíduos em aterros foram usados para medir a redução da emissão de gases de 
efeito estufa alcançada por meio da reciclagem de parte selecionada dos RSUs  
de uma cidade brasileira (UNFCCC, 2008; 2010; 2011a; 2011b; 2011c). Este 
objetivo foi alcançado pela avaliação do fluxo de materiais recicláveis – incluindo 
papel, papelão, vidro, metais e plásticos – coletados e processados pela Cooperpires. 
Outro objetivo da pesquisa foi ter uma visão qualitativa sobre a rotina das atividades 
de coleta e reciclagem; os desafios que os membros da Cooperpires enfrentam em 
suas operações diárias; o seu papel como provedores de serviços ambientais; e a 
remuneração por este serviço. Também se pretendeu explorar a oportunidade de 
esta cooperativa ingressar no mercado de créditos de carbono.6

A Cooperpires integra o projeto Gestão Participativa e Sustentável de Resíduos 
Sólidos (Participatory Sustainable Waste Management – PSWM), uma parceria 
entre a University of Victoria, no Canadá, e a USP, que vigorou no período de 2005 
a 2012, também chamado de Projeto Brasil-Canadá. Seu intuito foi de promover 
o fortalecimento e o apoio organizacional para a capacitação, a organização e o 
trabalho em rede; o aumento da eficiência e da segurança dos(as) catadores(as); e 
a facilitação da comercialização coletiva e das negociações de preços justos para os 
materiais recicláveis de mais de trinta cooperativas da região metropolitana (RM) 
de São Paulo (Gutberlet, 2009). Esta pesquisa foi uma iniciativa deste projeto 
conduzida em resposta a um pedido de representantes das cooperativas.

6. O crédito de carbono é um certificado eletrônico emitido quando há diminuição de emissão de gases que provocam o 
efeito estufa. Um crédito de carbono equivale a 1 t de dióxido de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera. 
Entidades que conseguem diminuir a emissão de gases de efeito estufa obtêm esses créditos, podendo vendê-los nos 
mercados financeiros. Este comércio de emissões é um sistema global de compra e venda de emissões de carbono, 
baseado no esquema de mercado.
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3.2 Área de estudo

A pesquisa foi realizada na cidade de Ribeirão Pires, um dos 39 municípios da 
RM de São Paulo e um dos 645 municípios do estado, com um total de 112.011 
habitantes e uma densidade populacional de aproximadamente 1.047 hab./km² 
(Ribeirão Pires, 2010). A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2010 e 
fevereiro de 2011, ao longo das rotas de coleta seletiva no centro da cidade de 
Ribeirão Pires, em bairros vizinhos e no galpão de triagem da Cooperpires. As 
técnicas utilizadas foram observação participante, entrevistas estruturadas e 
questionários. Por meio da observação participante e das entrevistas, avaliou-se 
o fluxo e o processamento dos materiais recicláveis, bem como a eficiência, a 
organização e os recursos humanos e materiais da cooperativa. Foram aplicados 
questionários para obter informações das empresas compradoras de materiais 
recicláveis sobre o processamento e a utilização final dos materiais. Por meio da 
observação participante, foram registrados os detalhes das atividades diárias, os 
equipamentos, as fontes de energia e as operações gerais da cooperativa de coleta 
seletiva, incluindo as suas rotas de coleta, transporte, separação e processamento 
dos materiais recicláveis: plásticos, papel e papelão, vidro, alumínio e aço. As 
entrevistas estruturadas exploraram: i) a opinião dos(as) catadores(as) sobre a 
sua contribuição como prestadores de serviços ambientais; ii) a importância do 
reconhecimento e da remuneração por seus serviços; iii) a eficiência das atividades 
de coleta, transporte e separação dentro da cooperativa e suas instalações; iv) as 
dificuldades da experiência dos(as) catadores(as) em seu trabalho; e v) a ideia de 
receber créditos de carbono pelo serviço ambiental prestado. Os questionários 
enviados a empresas investigaram o processamento e a utilização final dos materiais 
comprados da cooperativa.

Dados quantitativos secundários foram coletados por meio da observação 
participante, da revisão da literatura e de comunicações pessoais. Estes dados incluem:

• fluxo de material dos livros de vendas fornecidos pela Cooperpires, 
contabilizando as quantidades, os preços unitários e os recibos para cada 
tipo de recurso reciclável comercializado em 2010;

• fatores de emissão de CO2 para geração de energia elétrica, e consumo 
específico de energia dos materiais recicláveis, incluindo plásticos – 
polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno (PP), polietileno de 
baixa densidade (PEBD), politereftalato de etileno (PET) e poliestireno 
(PS) –, papel, papelão, vidro, alumínio e aço;7

7. Essa informação é baseada na literatura e nos valores-padrão fornecidos na metodologia do MDL (tabelas 1 e 2).
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• dados do operador do aterro local, o Lara, obtidos por meio de notícias 
da mídia local, do site do governo de Ribeirão Pires e da literatura do 
projeto MDL da UNFCCC;

• dados relativos à coleta regular e à gestão municipal de resíduos sólidos 
em Ribeirão Pires, adquiridos por meio de comunicações pessoais com 
membros do projeto PSWM e contatos com o governo municipal de 
Ribeirão Pires; e

• informações sobre a comunidade das cooperativas de coleta seletiva e 
seus atores a partir da literatura do projeto PSWM.

3.3 Calculando reduções de emissões de CO2-eq.

Cerca de 290 t de recursos recicláveis foram comercializadas pela Cooperpires em 2010. 
No entanto, quase 4 t foram classificadas como “outros materiais”, de modo que não 
puderam ser contabilizadas no modelo de cálculo de emissão de gases de efeito estufa. 
Para uma parte dos itens desta categoria, não se pôde verificar a composição por 
peso de cada componente do produto, por se tratar de uma mistura de diferentes 
materiais. É o caso de monitores, telas de computador, motores, mangueiras e 
plásticos indiferenciados. Para outra parte, os dados do consumo específico de 
energia de produção e reciclagem dos materiais – cobre, petróleo e policloreto de 
polivinila (PVC) – não puderam ser obtidos. Diante disso, estes materiais não se 
encaixaram no modelo de cálculo utilizado e, portanto, não foram contabilizados. 
As 286 t de materiais introduzidas no modelo continham diversos tipos de plástico 
(PEAD, PP, PEBD, PET e PS), papel, papelão, vidro, alumínio e aço.

Na metodologia do MDL, as reduções de emissões de gases de efeito estufa 
são calculadas subtraindo-se as emissões que estão ocorrendo como resultado de 
uma atividade de reciclagem atual (cenário do projeto) das emissões que ocorreriam 
se esta atividade não existisse (cenário de referência, ilustrado na figura 1).
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FIGURA 1
Cenário de referência: limite do sistema na ausência de projeto de MDL

RSUs municipais

Aterro

Os recursos são enterrados 
e desperdiçados. Emissão de CH4

Metade do CH4 é recuperada
pela tecnologia de geração
de energia.

Emissão de CO2-eq pela geração 
e pelo consumo de energia.

Manufatura de novos produtos

Utilização de 286 t de 
matéria-prima virgem.

Necessidade de eletricidade 
e combustíveis fósseis.

Sem coleta seletiva, 286 t de 
recursos são desperdiçados.

Fração orgânica,
papel e papelão
se decopõem.

Emissão de CO2-eq

Fonte: King e Gutberlet (2013).

O cenário de referência também considera que, uma vez que os recursos não 
foram reciclados e não retornaram para a cadeia produtiva, 286 t de eletricidade 
recursos eletricidade virgens foram usados. No cenário do projeto, admitimos que 
286 t de recursos eram recicladas. Portanto, a deposição em aterro foi evitada e houve 
redução da energia necessária para a fabricação de novos produtos, diminuindo 
assim a emissão de gases de efeito estufa.

A suposição da metodologia AMS-III.AJ é que no cenário de referência, sem 
reciclagem, aproximadamente 286 t de papel, papelão, plástico, vidro e resíduos 
metálicos geradas pelos moradores e empresas de Ribeirão Pires seriam descartadas 
no aterro sanitário Lara, operado no município vizinho de Mauá, que atualmente 
recebe cerca de 3 mil toneladas de RSUs por dia (Mayara, 2013). A figura 2 ilustra 
a valorização dos materiais reciclados pela Cooperpires em 2010.

As reduções de emissões de CO2-eq. são determinadas pela soma dos resultados 
das equações (1) e (2).

ERy = BEy - PEy - LEy  (1)
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Onde:

ERy Reduções de emissões no ano y (toneladas de CO2-eq.).
BEy Linha de referência das emissões no ano y (toneladas de CO2-eq.). Ver 

equações (3) e (4).
PEy Emissões do projeto no ano y (toneladas de CO2-eq.). Ver equação (5).
LEy Emissões de vazamento no ano y (toneladas de CO2-eq.). Ver equação (6).

 (2)

FIGURA 2
Cenário do projeto: limite do sistema com projeto de MDL

Coleta seletiva

Recuperação de 286 t de
recursos recicláveis.

Consumo de eletricidade do
galpão de triagem.

Manufatura de novos produtos

Uso de recursos reciclados
conserva matéria-prima virgem.

Menor necessidade de energia e
combustíveis fósseis.

Emissão evitada de CH4

Evita-se que papel 
e papelão sejam 
destinados ao aterro.

Redução de emissão de CO2-eq.

A emissão de CO2-eq., e a geração
e o consumo de energia são
menores pelo uso de recursos
recicláveis.

Fonte: King e Gutberlet (2013).

3.3.1 Calculando BEy: linha de referência das emissões e emissões do projeto

A metodologia do MDL, AMS-III.AJ, calcula as emissões para tipos específicos 
de plástico – PEAD, PEBD e PET –, e para papel e p apelão. Esta metodologia 
foi utilizada somente para o cálculo das emissões relacionadas a esses materiais 
específicos. Em seguida, utilizou-se uma versão modificada para avaliar as emissões 
aproximadas de todos os outros tipos de recursos recicláveis. Para se levar em conta 
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o maior número de variedades de plástico comercializadas pela Cooperpires, os 
tipos PS e PP foram colocados nas categorias PET e PEAD, respectivamente, 
com base nos valores de consumo de energia por tonelada de plástico produzida 
cradle-to-gate (desde a extração de recursos até o portão de fábrica), de acordo com 
Hopewell, Dvorak e Kosior (2009), como mostrado na tabela 1.

TABELA 1
Categorização de tipos de plásticos por índice e consumo de energia cradle-to-gate, 
por tonelada de plástico produzida

Índice (i) Tipo de plástico Consumo de energia cradle-to-gate (GJ/t)

1
PEAD 76,7

PP 73,4

2 PEBD 78,1

3
PET 82,7

PS 87,4

Elaboração dos autores.
Obs.: GJ – gigajoule, equivalente a 1 bilhão de joules.

Para calcular a linha de referência das emissões associadas à energia hidrelétrica 
e ao consumo de combustíveis fósseis na produção de plásticos (PEAD e PP; 
PEBD; e PET e PS), a partir de matéria-prima virgem, a equação (3) foi utilizada:

BEy = Si [Qi,y * Li*(SECBL,i * EFel,y + SFCBL,i+EFFF,CO2)] (3)

Uma versão modificada da metodologia, ilustrada na equação (4), foi utilizada 
a fim de se calcularem a linha de referência das emissões e as emissões do projeto 
associadas ao consumo específico de energia hidrelétrica para a produção de papel, 
vidro, alumínio e aço, a partir de recursos virgens e reciclados, respectivamente 
(tabela 2). 

BEy = Si [Qi,y * Li* (SECBL,i * EFel,y)] (4)

Onde:

BEy Linha de referência das emissões por ano y (toneladas de CO2/y).
i Índices de tipo de recurso. Ver tabela 2.

Qi,y Quantidade de tipo de recurso i reciclado por ano y (t/ano). Dados 
dos livros de vendas da Cooperpires. Ver tabela 2.
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Li Fator de ajuste de líquido para bruto, para cobrir a degradação na 
qualidade dos recursos e a perda de material no processo de produção 
do bem final ao utilizar recursos reciclados. Ver tabela 2.

SECBL,i Consumo específico de energia elétrica para a produção de eletricidade 
matéria-prima virgem tipo i (MWh/t). Ver tabela 2.

SECBL,i Fator de emissão para a geração elétrica. Valor utilizado: 0,22-0,38 
(Dones, Heck e Hirschberg, 2004; Fruergaard, Astrup e Ekvall, 2009).

EFel,y Consumo específico de combustível para a produção de plástico virgem 
do tipo i (GJ/t). Ver tabela 2.

EFFF,CO2 Fator de emissão de CO2 para combustíveis fósseis (gás natural seco; 
toneladas de CO2/GJ). Valor utilizado: 0,056 (Pipatti et al., 2006).

TABELA 2
Consumo específico de combustível (SFCBL,i) , consumo específico de eletricidade para 
material virgem (SECBL,i) e reciclado (SECrec)

Tipo de material Índice
SFCBL,i 

(plásticos)
SFCBL,i 

(todos os materiais)
SECrec

Recursos 
reciclados

Fator de ajuste

PEAD e PP1 1 4,17 0,83 0,83 17,5 0,75

PEBD1 2 4,17 1,67 0,83 18 0,75

PET e PS1 3 4,17 1,11 0,83 10 0,75

Papel e papelão2, 4 4 - 4,98 1,47 189 0,82

Vidro2, 3, 4 5 - 4,83 4,19 25,5 0,88-1,0

Alumínio2, 3, 4 6 - 17,6 0,7 1,5 0,9-1,0

Aço2, 4 7 - 6,84 1,78 24,5 0,84

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Os valores SECBL,i e SECrec para plásticos são valores-padrão, conforme a metodologia do MDL (UNFCCC, 2011a).

2 Os valores de SECBL,i e SECrec para estes materiais seguem Pimenteira et al. (2004) e Gomes e Nóbrega (2005). Os 
valores Li para estes materiais seguem Rigamonti, Grosso e Giugliano (2009), exceto para papel e papelão (Merrild, 
Damgaard e Christensen, 2009), e alumínio (Damgaard, Larsen e Christensen, 2009).

3 O fator de ajuste pode ser de 1,0 para vidro e alumínio, porque ambos os materiais podem ser completamente 
reciclados (circuito fechado) ao produzir o mesmo produto – por exemplo, garrafas de vidro e latas de alumínio 
usadas são recicladas em novas latas de alumínio e garrafas de vidro (ICF Consulting, 2005).

4 O indicador se aplica apenas aos plásticos, segundo a versão modificada da metodologia CDM aqui utilizada. O cálculo 
para o consumo de energia na produção de papel e papelão, vidro, alumínio e aço utilizou como base a eletricidade 
gerada por hidroelétricas, dada a dependência dessa forma de geração de energia no Brasil.

Calculam-se as emissões da atividade do projeto associadas com o consumo 
de energia para a produção de bens de materiais reciclados (secundários):

PEy= Si (Qii,y* SECrec* EFel,y) (5)
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Onde:

SECrec Consumo específico de energia elétrica por tipo de material reciclado i 
(MWh/t). Ver tabela 2.

EFel,y Fator de emissão para a geração de energia elétrica. Valor utilizado: 0,22-0,38 
(Dones, Heck e Hirschberg, 2004; Fruergaard, Astrup e Ekvall, 2009).

3.3.2 Comparação do consumo específico de energia na produção a partir de recursos 
          virgens e reciclados

A linha de referência das emissões, para a produção usando insumos de 
recursos virgens, e as emissões da atividade do projeto, para a produção 
usando insumos de recursos reciclados, foram calculadas nas equações (3), (4) 
e (5). Os valores de consumo específico de energia – para recursos reciclados, 
como mostrado na tabela 2 – foram adquiridos a partir dos trabalhos de 
Pimenteira et al. (2004), Gomes e Nóbrega (2005) e Lino e Ismail (2011), 
para papel e papelão, vidro e metais, enquanto foram utilizados os valores-
padrão da metodologia do MDL para todos os tipos de plástico.

3.3.3 Fator de emissão de CO2 da energia hidrelétrica no Brasil e eficiência de 
         conversão energética

Dada a elevada dependência do Brasil de energia hidrelétrica, este estudo admite 
que a matriz hidrelétrica fornece energia para todos os processos de reciclagem 
dentro do limite do sistema do projeto, o que corresponde a um fator de emissão 
de 0,2 kg-0,34 kg de CO2-eq./kWh (Dones, Heck e Hirschberg, 2004; Fruergaard, 
Astrup e Ekvall, 2009). O fator de emissão para a geração de eletricidade da rede 
foi calculado usando-se a opção A2 do instrumento metodológico do MDL, 
ferramenta para cálculo do fator de emissão para sistema elétrico (UNFCCC, 
2011b), resultando em um fator de 0,22-0,38 t de CO2-eq./kWh.

3.3.4 Calculando LEy: emissões de vazamento

O cálculo das emissões de vazamento associadas com o consumo de eletricidade foi 
feito utilizando-se a ferramenta para o cálculo da linha de referência das emissões, 
das emissões do projeto e das emissões de vazamento do consumo de eletricidade 
(UNFCCC, 2008), com a seguinte equação:

LEEC,y=Si ECLE,l,y* EFEL,l,y* (1 + TDLl,y) (6)
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Onde:

LEEC,y Emissões de vazamento pelo consumo de eletricidade no ano y (toneladas 
de CO2/y). Valor utilizado: 0,001.

ECLE,l,y Aumento do consumo de eletricidade da fonte de l no ano y, devido a 
vazamentos (MWh/ano). Foi considerada uma fuga de corrente de 5,0 
miliamperes e uma tensão de 30 quilovolts. Valor utilizado: 0,00456 
(AES Eletropaulo, [s.d.]; TE Connectivity, 2011).
0,005 A × 30.000 V = 0,000150 MW/12 h = 0,0000125 MWh × 365 
dias = 0,00456 MWh/ano

EFEL,l,y Fator de emissão para a geração de eletricidade para a fonte l no ano y 
(toneladas de CO2/MWh). Valor utilizado: 0,22. Ver equação (4).

TDLl,y Perdas médias de transmissão e distribuição de técnicos para fornecer 
eletricidade à fonte l no ano y. Valor utilizado: 0,03 (dado-padrão, de 
acordo com a metodologia).

l Fonte de vazamento do consumo de eletricidade. Galpão de triagem 
da Cooperpires.

3.3.5 Calculando BECH4,SWDS,y: emissões evitadas de CH4

As emissões de gases de efeito estufa pela deposição em aterro do papel e do papelão 
foram calculadas usando-se a Ferramenta para Determinar as Emissões de Metano 
Evitadas a partir da Deposição de Resíduos em Aterro. Esta ferramenta calcula a 
linha de referência das emissões de CH4 a partir de resíduos que, na ausência da 
atividade do projeto, seriam descartados no aterro sanitário. Nesta equação, todas as 
variáveis, exceto f, são os valores-padrão fornecidos na metodologia. Relembrando 
que o cálculo das emissões evitadas de CH4 é obtido conforme a equação (2):

Onde:

BECH4,SWDS,y Emissões evitadas de CH4 pela não deposição de papel e papelão 
em aterro (toneladas de CO2-eq./2010).

j Fator de correção das incertezas do modelo. Valor utilizado: 0,9*.
GWPCH4 Potencial de aquecimento global do CH4. Valor utilizado: 21.

f Fração de CH4 capturada no aterro. Valor utilizado: 0,5*.
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OX Fator de oxidação, o qual reflete a quantidade de CH4 a partir do 
local de descarte dos resíduos sólidos (solid waste disposal site – 
SWDS) que é oxidada no solo ou outro material de cobertura dos 
resíduos. Valor utilizado: 0,1*.

F Fração de CH4 dos aterros que é oxidada no solo (a partir do material 
de cobertura). Valor utilizado: 0,1*.

DOCf Fração de carbono orgânico degradável que pode se decompor. 
Valor utilizado: 0,5*.

MCF Fator de correção de CH4. Valores utilizados: 1,0*, em cenário 
anaeróbico; e 0,5*, em cenário semiaeróbico.

Wj,x Quantidade de papel e papelão cuja deposição em aterro foi evitada 
em 2010, em toneladas. Valor utilizado: 189,0 (segundo os livros 
de vendas da Cooperpires).

DOCj Fração de carbono orgânico degradável por peso (toneladas) de 
papel e papelão. Valores utilizados: 0,44*, para 86,13 t de resíduos 
secos; e 0,4*, para 75,6 t de resíduos úmidos.

kj Taxa de decaimento por tipo de resíduo j. Valores utilizados: 0,06*, 
para clima úmido temperado, considerando temperatura anual 
média menor que 20 ºC; e 0,07*, para clima tropical úmido, com 
temperatura anual média maior que 20 ºC e precipitação média 
anual maior que 1 mil milímetros (Pipatti et al., 2006). 

j Tipo de resíduo: papel e papelão.
Y Ano durante o período de contabilização dos créditos: 2011.
X Ano para o qual as emissões de metano foram calculadas: 2010.
Os valores marcados com asterisco (*) são valores-padrão, de acordo com 

a metodologia.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
nível nacional, cerca de 64,6% dos RSUs são depositados em aterros sanitários; 
15,7%, em aterros controlados; 17,6% vão para lixões; 1,2% é reciclado; e menos 
de 1% é compostado ou incinerado (IBGE, 2008). Para cidades do porte de 
Ribeirão Pires (entre 100 mil e 300 mil habitantes, com densidade populacional 
superior a 80 hab./km2), uma média de 84% dos RSUs é depositada em aterros 
sanitários; 11%, em aterros controlados; 3,2%, em lixões a céu aberto; menos de 
1% é compostado ou incinerado; e apenas 1% é oficialmente reciclado. Serviços 
regulares de coleta e destinação final de RSUs são geralmente realizados por 
empresas privadas contratadas pelo governo municipal; é o caso do aterro sanitário 
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Lara (Brasil, 2011b).O serviço de coleta de resíduos alcança 100% da população 
da cidade. Em 2010, foram 27.453 t, ou 0,67 kg/hab./dia. Este valor é mais baixo 
que a taxa média de geração diária para a população urbana do estado de São Paulo 
(0,80 kg/hab./dia; Brasil, 2011b), mas a tendência atual é aumentar. A coleta 
regular média em 2011 sofreu um aumento de 3,4% em relação a 2010.8 As taxas 
crescentes de geração de RSUs são uma preocupação da nova Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei no 12.305, promulgada em 2010. A 
política também exige o estabelecimento de sistemas de coleta seletiva municipais, 
e legisla sobre a inclusão de cooperativas de coleta seletiva e associações no sistema 
formal de gestão de resíduos sólidos (Brasil, 2011a).

Em 2010, o governo federal lançou o programa Pró-Catador, nos termos do 
Decreto Federal no 7.405. Este programa de âmbito nacional se destina a apoiar 
e promover a organização dos(as) catadores(as) informais, de modo a melhorar 
as suas condições de trabalho, aumentar as oportunidades de inclusão econômica 
e social, e ampliar os serviços de coleta seletiva no país por meio do emprego de 
cooperativas ou grupos informais. Estima-se que há cerca de 20 mil catadores(as) na 
RM de São Paulo (Funasa, 2010; Grimberg, 2007) e 600 mil em todo o Brasil. O 
estudo Situação social das catadoras e dos catadores de material reciclável e reutilizável 
– Brasil, realizado pelo Ipea, é uma rica fonte descrevendo os diversos cenários 
de vida e o trabalho deste segmento da população (Silva, Goes e Alvarez, 2013). 
Segundo o IBGE, existem 387.910 catadores(as), a grande maioria residente em 
áreas urbanas. Do total, 31,1% são mulheres e 66,1% se declararam negros (pretos 
e pardos). Apenas 38,6% trabalham de forma organizada. O rendimento médio 
do trabalho dos catadores(as) foi de R$ 571,56, conforme o Censo Demográfico 
de 2010 (Silva, Goes e Alvarez, 2013).

Na conjuntura atual, os imperativos ambientais e sociais para a expansão 
dos serviços de coleta seletiva, bem como o quadro jurídico, o apoio político, e 
os recursos financeiros e físicos já investidos pelos governos federal e municipais 
criaram potencial de oportunidades para que a Cooperpires e outras cooperativas 
de coleta seletiva, com organização e estrutura semelhantes, ingressem no mercado 
de carbono com um projeto de MDL.

4.1 Cooperpires: um estudo de caso

Em 2004, a Cooperpires iniciou a coleta seletiva de materiais recicláveis   em 
residências e empresas no município de Ribeirão Pires, somando-se a um grupo 
de 31 cooperativas ou associações de catadores(as) atuantes na RM de São Paulo, 
dezoito das quais trabalhavam em parceria com governos municipais para prestar 

8. Segundo Karin Kelly da Silva, secretária adjunta de Saneamento do município de Ribeirão Pires (informação verbal 
prestada em 21 de novembro de 2011).
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serviços de coleta seletiva (Funasa, 2010). Financiamentos do governo federal e 
municipal, programas, políticas e apoio jurídico para a estruturação dos sistemas 
municipais de coleta seletiva com a inclusão de cooperativas têm sido fundamentais 
para o aumento da capacidade da Cooperpires para fornecer o serviço. Entre a 
legislação e outras políticas e programas pertinentes, destacam-se:

• a Lei Municipal no 5.194/2008;

• o Decreto Federal no 7.405/2010, que institui o programa Pró-Catador;

• a Lei no 11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico;

• a Lei no 12.305/2010, que estabelece a PNRS;

• o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); e

• o Programa de Resíduos Sólidos Urbanos da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.

Em 2009, o governo de Ribeirão Pires recebeu R$ 277 mil de um financiamento 
do governo federal (PAC Resíduos) para a gestão dos RSUs, que foram canalizados 
para o seu programa de reciclagem, com a construção de um galpão de triagem, 
inaugurado em dezembro de 2011 (King e Gutberlet, 2013). Além do galpão de 
triagem, o governo municipal doou os equipamentos e arcou com a remuneração 
dos motoristas dos dois caminhões que também forneceu à cooperativa. Este 
investimento e a parceria com o poder público têm sido cruciais para a sobrevivência 
da cooperativa. Os trabalhadores da cooperativa também têm direito aos serviços de 
saúde – como todos os residentes no Brasil, independentemente de inscrição, vínculo 
empregatício ou contribuição –, e recebem os benefícios do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), entre outros. A Cooperpires agora é considerada um modelo 
pelo governo do estado de São Paulo (Cooperpires..., 2011). Embora a cooperativa 
tenha passado por muitas dificuldades em seu início (Gutberlet, 2008), hoje está 
bem-equipada, trabalha em parceria com o governo municipal e se estabeleceu nas 
comunidades empresariais e residenciais de Ribeirão Pires. Comercializando para 
empresas de logística reversa em municípios vizinhos, a cooperativa vendeu, em 
2010, R$ 107.624,93, o que representa pouco mais de R$ 407,66/mês/catador(a), 
oito vezes o que eles ganhavam em 2005 (Funasa, 2010; Gutberlet, 2008; 2009). 
No entanto, o valor ainda está abaixo do menor piso salarial de São Paulo em 
2011, que, pela Lei Estadual no 14.394/2011, era de R$ 600,00. Os entrevistados 
salientaram a importância da coleta seletiva como meio de vida, e da cooperativa 
como uma fonte de emprego segura, ressaltando que ela oferece emprego para 
pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho devido à falta de qualificação 
ou por causa da idade. Em 2011 a cooperativa oferecia emprego para 25 pessoas 
e em 2013 abriu trinta novas vagas, das quais foram ocupadas dez, chegando ao 
final de 2014 com 35 cooperados (Cooperpires..., 2011).
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4.2 Cooperativa de reciclagem: coleta seletiva e triagem

A Cooperpires é administrada por duas mulheres. Sob esta liderança, a cooperativa 
evoluiu de um grupo organizado, mas informal, para uma cooperativa legalmente 
registrada, bem coordenada e trabalhadora. Dos 25 membros de 2011, 22 trabalham 
juntos desde o seu início. Entre as treze mulheres e os doze homens que trabalhavam 
na cooperativa durante o período do estudo, há uma divisão sexual do trabalho: 83% 
das mulheres trabalham quase exclusivamente na triagem, enquanto 80% dos homens 
trabalham exclusivamente na coleta. Os membros do Cooperpires afirmam que a 
divisão de gênero do trabalho funciona bem, porque os homens são mais rápidos 
e mais fortes, e assim mais eficientes na coleta, que é feita em parte a pé, usando 
carrinhos. As mulheres são responsáveis   pela triagem dos materiais recicláveis, embora 
muitas delas gostem de fazer a coleta, realizando-a uma vez por semana.

A coleta seletiva porta a porta é realizada usando-se um caminhão nas áreas 
residenciais (com a participação das mulheres), e a pé, com carrinhos (apenas por 
homens), no centro da cidade. Os veículos de coleta da Cooperpires percorrem 
uma média de 400 km por semana para fornecer o serviço de coleta em bairros 
selecionados, empresas, condomínios fechados e escolas públicas, bem como para 
moradores que solicitam coleta específica. A cobertura do serviço chega a cerca de 
8% da população de Ribeirão Pires.9

A separação de recursos recicláveis   em suas categorias individuais, a prensagem, 
o enfardamento, o armazenamento e a comercialização ocorrem no galpão de 
triagem. Parte do material coletado chega em boas condição de limpeza, mas outra 
parte vem misturada com o lixo, que é, muitas vezes molhado, mofado e malcheiroso, 
contaminando materiais recicláveis limpos. A maioria dos trabalhadores usa luvas 
de borracha e aventais para proteger-se contra possíveis cortes e infecções de objetos 
cortantes e bactérias. Os diversos materiais recicláveis   são separados nas respectivas 
categorias, o que inclui papel de escritório branco, papel misto, papelão, embalagens 
Tetra Pak, plástico, vidro, alumínio, metais não ferrosos, madeira, artigos volumosos, 
além de itens reutilizáveis   que os trabalhadores muitas vezes recuperam e levam 
para casa, como roupas, brinquedos, utensílios, eletrodomésticos e produtos de 
higiene pessoal. Os plásticos são classificados em várias categorias, incluindo PEBD, 
PEAD, PET, PP, PS e PVC. Estas categorias são diferenciadas em subcategorias 
de cor, peso ou tipo de produto. Por exemplo, separam-se garrafas de refrigerante, 
potes de iogurte e copos descartáveis; garrafas PET de 2 l são separadas de outras 
garrafas PET; dividem-se os plásticos entre transparentes e coloridos, mais leves, 
mais pesados ou mais rígidos etc. De maneira geral, os plásticos foram separados 
em quinze categorias distintas.

9. Segundo Sérgio, membro da Cooperpires (Informação verbal prestada em 2010). Os nomes dos catadores entrevistados 
foram alterados por motivos de confidencialidade. 
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4.3 Emissões de gases de efeito estufa: conservação de energia e reduções

4.3.1 Conservação de energia

As operações diárias do galpão de triagem da cooperativa consumiram, em 2010, 
uma média de 1,97 MWh/mês para produzir cerca de 24 t/mês de material 
separado, prensado   e enfardado. Para um total de 290 t de material separado, 
prensado, enfardado e comercializado, o consumo de energia elétrica do galpão 
foi de 0,0816 MWh/t  , enquanto a energia conservada pela reciclagem de 286 t de 
materiais equivale a cerca de 3,62 MWh (13 GJ)/t. Como ilustrado na tabela 3, a 
quantidade total de energia economizada em função das atividades de reciclagem 
de Cooperpires foi de 1.036 MWh em 2010.

TABELA 3
Energia consumida na produção com recursos virgens e reciclados, e energia poupada 
pelo uso de recursos reciclados, por tonelada e por quantidade de cada tipo de material 
reciclado pela Cooperpires (2010)

Tipo de material 
Quantidade

(t)

Energia consumida  
na produção com  
recursos virgens 

Energia consumida  
na produção com  

recursos reciclados

Energia poupada pelo  
uso de recursos reciclados

MWh/t
(A)

 MWh total 
(B)

MWh/t
(C)

 MWh total
(D)

MWh/t 
(A - C)

MWh total 
(B - D)

PEAD e PP 17,5 5,0 87,5 0,83 14,5 4,17 73,0

PEBD 18,0 5,84 105,0 0,83 15,0 5,0 90,0

PET e PS 10,0 5,28 52,8 0,83 8,3 4,45 44,5

Papel e papelão 189,0 4,98 941,0 1,47 278,0 3,5 663,0

Vidro 25,5 4,83 123,0 4,19 107,0 0,6 16,0

Alumínio 1,5 17,6 26,5 0,7 1,0 17,0 25,5

Aço 24,5 6,84 167,5 1,78 43,5 5,0 124,0

Total 286,0 7,2 1.503,0 1,52 467,0 5,68 1.036,0

Fonte: King e Gutberlet (2013).

4.3.2 Reduções de emissões de gases de efeito estufa

Os resultados do método do MDL de cálculo da emissão de gases de efeito estufa 
mostram que as atividades de reciclagem da Cooperpires contribuíram, em 2010, 
para uma redução de emissões da ordem de 1.277-3.084 t de CO2-eq. A reciclagem 
reduziu 166-276 t de CO2-eq., e a não deposição de papel e papelão em aterro, 
1.111-2.808 t de CO2-eq. Mesmo com a estimativa mais conservadora, a redução 
é de quase 4,5 t por tonelada de recursos reciclados agregados. As reduções de 
emissões de CO2-eq. alcançadas por meio da reciclagem por recurso são mostradas 
nas tabelas 4 e 5.
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TABELA 4
Emissões de gases de efeito estufa referentes à linha de referência e ao projeto, 
e reduções de emissões mediante a substituição de recursos virgens por recursos 
reciclados pela Cooperpires na fabricação de novos produtos (2010)

Tipo de material
Linha de referência das 
emissões (t de CO2-eq.)

Emissões do projeto
(t de CO2-eq.)

Redução das emissões
(t de CO2-eq.)

PEAD e PP 13,4-15,2 3,2-5,5 9,7-10,2 

PEBD 16,4-20,0 3,3-5,7 13,1-14,3

PET e PS 8,1-9,5 1,8-3,2 6,3

Papel e papelão 170,0-293,8 61,1-105,8 108,9-188,0

Vidro 24,0-41,2 23,5-40,6 0,5-0,6

Alumínio 6,0-10,2 0,2-0,4 5,8-9,8

Aço 31,0-53,5 9,6-16,6 21,4-37

Total 268,9-443,2 102,7-177,8 165,7-276,4

Fonte: King e Gutberlet (2013).

TABELA 5
Base de referência das emissões evitadas de CH4 pela não deposição de papel e 
papelão em aterro, devido à coleta e à comercialização do material pela Cooperpires1

(Em toneladas de CO2-eq.)

Cenário de referência Emissões evitadas de CH4 

Anaeróbico, seco e temperado. 2.443,8

Anaeróbico, seco e tropical. 2.808,8

Anaeróbico, úmido e temperado. 2.221,6

Anaeróbico, úmido e tropical. 2.553,4

Semiaeróbico, seco e temperado. 1.221,9

Semiaeróbico, seco e tropical. 1.404,4

Semiaeróbico, úmido e temperado. 1.110,8

Semiaeróbico, úmido e tropical. 1.276,7

Fonte: King e Gutberlet (2013).
Nota: 1 Conforme cenários apresentados na tabela 4.

Em 2010, as atividades de reciclagem de papel e papelão da Cooperpires foram 
responsáveis por mais de 69% da redução de emissões de CO2-eq. contabilizadas. 
E correspondem a quase 99% do total de redução de emissões de CO2-eq. quando 
se levam em conta as emissões evitadas ao se impedir que 189 t de papel e papelão 
fossem destinadas ao aterro sanitário. Além disso, se considerarmos a posição de US 
EPA (2008), que afirma que a reciclagem de papel e papelão é importante para a 
manutenção da biomassa florestal, facilitando o sequestro de carbono, e calcula que 



526 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

aproximadamente 0,83 t de emissões de CO2-eq. são evitadas por tonelada de papel 
e papelão reciclado, poderíamos acrescentar mais uma redução de 157 t de CO2-eq. 
Com este acréscimo, a redução de emissões de gases de efeito estufa da Cooperpires 
perfaz um total de 1.434-3.241 t de CO2-eq./ano. Acreditamos que os resultados 
aqui apresentados para o caso da Cooperpires representam uma oportunidade para 
esta e outras cooperativas de coleta ingressarem no mercado de crédito de carbono.

Um projeto de MDL sustentável deve abordar a erradicação da pobreza e da 
exclusão social e econômica. As pessoas que vivem da coleta e da venda de materiais 
recicláveis são atores importantes no sistema de gestão de RSUs. Deve-se assegurar que 
eles sejam incluídos em todas as discussões e consultas sobre os planos de gestão de 
resíduos urbanos (Gonzenbach e Coad, 2007). As políticas e as legislações municipais 
de gestão de resíduos e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas devem ser 
elaboradas e implementadas de forma a salvaguardar os postos de trabalho existentes 
de catadores(as) nos setores informal e cooperativo, criando postos adicionais de 
trabalho, bem como fornecendo suporte para a formação de cooperativas e priorizando 
as cooperativas em contratos para a prestação de serviços e a administração de 
programas de coleta seletiva.

Os recursos financeiros, a estrutura, os equipamentos e o apoio do governo são de 
importância fundamental para a sustentabilidade destas cooperativas e de programas 
de coleta seletiva (Funasa, 2010; Gutberlet, 2010). O mercado de carbono oferece outra 
possibilidade para as cooperativas acessarem recursos financeiros. Considerando-se 
o compromisso do governo do estado de São Paulo e do governo federal com a 
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas por meio da participação no MDL, e 
o compromisso por parte dos governos federal e municipal com o desenvolvimento 
de programas de coleta seletiva, a sinergia das políticas de mudanças climáticas e de 
gestão de resíduos pode criar a oportunidade para as cooperativas de reciclagem 
se tornarem projetos de MDL registrados e com participação no mercado de 
créditos de carbono. Para este fim, foi elaborada uma calculadora da redução das 
emissões de gases de efeito estufa, utilizando como referência as fórmulas e os dados 
usados como padrão nas metodologias de MDL, e os dados do estudo de caso da 
Cooperpires, o que permitirá que outras cooperativas de reciclagem, em condições 
semelhantes às da Cooperpires, estimem suas reduções de emissões de CO2-eq. 
Como apresentado na tabela 6, a calculadora fornece a coluna de quantidade, na 
qual as cooperativas de reciclagem podem digitar os dados dos rendimentos anuais, 
em toneladas, para cada tipo de material reciclável. A calculadora computa o total 
de emissões evitadas de CO2-eq. pela substituição de recursos virgens por recursos 
reciclados, bem como o total de emissões evitadas de CH4 (expressa como CO2-eq.) 
ao se impedir a destinação de papel e papelão para o aterro.
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TABELA 6
Calculadora de gases de efeito estufa: estimação da redução anual de emissões de 
CO2-eq. alcançada por cooperativas de reciclagem
(Em toneladas)

Emissões da linha de referência
(A)

Emissões do projeto (B)
Redução de 

emissões de CO2-eq.
(A - B)

Material reciclável
Toneladas 
vendidas

Emissões por 
tonelada de 

recursos brutos 
naturais

Emissões 
da linha de 
referência 

 

Emissões 
por tonelada 
de recursos 
recicláveis

Emissões do 
projeto 

  Total1

PEAD e PP 0 0,767 0,000 0,183 0,000 -0,001

PEBD 0 0,906 0,000 0,183 0,000 -0,001

PET e PS 0 0,813 0,000 0,183 0,000 -0,001

Papel e papelão 0 0,898 0,000 0,323 0,000 -0,001

Vidro 0 0,935 0,000 0,922 0,000 -0,001

Alumínio 0 3,872 0,000 0,154 0,000 -0,001

Aço 0 1,264 0,000 0,392 0,000 -0,001

Total 0   0,000     0,000   -0,001

Papel e papelão 0 5,877 0,000            

Total de emissões evitadas pela substituição de recursos brutos naturais por recursos recicláveis (CO2-eq. t/ano)   -0,001

Total de emissões evitadas pela não deposição de papel e papelão no aterro (CO2-eq. t/ano)   0,000

Total de redução de emissões (CO2-eq. t/ano)   -0,001

Fonte: King e Gutberlet (2013).
Nota: 1 Inclui uma subtração de emissões de vazamento pelo consumo de energia no valor de 0,001 de t CO2-eq./ano.

5 CONCLUSÃO

O mercado de créditos de carbono é um instrumento importante para a valorização 
da recuperação de recursos, bem como dos benefícios sociais e ecológicos promovidos 
pela reciclagem. O reconhecimento do trabalho de coleta seletiva e triagem 
realizado por catadores e catadoras (organizados e informais) como um MDL 
pode desempenhar um papel significativo na realização de objetivos sociais, e 
concomitantemente fazer face aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(Ipea e IBGE, 2004; UN, 2011), estipulados pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). O compromisso do Brasil com o MDL pode satisfazer plenamente os 
critérios do desenvolvimento sustentável se os organismos nacionais e supranacionais 
que administram o financiamento de carbono e a gestão de resíduos incentivarem 
projetos de MDL voltados para a recuperação de recursos e reciclagem, inclusive 
nos setores informal e cooperativo, em vez de financiarem aterros e plantas de 
geração de energia a partir de resíduos.
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A Cooperpires é um exemplo de trabalho cooperativo de reciclagem em 
parceria com diferentes atores em direção ao tripé da sustentabilidade e a um 
serviço integrado de gestão RSUs. Este estudo de caso reforça os achados de outros 
autores que afirmam que as políticas, os programas, a legislação e as parcerias que 
apoiam a participação dos setores cooperativo e informal em um sistema de gestão 
integrada de RSUs trazem melhorias significativas para a qualidade e a extensão 
da prestação de serviços de RSUs.

Este estudo mostra que uma significativa redução das emissões de gases de 
efeito estufa é alcançada por meio da cooperativa de reciclagem – um benefício 
ambiental que pode ser potencializado por diversos fatores: aumento da participação 
pública na separação de materiais recicláveis na origem; aumento da equipe de 
catadores(as) na cooperativa; e fornecimento de equipamento. A conquista de 
participar no MDL promoveria maior inclusão socioeconômica dos(as) catadores(as), 
aumentando a sua renda e reforçando o papel da cooperativa na inclusão social 
e na redução da pobreza. Tais resultados ambientais e socioeconômicos estão em 
consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU, que 
destacam a importância dos esforços de desenvolvimento na redução da pobreza, 
com crescimento econômico equitativo e inclusivo (UN, 2011).

O apoio do poder público aos setores informal e cooperativo de coleta seletiva 
e à cogestão dos recursos recicláveis   é fundamental para a realização de um serviço 
sustentável e integrado de gestão de RSUs em Ribeirão Pires e em toda a RM de 
São Paulo. A proteção dos recursos recicláveis   como propriedade comum, acessível 
aos setores cooperativo e informal – não apropriados por interesses corporativos –, 
representa uma garantia para as pessoas que trabalham informalmente ou em 
cooperativas, prestando este serviço ambiental para as suas comunidades em cidades 
de todo o mundo.
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