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RESUMO 

As mudanças climáticas são alterações no clima ocasionadas pelo aquecimento global, em 

função do aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) decorrentes das atividades 

antrópicas. Estas mudanças influenciam a dinâmica dos ecossistemas e as atividades 

humanas, podendo seu impacto ser ainda maior no futuro se medidas mitigadoras não forem 

adotadas. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar a estimativa de emissão de gases de 

efeito estufa na Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL. Foram contabilizadas as 

emissões diretas de GEE, resultantes das seguintes fontes: tratamento de efluente; combustão 

móvel e estacionária; e emissões indiretas, resultante da compra de energia elétrica. Para 

contabilização dessas emissões foram utilizadas as ferramentas de cálculos elaboradas pelo 

GHG Protocol e pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Como 

resultados, foram emitidos em 2018, o total anual de 66.524,76 tCO2e, destes, 52.677,53 

tCO2e foram decorrentes do tratamento de esgoto, o equivalente a 79,2% das emissões. O 

consumo de energia elétrica foi responsável por emitir 13.023,77 tCO2e, (19,6%). Quanto as 

emissões do tratamento de efluente, observou-se que o município de Maceió teve o maior 

percentual de contribuição (59,6%), e os tratamentos que mais emitiram foram os que tinham 

a concepção de sistema de disposição oceânica e reatores anaeróbios com, respectivamente, 

32,1 e 29,2% das emissões do tratamento de efluente. Com relação a combustão móvel, 

verificou-se que a gasolina foi o combustível mais consumido, sendo responsável por 75,0% 

das emissões referente a frota de veículos, com uma emissão de 608,61 tCO2e, já a combustão 

estacionária emitiu 11,62 tCO2e. Assim, tendo em vista o cenário atual e a busca pela 

ampliação da cobertura com esgotamento sanitário, recomenda-se a adoção de tratamentos 

mais eficientes e com tecnologias que permitam a queima ou reaproveitamento de metano. 

Para se ter melhores estimativas de emissão de GEE na CASAL, primeiro, é necessário o 

conhecimento de todos os colaboradores sobre a temática de mudanças climáticas, de 

maneira que todos entendam seu papel no enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas 

e a busca para a redução das emissões de GEE. 

 

Palavras-chave: Inventário; Emissões corporativas; Mudanças climáticas.  
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ABSTRACT 

Climate changes are changes in climate caused by global warming, due to the increase in 

emissions of greenhouse gases (GHG) resulting from human activities. These changes 

influence the dynamics of ecosystems and human activities, and their impact may be even 

greater in the future if mitigation measures are not adopted. Thus, the objective of this work 

was to estimate the emission of greenhouse gases in the Companhia de Saneamento de 

Alagoas - CASAL. Direct GHG emissions were accounted for, resulting from the following 

sources: effluent treatment; mobile and stationary combustion; and indirect emissions, 

resulting from the purchase of electricity. To account for these emissions, the calculation 

tools developed by the GHG Protocol and the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) were used. As a result, in 2018, 66.524,76 tCO2e total was emitted, 52.677,53 tCO2e 

was used for sewage treatment, or equivalent to 79,2% of uses. Electricity consumption was 

responsible for emitting 13.023,77 tCO2e (19,6%). As for the emissions from the effluent 

treatment, it was observed that the municipality of Maceió had the highest percentage of 

contribution (59,6%), and the treatments that emitted the most were those with the concept 

of ocean disposal system and anaerobic reactors with , respectively, 32,1 and 29,2% of the 

emissions from the effluent treatment. Regarding mobile combustion, it was found that 

gasoline was the most consumed fuel, being responsible for 75,0% of the emissions related 

to the vehicle fleet, with an emission of 608,61 tCO2e, whereas stationary combustion emitted 

11,62 tCO2e. Thus, in view of the current scenario and the search for expanding coverage 

with sanitary sewage, it is recommended to adopt more efficient treatments and technologies 

that allow the burning or reuse of methane. In order to have better GHG emission estimates 

at CASAL, first, it is necessary for all employees to know about the theme of climate change, 

so that everyone understands their role in facing the effects of climate change and the search 

for reducing GHG emissions. 

 

Key words: Inventory; Corporate issues; Climate changes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da temperatura média global, em decorrência das atividades antrópicas, é 

uma realidade segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Seu 

último relatório apresenta um cenário com aumento em torno de 4,8 °C até o final do século, 

se algumas medidas não forem adotadas para a redução da emissão dos gases de efeito estufa 

(GEE) (IPCC, 2014). Dentre os principais gases responsáveis por esse aumento de 

temperatura, temos o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). 

Nesta perspectiva, considerando que os reflexos das mudanças climáticas podem 

impactar direta ou indiretamente as atividades econômicas, as empresas e instituições, 

públicas ou privadas, buscando à qualidade ambiental e a responsabilidade social, passaram 

a identificar suas principais fontes de emissão e implementar ações que estejam em harmonia 

com o desenvolvimento sustentável, utilizando-se de práticas e tecnologias que visem a 

redução das emissões (SPERANZA & RESENDE, 2015).  

No tocante as empresas de abastecimento de água, como é o caso da Companhia de 

Saneamento de Alagoas – CASAL, por exemplo, os efeitos da mudança climática podem 

afetar fortemente suas atividades, uma vez que os recursos hídricos, do qual são dependentes, 

podem ser impactados diretamente, devido a mudanças no padrão de precipitação pluvial, 

que afetam a disponibilidade e distribuição temporal de vazões de rios, ficando determinadas 

regiões mais propensas a eventos hidrológicos extremos de secas e enchentes, conforme o 

relatório sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos, da Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2010). 

Em Alagoas, a CASAL, maior empresa do setor, é uma sociedade de economia mista, 

criada pela Lei nº 2.491 de 1962, para a prestação de serviço de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, prestando serviço para 77 dos 102 municípios de Alagoas, atendendo 

a uma população total de aproximadamente 2 milhões de habitantes, o que representa cerca 

de 60,0% da população do estado. A CASAL possui uma sede administrativa em Maceió, 8 

Unidades de Negócio, três na Capital (Benedito Bentes, Farol e Jaraguá) e cinco no Interior 

(Leste, Serrana, Agreste, Bacia Leiteira e Sertão), além de 66 Unidades de Serviço (CASAL, 

2018).  

Assim, é uma das maiores empresas estatais alagoanas, operando 44 sistemas de 

abastecimento de água e 50 sistemas de esgotamento sanitário, possui um papel importante 

no desenvolvimento social do Estado. Desta forma, sua atividade deve ser realizada visando 

sempre a sustentabilidade econômico-financeira, social e ambiental. Contudo, a empresa 
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ainda não realiza a contabilização de suas emissões de GEE. Todavia, apesar de esta prática 

ainda não estar disseminada entre todas as companhias do setor, as grandes empresas como: 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais - COPASA e Companhia de Saneamento do Paraná - 

SANEPAR, já contabilizam e publicam suas emissões regularmente, constatando que o 

tratamento de efluente é o responsável pela maior parcela emitida, seguido das emissões 

referente ao consumo de energia elétrica (COPASA, 2018; SABESP, 2018; SANEPAR, 

2019). 

Desse modo, a divulgação dos inventários de GEE por empresas de saneamento é 

essencial para implementação de políticas públicas e formação de um registro histórico de 

dados que possam ser utilizados para formulação de documentos legais que visem o controle 

das emissões. Ademais, a elaboração de inventários pode ter papel importante nas 

corporações, visto que permite o mapeamento das fontes, redução de custos nos processos, e 

há ainda, a possibilidade de pleitear investimentos de fundos voltados a redução, mitigação 

e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Além de melhorar a imagem institucional, 

demonstrando a responsabilidade e compromisso com a temática (FGV, 2009; GHG 

PROTOCOL, 2015).  

Desta forma, com os resultados desta pesquisa foi elaborado um Relatório Técnico 

sobre as emissões de GEE da CASAL (Apêndice A), possibilitando aos colaboradores e à 

alta gestão da empresa, o conhecimento sobres as emissões da Companhia, o qual pode ser 

utilizado para subsidiar a adoção de melhores estratégias para um gerenciamento mais efetivo 

das emissões de GEE. Além disto, pode colaborar para o fornecimento de dados que podem 

ser utilizados como fontes para elaboração de documentos nacionais e estaduais sobre 

emissões, e para o planejamento de políticas públicas voltadas as questões das mudanças 

climáticas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Gases de efeito estufa e mudanças climáticas  

Os gases de efeito estufa (GEE) são constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou 

antrópicos, que absorvem e reemitem radiação infravermelha para a superfície da Terra e 

para a atmosfera, causando o efeito estufa (BRASIL, 2009). Este fenômeno é um processo 

natural e essencial para a manutenção da temperatura média da terra entre 14 e 16 ºC, sem o 

qual se teria temperaturas congelantes e inviabilizariam a vida no planeta. Apesar de natural, 

o incremento nas concentrações de GEE na atmosfera, dentre eles, o CO2, o CH4 e o N2O, 

decorrente das emissões antrópicas, tem potencializado o efeito estufa, provocando as 

mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento da Terra (MMA, 2018a).  

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial – OMM, o CO2, é o gás 

antropogênico mais importante na atmosfera, contribui com 66,0% do forçamento radioativo 

dos GEE de longa duração e teve, no ano de 2018, seus níveis aumentados em 147,0% quando 

comparado aos níveis pré-industriais. Já o CH4, contribui com 17,0% da força radiativa e sua 

emissão decorrente de atividades antropogênicas corresponderam a 60,0%. Sua emissão vem 

aumentando desde 2007 e atingiu em 2018, um aumento de 259,0% em relação aos níveis 

pré-industriais. O N2O e os demais GEE, contribuem com os 17,0% restante do forçamento 

radioativo (OMM, 2018). 

Neste sentido, de acordo com o Global Carbon Atlas (2019), em 2018, foram emitidos 

mundialmente, 36.573 megatoneladas (Mt) de CO2, sendo a China, o maior emissor de gases 

de efeito estufa, responsável por emitir 10.065 MtCO2, seguido dos Estados Unidos (5.416 

MtCO2), Índia (2.654 MtCO2), Rússia (1.711 MtCO2) e Japão (1.662 MtCO2). Já o Brasil foi 

o décimo quarto, com uma emissão total de 457 MtCO2.  

O quinto relatório de avaliação (AR5) elaborado pelo IPCC, apresenta quatro cenários 

para os próximos anos, em termos de mudanças climáticas, dentre eles um mais otimista e 

outro mais pessimista. O primeiro prevê que haverá um aumento da temperatura terrestre, 

que pode variar entre 0,3 e 1,7 ºC de 2010 a 2100, e o nível do mar poderá subir entre 26 e 

55 cm ao longo deste século, isso, se as concentrações de GEE se estabilizarem. Caso 

contrário, o segundo cenário indica que a temperatura poderá atingir a 4,8 ºC, nesse mesmo 

período (IPCC, 2014).  

Essa mudança climática global influencia os sistemas naturais e econômicos, afetando 

diferentemente cada país, impactando várias áreas, como por exemplo: atividades costeiras, 
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biodiversidade, saúde, agropecuária, energia, recursos hídricos, indústria, infraestrutura, 

transportes e mobilidade urbana, segurança alimentar, gestão das cidades. Nesse sentido, o 

planejamento e a elaboração de políticas públicas voltadas a prevenção e minimização destes 

efeitos são necessários (SPERANZA & RESENDE, 2015). 

Os principais GEE responsáveis por essas mudanças são o CO2, o CH4, o N2O, e os 

hidrofluorcarbonos (HFC). Cada um desses gases absorve e emite a radiação em bandas 

específicas do espectro, fazendo com que o saldo do que é absorvido e emitido seja diferente 

para cada um, por esta razão possuem potenciais de aquecimento distintos (MOSS et al., 

1993 apud CARDOSO, 2012). Esses potenciais comparam a forçante radiativa integrada de 

uma emissão, durante um dado período, e são uma maneira de comparar o potencial de 

mudança climática associado às emissões de diferentes GEE (RIO DE JANEIRO, 2017). Na 

Tabela 1 são apresentados os principais gases, suas fontes e seus potenciais de aquecimento. 

  

Tabela 1. Fontes de emissão e potencial de aquecimento dos principais gases de efeito estufa. 

Gases de efeito 

estufa 
Principais fontes de emissão 

Potencial de 

aquecimento  

Dióxido de carbono 

(CO2) 

Mais abundante dos GEE, é emitido como 

resultado de inúmeras atividades humanas como, 

por exemplo, uso de combustíveis fósseis 

(petróleo, carvão e gás natural) e com a mudança 

no uso da terra (desmatamento). 

referência para 

classificar o poder 

de aquecimento 

dos demais GEE. 

Metano (CH4) 

Produzido pela decomposição da matéria 

orgânica em condições anaeróbicas; fermentação 

entérica, manejo de dejetos de animais e cultivo 

de arroz. 

21 a 25 vezes > 

CO2; 

Óxido Nitroso 

(N2O) 

Tratamento de dejetos animais, uso de 

fertilizantes nitrogenados, da queima de 

combustíveis fósseis e de alguns processos 

industriais. 

310 vezes > CO2 

Hidrofluorcarbonos 

(HFCs) 

Substitutos dos clorofluorcarbonos (CFCs) em 

aerossóis e refrigeradores. 

140 e 11.700 vezes 

> CO2 

Fonte: MMA (2018b), CARDOSO (2012). 

 

Deste modo, um dos temas da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (Rio 92), foi o cenário das 

mudanças climáticas, quando nesta, foi instituída a Convenção - Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (CQNUMC ou UNFCCC, em inglês), um instrumento 

internacional importante na busca pela redução das emissões, com o objetivo de estabilizar 



 

5 

 

as concentrações de GEE na atmosfera em um nível seguro para o sistema climático (MMA, 

2018a). 

Segundo o artigo 1 da Convenção sobre Mudança do Clima, a mudança climática 

significa “uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 

humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela 

variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis” (BRASIL, 

1998). Para o IPCC (2007) esta mudança “refere-se a uma mudança no estado do clima que 

pode ser identificado por mudanças na média e/ou na variabilidade de suas propriedades, e 

que persiste por um período prolongado, tipicamente décadas ou mais”, resultante de 

processos naturais e mudanças antropogênicas persistentes na composição da atmosfera ou 

no uso da terra. 

De acordo com Mistage-Henríquez & Bilotta (2016), após a CQNUMC, foi através 

da Conferência das Partes (COP) que a comunidade internacional passou a ter uma postura 

mais ativa diante das mudanças climáticas. A COP é uma instância que reúne, anualmente, 

representantes dos países-membros da Convenção e que tem o objetivo de elaborar 

disposições que visam o cumprimento dos objetivos estratégicos traçados pela CQNUMC. 

Também foi no âmbito desta convenção que foi criado em 1997, no Japão, o 

Protocolo de Kyoto, um acordo internacional que determinou metas para os países 

desenvolvidos e economias em transição adotarem instrumentos para redução das emissões 

de GEE. As normas para sua implementação foram adotadas na COP 7 em Marraquexe, em 

2001. Este acordo foi visto como um primeiro passo no caminho para a redução e 

estabilização de emissões de GEE, fornecendo a arquitetura para acordos internacionais sobre 

mudanças climáticas, vigorando durante o período de 2005 a 2012 (GODOY, 2013). 

Nesta perspectiva, o Brasil oficializou, voluntariamente, seu compromisso junto a 

CQNUMC de reduzir as emissões de GEE projetadas até 2020 entre 36,1% e 38,9%, ao 

instituir em 2009, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que visa à 

compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema climático; 

à redução das emissões antrópicas e o fortalecimento de processo, atividade ou mecanismo 

que remova da atmosfera os GEE; à implementação de medidas para promover a adaptação 

à mudança do clima; à preservação, conservação, recuperação dos recursos ambientais, 

expansão de áreas legalmente protegidas; e ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado 

Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE (BRASIL, 2009; MMA, 2018b, 2018c).  
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Em 2015, em Paris, foi ratificado pelas 195 partes (Estados), na 21ª Conferência das 

Partes (COP21) da CQNUMC, o Acordo de Paris, acordo internacional com o objetivo de 

manter o aquecimento global abaixo dos 2 °C, buscando limitar o aumento da temperatura a 

1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, através do combate aos efeitos das mudanças 

climáticas e a redução das emissões de gases de efeito estufa (ONU, 2019a). 

Para alcançar os objetivos, os países construíram seus próprios compromissos, a partir 

das chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), através das quais foram 

apresentaram suas contribuições para a redução de GEE. O Brasil, comprometeu-se a reduzir 

as emissões em 37,0% abaixo dos níveis de 2005 até 2025, com uma contribuição indicativa 

subsequente de reduzir as emissões em 43,0% abaixo dos níveis de 2005 até 2030 (BRASIL, 

2016). 

Contudo, segundo Tanaka & Orosco (2019), o Acordo de Paris foi um marco 

importante, mas sua implementação ainda depende da superação de alguns desafios de 

governança. Assim, para alcançar os objetivos propostos, deverá ser cumprida uma taxa de 

descarbonização de 7,5% até 2070, em nível internacional, para limitar o aquecimento em 

menos 2 ºC e reduzir as emissões de carbono em 11,3% até 2090, para limitar o aumento da 

temperatura em 1,5 ºC. 

Ainda no âmbito mundial, foi adotado em 2015, na Assembleia Geral da ONU, o 

documento “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, um plano de ação global para tornar o mundo mais sustentável até 2030. Este 

possui 17 objetivos e, dente eles, o décimo terceiro (ODS 13) trata da tomada de medidas 

urgentes para combater a mudança climática e seus impactos (ONU, 2019b). 

No Brasil, mesmo com o compromisso em reduzir as emissões de GEE, apenas 15 

estados da federação sancionaram Leis sobre mudanças climáticas, dentre eles, estão os 

estados do Acre, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 

Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina, de acordo com o Observatório de Políticas 

Públicas de Mudanças Climáticas (FORUM CLIMA, 2018).  

Em 2017, o Brasil instituiu o Fórum Brasileiro de Mudança Climática, com objetivo 

de conscientizar e mobilizar a sociedade e contribuir para a discussão das ações necessárias 

para enfrentar a mudança global do clima, conforme o disposto na PNMC, na CQNUMC e 

nos acordos internacionais, inclusive o Acordo de Paris e as Contribuições Nacionalmente 

Determinadas do Brasil (BRASIL, 2017a). 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
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Também em 2017, o Brasil instituiu o Sistema de Registro Nacional de Emissões - 

SIRENE, um sistema computacional desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 

Inovações e Comunicações – MCTIC, como instrumento oficial para a disponibilização de 

resultados do Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas e Remoções de GEE não 

Controlados pelo Protocolo de Montreal (CO2, CH4, N2O, CF4, C2F6, HFC-23, HFC125, 

HFC134a, HFC143a, HFC152a, SF6, CO, NOx e NMVOC) e outras iniciativas de 

contabilização de emissões. Também tem a missão de conferir segurança e transparência ao 

processo de confecção de inventários e fornecer suporte à tomada de decisão no âmbito de 

políticas, planos, programas e projetos na área de mudanças climáticas, apresentando 

resultados de emissões para os seguintes setores: Tratamento de Resíduos, Agropecuária, 

Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Floresta, Energia e Processos Industriais (BRASIL, 

2017b). 

De acordo com o SIRENE (MCTIC, 2018a), em 2015, o Brasil emitiu um total de 

1.368.151,91 gigagrama de carbono equivalente (GgCO2e), sendo os setores de agropecuária, 

energia e de uso e mudança de uso da terra os responsáveis pelas maiores emissões. Já o setor 

de tratamento de resíduos foi responsável por 4,6% deste total, o que corresponde a uma 

emissão de 62.695,10 GgCO2e. Na Tabela 2, são apresentadas as emissões de gás carbônico 

equivalente (Gg) no Brasil, de 2010 a 2015.  

 

Tabela 2. Emissões de CO2e (Gg) no Brasil, nos anos de 1990, 2000, 2010 e 2015. 

Categoria 1990 2000 2010 2015 

Agropecuária 286.995,00 328.366,60 407.072,40 428.904,90 

Energia 186.707,20 286.371,00 374.727,00 449.407,50 

Processos Industriais 52.059,52 73.891,99 89.923,32 95.338,30 

Tratamento de Resíduos 27.595,50 39.846,90 52.862,60 62.695,10 

Uso da terra, Mudança do 

Uso da Terra e Florestas 
792.035,10 1.265.607,40 349.176,30 331.806,10 

Total 1.345.392,32 1.994.083,89 1.273.761,62 1.368.151,90 

Fonte: MCTIC (2018a). 

 

Para Alagoas, o SIRENE fornece dados de emissões apenas dos setores de 

agropecuária e uso da terra, contabilizando um total de 1.854.840 tCO2e em 2015, para 

ambos. Já segundo o SEEG Brasil (2019), foram emitidos 6.750.372 tCO2e em Alagoas, no 

ano de 2018. Deste total, 13,0% foram emitidos pelo setor de resíduos, estando o afastamento 
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e tratamento de efluentes líquidos com uma parcela correspondente a 55,6% do setor. A 

Figura 1 ilustra as emissões de GEE em Alagoas.  

 

Figura 1. Emissões de CO2eq (t) GWP-AR5 em Alagoas, de 2000 a 2018. 

 

Fonte: SEEG Brasil adaptado (2019). 

 

Quanto ao setor de resíduos, conforme o Relatório de Referência do Setor de 

Tratamento de Resíduos do Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções 

Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, houve um aumento das emissões de metano e óxido 

nitroso no tratamento de efluentes domésticos e esse aumento seria devido a melhora das 

condições sanitárias da população, com a ampliação da coleta e do tratamento de esgoto 

(VIEIRA et al., 2015), ficando o tratamento de efluente responsável por emitir o equivalente 

a 31.108,6 GgCO2e em 2015 (MCTIC, 2018a).  

2.2. Registro de emissões corporativas e setor de resíduos  

Tem sido cada vez maior o número de empresas que realizam o inventário de gases 

de efeito estufa, documentos que refletem as emissões decorrentes das operações, produtos e 

serviços de uma organização, auxiliando na estruturação de estratégicas de redução e gestão 

das emissões (GHG PROTOCOL, 2018c).  

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018), a elaboração de 

um inventário é o primeiro passo para que uma organização possa contribuir no combate as 

mudanças climáticas, através do qual pode ser conhecido o perfil de emissão, tornando o 

possível o estabelecimento de estratégias e metas de redução e ou compensação. Que ao ser 

realizado periodicamente, torna-se uma ferramenta de gestão e um monitoramento mais 
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frequente de emissões é fundamental para o acompanhamento de metas e de avaliação da 

performance dos investimentos em equipamentos, tecnologias e processos de baixa emissão, 

por exemplo. Traz também um ganho na imagem institucional, visto que de demonstra a 

responsabilidade e compromisso da empresa com a busca de solução ou minimização dos 

impactos socioambiental, tornando-se também um diferencial competitivo. 

Uma das ferramentas utilizadas para a elaboração do inventário corporativo é o GHG 

Protocol, ferramenta mundialmente utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões 

de GEE e atualmente o método mais usado pelas empresas para a realização de inventários 

de GEE. O GHG Protocol oferece uma estrutura para contabilização de GEE, de caráter 

modular e flexível, neutra e com processo de consulta pública, além de ser compatível com 

a norma ISO 14.064 e com os métodos de quantificação do IPCC, principal órgão 

internacional para a avaliação das mudanças climáticas, foi estabelecido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela OMM, em 1988, para fornecer dados 

sobre mudanças climáticas e seus potenciais impactos e definir metodologias para estimar e 

reportar as emissões (GHG PROTOCOL, 2018a; IPCC, 2018). 

De acordo com o Registro Público de Emissões do Programa Brasileiro GHG 

Protocol, 729 organizações já publicaram seus inventários de GEE, todavia, no que se refere 

as empresas do setor de água, esgoto e gestão de resíduos, apenas a SANEPAR publicou seu 

inventário de emissões entre os anos de 2009 a 2018, através do GHG Protocol (FGV, 2019). 

Outras empresas, como a COPASA e SABESP publicam seus inventários de GEE 

através de seus relatórios anuais de sustentabilidade. Já a Companhia Espírito Santense de 

Saneamento – CESAN e Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA já tiveram 

um inventário de GEE publicado (SANTOS, 2015). 

Empresas do setor de saneamento, em geral são responsáveis pelo abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos nos estados, e para executarem suas 

atividades e prestarem seus serviços também geram e emitem GEE. Dessa forma, assim como 

é realizada a gestão da qualidade do que é lançando ou disposto no meio ambiente, em termos 

de efluentes e resíduos, a emissão de gases de efeito estufa também precisa ser gerenciada. 

Visto que nesse ramo de atividade, o tratamento dos resíduos são os maiores responsáveis 

pelas emissões da corporação, como observado em inventário realizado por Santos (2015); 

COPASA (2018); SABESP (2018); SANEPAR (2019), reforçando a necessidade de 

gerenciamento das emissões dos GEE.  
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Por esse ângulo, a elaboração de inventários nesse setor é importante, uma vez que 

refletem as emissões decorrentes das operações, produtos e serviços de uma organização, 

auxiliando na estruturação de estratégicas de redução e gestão de emissões (GHG 

PROTOCOL, 2018a). Assim, as instituições públicas e privadas devem inventariar suas 

emissões, identificar as principais fontes e implementar ações que estejam em harmonia com 

o desenvolvimento sustentável, utilizando-se de práticas e tecnologias que visem sua 

redução. 

Entretanto, para Santos et al. (2015), no caso das companhias de saneamento, as 

emissões decorrentes do gerenciamento de esgoto são as maiores fontes de GEE, mas a 

principal dificuldade para a realização de um inventário está na coleta de dados. Além disso, 

a prática de quantificação e reporte de emissões de GEE não está disseminada entre as 

empresas de saneamento (SANTOS, 2015). 

As emissões do setor de tratamento de resíduos ainda são pequenas quando 

comparadas as emissões dos demais setores. No tocante ao tratamento de efluentes, estas 

emissões tiveram um aumento entre 1990 e 2015, correspondendo, respectivamente, a 

8.674,50 e 31.108,60 Gg de CO2e (MCTIC, 2018a). A Figura 2 apresenta um comparativo 

da evolução das estimativas de emissão de GEE nos setores de Resíduos, quanto a efluentes 

e resíduos sólidos.   

 

Figura 2. Emissões de GEE no setor de tratamento de resíduos, de 1990 a 2015.  

 

Fonte: MCTIC adaptado (2018a). 

 

No âmbito do tratamento de resíduos, o volume 5 das Diretrizes para Inventários 

Nacionais de Gases de Efeito Estufa do IPCC (2006) apresenta as principais fontes de 

emissão proveniente esgotos domésticos (Tabela 3).  
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Tabela 3. Potenciais fontes de emissão provenientes de esgotos domésticos. 

Tipo de tratamento e disposição Potencial de emissão de CH4 e N2O 
C

o
le

ta
d
o

 

S
em

 t
ra

ta
m

en
to

 

 
Lançamento em rios 

Rios e lagos estagnados podem apresentar 

condições de anaerobiose e produzir metano. Rios, 

lagos e estuários são fontes prováveis de metano 

Coletores Não são fontes 

Céu aberto 

Coletores de esgoto, valas e canais parados e 

saturados são fontes significativas prováveis de 

metano 

C
o
m

 t
ra

ta
m

en
to

 

   

  

Tratamento 

aeróbico 

ETEs aeróbicas 

Podem produzir quantidades limitadas de metano 

em bolsões anaeróbicos e quando mal projetadas ou 

mal dimensionadas. ETES com sistema avançado de 

remoção de nutrientes (nitrificação e desnitrificação) 

são fontes de óxido nitroso 

Tratamento 

anaeróbico de lodo 

em ETE aeróbica 

O lodo pode ser uma fonte significativa de metano 

caso este não seja recuperado e queimado 

Lagoas aeróbicas 

rasas 

Fonte improvável de metano e óxido nitroso. 

Sistemas mal projetados ou mal operados produzem 

metano 

Tratamento 

anaeróbico 

Lagoas anaeróbicas 
Fonte provável de metano. Não é fonte de óxido 

nitroso 

Reatores anaeróbicos 
Podem ser fonte significativa de metano caso este 

não seja recuperado e queimado 

N
ão

 

co
le

ta
d
o

 Fossa sépticas 
Remoção frequente de sólidos reduz as emissões de 

metano 

Latrinas abertas 
Provável fonte de metano quando a temperatura e 

tempo de retenção são favoráveis 

Lançamento em rios Vide acima 

Fonte: IPCC (2006). 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, dependendo do tipo de tratamento e disposição 

de esgoto, diversos gases podem ser gerados, como: metano; gás carbônico, gás amoníaco 

(NH3), gás sulfídrico (H2S); hidrogênio (H2) e nitrogênio (N2). Dentre eles, apenas o CO2, o 

CH4 e o N2O são considerados gases de efeito estufa, entretanto, para fins de contabilização, 

o CO2 não é considerado, uma vez que sua produção é biogênica, sendo levados em 

consideração o CH4 e o N2O. O CH4 e N2O são produzidos, principalmente quando existem 

condições anaeróbicas. No caso do metano, efluentes ricos em matéria orgânica degradável 

apresentam alto potencial de geração. Já a produção de óxido nitroso está associada à 

degradação de compostos nitrogenados, como proteína e ureia (IPCC, 2006). 

Portanto, das emissões de gases no setor o que mais contribui com as emissões é o 

metano. Do total emitido em 2015, o CH4 correspondeu a 95,8%, com uma emissão de 

60.076,80 GgCO2e, seguido do N2O, com 3,8% correspondendo a 2.396,30 GgCO2e 

(MCTIC, 2018a). A Figura 3 demostra a estimativa de emissões de CH4, N2O e CO2 para o 

setor de tratamento de resíduos, durante o período de 1990 a 2015. 
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Figura 3. Estimativa das emissões de GEE no setor de tratamento de resíduos, de 1990 a 

2015. 

 

Fonte: MCTIC adaptado (2018a). 

 

Segundo o Relatório de Referência do Setor de Tratamento de Resíduos do Terceiro 

Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, as 

emissões de CH4 pelo tratamento de efluentes domésticos foram de 513 Gg, em 2010, um 

aumento de 17,0% em relação às emissões de 2005. Já o aumento de emissão de CH4 

referente ao tratamento de efluente industrial foi de 60,0% em relação às emissões de 2005, 

emitindo em 2010, 623 Gg. Quanto às emissões de N2O pelo tratamento de efluentes foi de 

7,2 Gg em 2010 (Tabela 4) (VIEIRA et al., 2015). 

 

Tabela 4. Emissões de CH4 pelo tratamento e disposição de efluentes. 

Resíduo 

Ano 

1990 1995 2000 2005 2010 Variação 2005/2010 

[GgCH4] [%] 

Efluente doméstico 267 304 372 437 513 17 

Efluente industrial 83 149 233 388 623 60 

Fonte: VIEIRA et al. adaptado (2015). 
 

Segundo Vieira et al. (2015), o aumento das emissões no tratamento de esgoto 

doméstico ao longo do período descrito acima, seria devido a ampliação da rede de coleta e 

do tratamento de esgoto. E de acordo com Filippini et al. (2017), se as metas de 

universalização deste serviço, previstas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANASA, forem alcançadas haverá um aumento das emissões de GEE do setor, 
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principalmente se o tratamento implantado for do tipo que utiliza a digestão anaeróbia da 

matéria orgânica. Apesar de ser o tipo de tratamento que mais emite GEE, os gases emitidos 

podem compor o biogás, que é composto majoritariamente por metano e que tem potencial 

para geração de energia, diminuindo sua emissão para atmosfera (SILVEIRA et al., 2015).  

Filippini et al. (2017) realizaram um estudo da redução de emissão de GEE no 

tratamento de esgoto no Paraná até o ano de 2030 e segundo os autores, a maioria das estações 

de tratamento de esgoto (ETE) utilizadas no estado, são plantas anaeróbias, potenciais 

geradores de biogás. Os autores simularam cinco cenários para a redução, com a instalação 

de queimadores e/ou sistema de captura e aproveitamento energético, e concluíram que a 

instalação de queimadores reduz as emissões em 20,0%, maior que com a instalação para o 

aproveitamento energético. Já nas ETEs maiores, haveria um incremento. 



 

14 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

O objetivo com o presente trabalho foi estimar as emissões de gases de efeito estufa 

gerados pelas principais atividades da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) para 

o ano de 2018 e fornecer dados e informações que contribuam para o planejamento e a 

elaboração de políticas públicas e empresariais voltadas para a redução de emissões de GEE. 

3.2. Objetivos específicos 

●  Estimar as emissões de cada cidade e unidade regional da CASAL; 

● Identificar os tipos de tratamento de esgoto que mais emitem gases de efeito estufa; 

● Determinar a contribuição de cada fonte nas emissões totais da empresa e nas 

emissões de Alagoas; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local de estudo 

A pesquisa foi realizada na Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), uma 

sociedade de economia mista, criada pela Lei nº 2.491 de 1962, para a prestação de serviço 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo a maior concessionária do setor no 

estado, prestando serviço para 77 municípios de Alagoas, atendendo a uma população total 

de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Com uma sede administrativa em Maceió, três 

Unidades de Negócio na Capital (Benedito Bentes, Farol e Jaraguá) e cinco Unidades de 

Negócio no Interior (Leste, Serrana, Agreste, Bacia Leiteira e Sertão) (CASAL, 2018), 

conforme apresentado na Figura 4. 

  

Figura 4. Distribuição das Unidades de Negócio e municípios atendidos pela CASAL. 

 
Fonte: CASAL adaptado (2019). 

4.2 Fontes de emissões de GEE 

As estimativas das emissões de GEE para o ano de 2018, foram realizadas com base 

na metodologia do IPCC e do GHG Protocol. O IPCC é o principal órgão internacional para 

a avaliação das mudanças climáticas, estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para o 
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Meio Ambiente (PNUMA) e pela OMM, para analisar e avaliar as dados e informações 

necessárias à compreensão das mudanças climáticas (IPCC, 2018).  

O GHG Protocol é uma ferramenta mundialmente utilizada para entender, quantificar 

e gerenciar emissões de GEE e atualmente é o método mais usado pelas empresas para a 

realização de inventários de GEE. Oferece uma estrutura para contabilização de GEE, de 

caráter modular e flexível, neutra e com processo de consulta pública, além de ser compatível 

com a norma ISO 14.064 e com os métodos de quantificação do IPCC (GHG PROTOCOL, 

2017). 

Assim, baseado nas categorias propostas pelo Programa Brasileiro GHG Protocol 

foram selecionadas as fontes de emissão descritas na Tabela 5. Quanto ao escopo 1, emissões 

diretas, foram selecionadas as categorias de tratamento de efluente, combustão móvel e 

combustão estacionaria, para o escopo 2, emissões indiretas, foi selecionada a compra de 

energia elétrica (GHG PROTOCOL, 2018a; GHG PROTOCOL 2018b). 

 

Tabela 5. Categoria, fontes de emissão, escopo, e gases emitidos. 

Categoria Fonte de emissão 
Tipo de 

emissão 
Escopo 

Gases 

emitidos 

Efluentes Tratamento de efluentes Direta 1 CH4 

Combustão 

móvel 
Veículos Direta 1 

CO2, CH4 e 

N2O 

Combustão 

estacionária 
Geradores, motores Direta 1 

CO2, CH4 e 

N2O 

Compra de 

eletricidade 

Captação, tratamento e distribuição de 

água; coleta, tratamento e destinação de 

esgoto e atividades administrativas 

Indireta 2 CO2 

4.2.1. Emissões diretas – escopo 1 

4.2.1.1. Tratamento de efluentes. 

As estações de tratamento foram identificadas e classificadas quanto a seus processos 

de tratamento. Foram considerados para o cálculo de emissões, o esgoto coletado e tratado e 

o esgoto coletado e não tratado. Quanto aos gases emitidos no processo, foram contabilizadas 

apenas as emissões de metano (CH4), por meio da equação (1), descrita a seguir, conforme 

metodologia do Capítulo 6 do IPCC (2006). 
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𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔ã𝒐 𝑪𝑯𝟒 = ∑𝑬𝑭 ∗ 𝑻𝑶𝑾      (1) 
 

Onde:  

Emissão de CH4: emissões de CH4 no ano inventariado (kg de CH4/ano)  

EF: soma de todos os fatores de emissão (kg de CH4/kg de DBO) 

TOW: total da matéria orgânica presente no esgoto no ano inventariado (kg de 

DBO/ano)  

 

 Estimativa da matéria orgânica total (TOW). 

Este parâmetro é uma função da população humana e da geração de DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio) por pessoa, sendo expresso em termos de kg DBO/ano e calculado 

através da equação (2), a seguir: 

 

𝑻𝑶𝑾 = 𝑷. 𝑫𝑩𝑶. 𝟎, 𝟎𝟎𝟏. 𝑰. 𝟑𝟔𝟓     (2) 
 

Onde:  

TOW: carga orgânica total do esgoto no ano do inventário, kg DBO/ano  

P: população atendida no ano do inventário.  

DBO: DBO per capita removida no ano do inventário, g/pessoa/dia.  

0,001: conversão de grama DBO para kg DBO  

I: fator de correção para descarte de DBO comercial na rede coletora (valores padrão: 

1,25 para coletado e 1 para não coletado) 

 

Para se chegar à população atendida (P) com coleta e tratamento de esgoto no ano 

inventariado, foi utilizada a relação descrita na equação (3): 

 

𝑷 = 𝒏º 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒙 𝒕𝒂𝒙𝒂 𝒅𝒆 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂çã𝒐 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓  (3) 
 

Onde:  

Taxa de ocupação domiciliar: quantidade de habitantes por domicílio, considerou-se a 

taxa de moradores do Censo 2010 (Tabela 6). 
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Tabela 6. Média de moradores por domicílio permanente. 

Municípios 
Média de moradores 

por domicílio  
Municípios 

Média de moradores 

por domicílio  

Arapiraca 3,66 Olivença  3,8 

Barra de São Miguel 3,73 Palmeira dos Índios  3,43 

Batalha 3,87 Paulo Jacinto  3,51 

Capela 4,02 Piranhas  3,97 

Jacuípe 4,11 Quebrangulo  3,79 

Jundiá 3,71 Rio Largo  3,67 

Maceió 3,39 Santa Luzia do Norte  3,67 

Maragogi 3,89 Santana do Ipanema  3,74 

Messias 3,98 Taquarana  3,56 

Murici 4,05 -- -- 

  Fonte: IBGE (2010). 

 

Para o cálculo da DBO per capita utilizou-se os dados do monitoramento da 

eficiência das estações de tratamento, realizado pelo Laboratório de Análise de Esgoto da 

CASAL. Para as ETEs que não possuíam dados, foi utilizada a média de DBO de entrada e 

a de saída do tratamento das demais estações. A DBO removida nas estações foi calculada 

por meio da equação (4):  

 

𝑫𝑩𝑶 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒂 = (𝑫𝑩𝑶 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 − 𝑫𝑩𝑶 𝒔𝒂í𝒅𝒂)𝒙 𝑸𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 (𝑳/𝒅𝒊𝒂) (4) 

 

Onde: 

DBO removida = DBO removida (g/dia) 

DBO entrada = DBO afluente as estações (g/L) 

DBO saída = DBO efluente (g/L) 

Q tratada = vazão tratada em cada planta (L/dia) 

 

Fator de emissão para cada sistema de tratamento/descarga de esgoto doméstico (EF). 

O fator de emissão foi estabelecido com base no potencial máximo de produção de 

CH4 de cada tipo de tratamento e do fator de correção, conforme equação (5): 

 

𝑬𝑭 = 𝑩𝒐 ∗ 𝑭𝑪𝑴      (5) 
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Onde:  

EF: Fator de emissão (kg de CH4 / kg de DBO)  

Bo: Capacidade máxima de produção de CH4 (utilizou-se o valor de 0,6 kg de CH4 / 

kg de DBO, segundo IPCC)  

FCM: Fator correção para o metano, indica o grau em que o sistema é anaeróbio  

 

A Tabela 7 apresenta os valores padrão para cada sistema de tratamento propostos 

pelo IPCC. 

 

Tabela 7. Fatores de correção para o metano (FCM). 

Tipo de tratamento e 

caminho de descarga  
Comentários FCM Variação 

Sem tratamento 

Descarga em rio, mar 

ou lago 

Com altas cargas orgânicas pode se tornar 

anaeróbico 
0,1 0 - 0,2 

Esgoto estagnado Aberto ou fechado 0,5 0,4 - 0,8 

Rede de esgoto 

Movendo-se rapidamente, limpo. (Quantidades 

insignificantes de CH4 das estações de 

bombeamento, etc. 

0 0 

Tratamento 

Tratamento aeróbio 

centralizado 

Deve ser bem gerenciado. Algum CH4 pode ser 

emitido de bacias de decantação  
0 0 - 0,1 

Tratamento aeróbio 

centralizado 
Não é bem gerenciado. Sobrecarregado. 0,3 0,2 - 0,4 

Digestor anaeróbio 

para lodo 
A recuperação de CH4 não é considerada aqui. 0,8 0,8 – 1,0 

Reator anaeróbio A recuperação de CH4 não é considerada aqui. 0,8 0,8 -1,0 

Lagoa anaeróbia rasa Profundidade inferior a 2 metros 0,2 0 - 0,3 

Lagoa anaeróbio 

funda 
Mais de 2 m de profundidade 0,8 0,8 – 1,0 

Sistema séptico Metade do DBO se instala no tanque anaeróbio. 0,5 0,5 

Legenda:  FCM – fator de correção para o metano. 

Fonte: IPCC (2006). 

 

Contudo, nesta pesquisa, os tipos de tratamento foram agrupados em categorias e 

adotou-se os FCM relacionados na Tabela 8. 
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Tabela 8. Tipos de tratamento e respectivos fatores de correção para o metano.  

Tipos de concepções  FCM 

Sistema de disposição oceânica  0,1 

Lodos ativados 0,3 

Lagoas de estabilização 0,2 

Sistema séptico 0,5 

Reatores anaeróbios 0,8 

Fonte: IPCC (2006); VIEIRA et al. (2015).  

 

Para os casos em que houve a combinação de processos de tratamento anaeróbio com 

aeróbio, utilizou-se o FCM mais elevado, ou seja, foi selecionado o FCM do tratamento mais 

anaeróbio, visto que as emissões de CH4 ocorrem durante a digestão anaeróbia da matéria 

orgânica.  

4.2.1.2. Combustão móvel   

Na categoria de combustão móvel, foram consideradas as emissões ocasionadas pelo 

uso de veículos locados para execução das atividades dos setores administrativo e 

operacional. Os dados foram fornecidos pelo setor de transporte da CASAL, responsável pelo 

controle de veículos e consumo de combustível. As planilhas disponibilizadas classificavam 

os veículos por categorias (caminhão, motocicleta, picapes, veículo leve e van) e por placa, 

considerando apenas o total de veículos da empresa.  

A estimativa de emissão de GEE foi calculada por meio da utilização da ferramenta 

de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol versão 2019.3, que utiliza a equação (6): 

 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡ã𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 x 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 (6) 

 

Onde:  

Consumo de combustível: quantidade de combustível consumida ao longo do ano.  

Fator de emissão: conforme apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9. Fatores de emissão por tipo de combustível para combustão móvel. 

Combustível 

Fatores de emissão 

Combustível fóssil Biocombustível 

kg CO2.L-1 kg CH4.L-1 kg N2O.L-1 kg CO2.L-1 kg CH4.L-1 kg N2O.L-1 

Gasolina 2,212 0,0008 0,00026 1,526 0,0002 0,00001 

Diesel 2,603 0,0001 0,00014 2,431 0,0003 0,00002 

Álcool -- -- -- 1,457 0,0004 0,00001 

Fonte: GHG PROTOCOL (2019). 

4.2.1.3. Combustão estacionária  

Foram consideradas as fontes referentes aos equipamentos geradores e roçadeiras, 

utilizados no setor operacional. Os dados foram fornecidos pelo setor de transporte da 

CASAL, responsável pelo controle de consumo de combustível. 

A estimativa de emissão de GEE foi calculada por meio da utilização da ferramenta 

de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol versão 2019.3. A Tabela 10 apresenta os 

fatores de emissão por tipo de combustível para combustão estacionaria, conforme a 

ferramenta de cálculo referida anteriormente. 

 

Tabela 10. Fatores de emissão por tipo de combustível para combustão estacionária. 

Combustível CO2 (Kg/L) CH4 (Kg/L) N2O (Kg/L) 

Gasolina 2,24 0,00032 0,00002 

Diesel 2,63 0,00036 0,00002 

Fonte: GHG PROTOCOL (2019). 

4.2.2. Emissões indiretas - escopo 2 

4.2.2.1. Consumo de energia elétrica 

Os dados referentes ao consumo de energia elétrica dos setores administrativos e 

operacionais de água (captação superficial e subterrânea, estações elevatórias, estações de 

tratamento) e esgoto (estações elevatórias, estações de tratamento) dos 77 municípios de 

operação, foram fornecidos pelo Setor de Eficiência Energética da CASAL.  

As emissões indiretas geradas pela utilização de energia foram contabilizadas 

utilizando-se da ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol versão 2019.3, 

conforme equação (7). 
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑋 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙   (7) 

 

Onde:  

Consumo mensal: quantidade mensal de energia elétrica consumida em megawatt 

hora (MWh).  

Fator de emissão mensal disponibilizado pelo MCTIC para 2018 (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Fatores de emissão médio mensal (tCO2/MWh) para os meses de 2018. 

Meses Fatores de emissão Meses Fatores de emissão 

Janeiro 0,0640 Julho  0,1076 

Fevereiro 0,0608 Agosto 0,1181 

Março 0,0635 Setembro 0,1182 

Abril 0,0523 Outubro 0,0802 

Maio 0,0607 Novembro 0,0366 

Junho  0,0915 Dezembro  0,0343 

Fonte: MCTIC (2018b). 

4.3 Conversão em CO2 equivalente (CO2e) 

De acordo com o Painel Nacional de Indicadores Ambientais (PNIA) do Ministério 

do Meio Ambiente, o CO2 equivalente é uma medida para comparar emissões de vários GEE, 

baseado no potencial de aquecimento global (GWP) de cada um. Assim, para a conversão 

das emissões de CH4 em CO2 equivalente, foi realizado o seguinte cálculo: multiplicação da 

quantidade do CH4 pelo seu GWP, que corresponde a 21 (PNIA, 2012). 

4.4. Cenários de emissão de GEE 

Considerando o cenário atual de mudanças climáticas e as inciativas internacionais e 

nacionais visando a adoção de estratégias para a redução das emissões de GEE e mitigação 

de impactos ambientais, e tendo em vista a responsabilidade socioambiental das corporações, 

sugerem-se alguns cenários de emissão na CASAL para as fontes de emissão direta, o 

tratamento de esgoto e a combustão móvel. Assim, a Tabela 12 apresenta a descrição dos 

cenários considerando a alteração do tipo de tratamento de efluente empregado.  
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Tabela 12. Descrição dos cenários de emissão de CH4 para o tratamento de esgoto. 

Cenário Descrição FCM  

Atual Estações de tratamento de esgoto existentes. Vide tabela 8 

Cenário 1 
Substituição das estações de tratamento atuais para sistemas de 

lodos ativados convencionais bem operados. 
0,1 

Cenário 2 
Substituição das estações de tratamento atuais para sistemas 

reatores anaeróbios. 
0,8 

Cenário 3 

Implantação da nova ETE com Sistema MBBR, tecnologia de 

tratamento avançado de lodos ativados e biofiltros, em Maceió, em 

substituição as lagoas de estabilização e alguns sistemas de tanque 

sépticos/filtro anaeróbio e lodos ativados compactos. Manutenção 

dos demais sistemas. 

0,1 

Cenário 4 
Situação em que todas as estações funcionam com seu percentual 

ótimo de eficiência 
Vide tabela 8 

Cenário 5 

Manutenção das ETE atuais, nas condições atuais, mas com o 

atendimento dos 100,0% da população dos 77 municípios de 

atuação com a instalação de sistemas de tratamento anaeróbio  

0,8 

Fonte: Autora (2019). 

 

O cenário 1 corresponde ao cenário em que seria utilizado um sistema de tratamento 

aeróbio, com baixo FCM, do tipo lodo ativado convencional, bem operado em substituição 

as estações atuais. Para o cenário 2, considerou-se a substituição das estações de tratamento 

por um sistema anaeróbio de reatores anaeróbio, com FCM de 0,8. Já o cenário 3, prevê a 

substituição do sistema de lagoas de estabilização, de alguns sistemas de tanques sépticos 

seguidos de filtro anaeróbio e lodos ativados compactos, localizados na parte alta de Maceió, 

pela nova ETE implantada com sistema aeróbio avançado. 

Os cenários 4 e 5, projetam cenários ainda difíceis de ser alcançados, mas que 

preveem no primeiro, o funcionamento das estações de tratamento atuais com potencial 

máximo de eficiência, no segundo, a manutenção das eficiências de tratamento atuais, mas 

com cobertura de 100,0% da população urbana dos 77 municípios operados pela CASAL.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. Emissões diretas – escopo 1  

5.1.1. Tratamento de efluente  

Quanto ao tratamento de esgoto, foram encontrados, basicamente, os seguintes tipos 

de tratamento: tanque séptico; lagoas de estabilização; sistema de lodos ativados compactos; 

reatores anaeróbios e sistema de disposição oceânica (SDO), conhecido popularmente como 

emissário submarino. As ETE identificadas no estudo apresentaram concepções de 

tratamento com processos aeróbios, anaeróbios ou combinados (anaeróbio e aeróbio) e 

totalizaram 50 sistemas de tratamento.  

Observou-se que o tipo mais encontrado foi o de tanque séptico/filtro anaeróbio, com 

31,0% do total, correspondendo a 16 sistemas de tratamento. Na sequência, o sistema de lodo 

ativado compacto, com 23,0%, equivalente a 12 unidades. Os tipos de tratamento com menor 

representatividade, em termos numéricos, foi o UASB e SDO, com uma unidade cada. 

Contudo, no caso do SDO, apesar de existir apenas um, é o tipo que atende a maior demanda 

populacional, cerda de 16,0% da população urbana de Maceió (MACEIÓ, 2018). A Figura 5 

apresenta os tipos e percentuais de tratamentos de esgoto encontrados. 

 

Figura 5. Tipos de tratamento utilizados pela CASAL e quantitativos percentuais 

correspondentes. 

 
Fonte: Autora (2019). 
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Quanto à localização dos sistemas de tratamento, 51,0% deles estão localizados no 

município de Maceió, onde são encontrados os seguintes tipos: um SDO, dez tanques 

sépticos/filtro anaeróbio; dois tanques sépticos/filtros anaeróbios seguidos de lagoas de 

estabilização; dez lodos ativados compactos; um UASB seguido de reator aeróbio; um de 

lagoas facultativas. Após, tem-se Arapiraca, com aproximadamente 10,0% dos sistemas de 

tratamento e Rio Largo, com 7,8%. A Figura 6 demonstra o quantitativo de sistemas de 

tratamento por municípios, cujo esgotamento sanitário é responsabilidade da CASAL e a  

Figura 7 apresenta a localização dos sistemas.  

 

Figura 6. Distribuição do número de estações de tratamento nos municípios com esgotamento 

sanitário operado pela CASAL. 

 
Fonte: Autora (2019). 

 

Figura 7. Mapa de localização dos sistemas de tratamento operados pela companhia. 

  
Fonte: Autora (2019). 
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Observou-se que dentre os sistemas de tratamento de esgoto operados pela CASAL, 

85,0% deles são compactos, de pequeno porte, construídos para tratar o esgoto de 

loteamentos ou conjuntos habitacionais, a maioria, habitações de programas governamentais, 

conforme estudos de Brito & Romão (2016) e Melo (2017). Os 15,0% de estações de 

tratamento restantes, estão destinados a tratar o esgoto de uma outra parcela da população da 

área urbana dos municípios. 

Em Maceió, que abrange a maior parcela de sistemas, segundo o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (MACEIÓ, 2018), além dos sistemas individuais de tratamento, como 

por exemplo, fossas rudimentares, existe um total de 56 estações compactas de tratamento de 

esgoto em operação e outras 48 estações compactas em implantação, dentre elas as operadas 

pela CASAL. Estão localizadas nos bairros: Rio Novo, Santos Dumont, Clima Bom, 

Tabuleiro Martins, Cidade Universitária, São Jorge Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria, 

Ipioca, Fernão Velho, Santa Amélia, Antares, Serraria, Barro Duro, Feitosa, Jacintinho, Cruz 

das Almas, Jacarecica, Guaxuma e Benedito Bentes. Destas, no que se refere às operadas 

pela CASAL, elas estão distribuídas principalmente na parte alta de Maceió, entres os bairros 

do Benedito Bentes e Cidade Universitária, mas também em Rio Novo, Jacarecica, Petrópolis 

e Ouro Preto.  

Quanto as emissões de GEE, foram emitidos em 2018, o total de 52.677,53 tCO2e 

referentes ao esgoto coletado e tratado e não tratado. Observa-se na Tabela 13, que em 

Maceió houve o maior percentual de emissão, o equivalente a 59,6% do total, com 31.411,48 

tCO2e, seguido pelo município de Rio Largo e Arapiraca, com respectivamente, 14,8 e 

10,4%. 

Observa-se na Tabela 13, que apesar de Maceió apresentar o maior percentual de 

emissão, a emissão per capita foi de 0,08 tCO2e por habitante. Isso se deve a maior parte da 

população atendida pelo sistema de disposição oceânica, que possui um baixo FCM, em torno 

de 0,1, reduzindo a estimativa de emissão de CO2 equivalente (IPCC, 2006). Por outro lado, 

Arapiraca e Rio Largo, apresentaram uma emissão per capita de 0,20 e 0,25 tCO2 por 

habitante, nesta ordem, devido ao tipo de tratamento encontrado ser do tipo sistemas sépticos 

e reatores anaeróbio, com FCM de 0,8, tendo maior potencial para geração de metano (IPCC, 

2006). Já o município de Taquarana foi o que apresentou maior emissão per capita, com 0,94 

tCO2e por habitante. Tal emissão pode ser devido a DBO per capita elevada, bastante acima 

do valor padrão diário de 50g por habitante (IPCC, 2006). 
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Tabela 13. Emissão anual de tCO2e e percentual de contribuição por município, referente ao 

tratamento de esgoto no ano de 2018. 

Município Emissão tCO2e 
Emissão per capita 

(tCO2e.hab-1) 

% contribuição na 

emissão 

Maceió 31.411,48 0,08 59,6 

Rio Largo 7.424,98 0,20 14,8 

Arapiraca 5.419,70 0,25 10,4 

Maragogi 1.543,06 0,11 3,0 

Messias 1.263,80 0,08 2,4 

Santana do Ipanema 1.077,61 0,17 2,1 

Batalha 993,59 0,12 1,9 

Palmeira dos Índios 818,56 0,27 1,1 

Taquarana 669,46 0,94 1,5 

Piranhas 376,56 0,06 0,9 

Barra de São Miguel 341,36 0,26 0,7 

Murici 324,09 0,03 0,6 

Quebrangulo 276,60 0,21 0,7 

Paulo Jacinto 262,85 0,17 0,5 

Jundiá 195,15 0,33 0,4 

Capela 140,68 0,13 0,3 

Jacuípe 58,70 0,05 0,1 

Olivença  48,81 0,16 0,1 

Santa Luzia do Norte 30,52 0,06 0,1 
 

52.677,53 0,10 100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 
Quanto a distribuição das emissões por unidade de negócio, nota-se na Tabela 14 que 

a unidade do Jaraguá foi a responsável pelo maior percentual de emissão com 32,1% das 

emissões totais, correspondendo a 16.909,05 tCO2e. Essa unidade, localizada em Maceió, 

possui apenas um sistema de tratamento, o SDO, que apresenta um maior percentual de 

emissão por atender a uma população superior em relação as demais unidades. Engloba três 

bacias hidrossanitárias, Pajuçara (Sudeste), Vale do Reginaldo e Lagunar (Sudoeste), e 

atende parte da população dos bairros do Centro, Farol, Pajuçara, Jatiúca, Ponta Verde, Ponta 

da Terra, Serraria, Levada, Trapiche da Barra, Ponta Grossa e Prado (MACEIÓ, 2018). 

A Unidade Benedito Bentes foi a responsável pela segunda maior emissão de GEE, 

com 12.767,10 tCO2e, 24,2%, também situada em Maceió, abrange o maior número de 
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estações de tratamento, que estão instaladas nos bairros do Benedito Bentes, Cidade 

Universitária e Rio Novo.  

 

Tabela 14. Emissão anual de tCO2e por unidade de negócio, referente ao tratamento de 

esgoto, no ano de 2018. 

Unidade Regional Nº de ETEs 
Emissão de 

tCO2e 

Emissão per capita 

(tCO2e.hab-1) 

% de 

contribuição 

Jaraguá 1 16.909,05 0,07 32,1 

Benedito Bentes 23 12.767,10 0,09 24,2 

Leste 10 11.181,65 0,14 21,2 

Agreste 6 6.089,16 0,60 11,6 

Bacia Leiteira 3 2.120,01 0,15 4,0 

Serrana 5 1.498,68 0,19 2,8 

Farol 2 1.735,33 0,19 3,3 

Sertão 1 376,56 0,06 0,7 

Total 51 52.677,53  100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 

Com relação as emissões por tipo de tratamento, a Tabela 15 apresenta a emissão 

anual de tCO2e para os tipos de tratamento agrupados, adotados pela CASAL.  

 

Tabela 15. Emissão anual de tCO2e por categorias de tratamento  de esgoto, no ano de 2018. 

Categoria de tratamento 
Emissão de 

tCO2e 

Emissão per capita 

(tCO2e.hab-1) 

% de 

contribuição 

Sistema de disposição Oceânica 16.909,05 0,07 32,1 

Reatores anaeróbios 15.379,52 0,40 29,2 

Sistema séptico 10.978,93 0,15 20,8 

Lagoas de estabilização 7.564,02 0,10 14,4 

Coletado e sem tratamento 988,58 0,03 1,9 

Lodos ativados compactos 857,43 0,05 1,6 

 52.677,53  100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 

Verificou-se que o tipo de tratamento que apresentou o maior percentual de emissão 

foi o SDO, com 32,1% das emissões de 2018, correspondendo a 16.909,05 tCO2e, com uma 

emissão per capita de 0,07 tCO2e/hab.ano-1, praticamente o total da unidade Jaraguá, seguido 
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pelo tratamento por reatores anaeróbios, com uma emissão de 15.379,52 tCO2e,  referente a 

29,2%, e uma emissão per capita de 0,40 tCO2e/hab.ano-1, muito em função do FCM. 

Observou-se ainda, que o sistema que menos emitiu foi o de lodos ativados, com 1,6% das 

emissões e um per capita de 0,05 tCO2e/hab.ano-1. 

Quanto ao esgoto coletado e sem tratamento, sua emissão corresponde a 1,9% do total 

referente ao tratamento de esgoto. Ressalta-se que se enquadram nessa categoria as 

localidades que possuem rede de esgotamento sanitário, mas que o sistema de tratamento foi 

depredado. Conforme o Plano Municipal de Maceió, a invasão e ocupação irregular da 

população de áreas de elevatórias de esgoto são uma realidade, inviabilizando o 

funcionamento (MACEIÓ, 2018), causando prejuízos e inviabilizando a funcionalidade de 

um sistema de tratamento. 

Segundo Lima & Salvador (2014), em estudo realizado com as estações de tratamento 

no Brasil, são os sistemas anaeróbios e abertos, como de lagoas e tanques sépticos os 

responsáveis pelas maiores emissões de GEE. Corroborando com os resultados desta 

pesquisa, quando são analisadas as emissões per capita encontradas para estes tipos de 

tratamento. 

De acordo com Silva (2017), as emissões de GEE em Maceió, para o tratamento de 

efluentes, variaram de acordo com a técnica empregada, contudo também se verificou que a 

maior parte das emissões de gases foram decorrentes de sistemas de tratamento individuais, 

de fossas sépticas. Observou-se que no período entre 2009 e 2014, houve um aumento 82,0% 

nesse tipo de emissão, chegando a 42.522 tCO2e, enquanto as emissões referentes ao sistema 

de disposição oceânica mantiveram-se constantes, variando entre 4,801 e 6.476 tCO2e. 

5.1.2. Combustão móvel 

Nesta categoria, no ano de 2018, foram utilizados 335 veículos para execução das 

atividades administrativas e operacionais, distribuídos em categorias de veículos da seguinte 

forma: 171 veículos leves, 67 picapes, 76 motocicletas, 14 caminhões e 7 vans. Do total de 

veículos, observou-se que 91,0% deles consumiram gasolina (leves, motocicletas, vans, 

alguns caminhões e picapes) e os 9,0% restantes consumiram diesel (12 caminhões e 18 

picapes). 

Quanto ao consumo, no ano de 2018, foi utilizado o total de 445.468,23 litros de 

combustível e constatou-se que o mais utilizado foi a gasolina, com um consumo anual de 

360.484,31 L, o equivalente a 80,9% do total, seguido do diesel com 84.947,85 L, 
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correspondendo a 19,1% e álcool com 0,01% do total de combustível consumido anualmente, 

com apenas 36,07 L. A Tabela 16 apresenta o consumo de combustível mensal de 

combustível para o ano de 2018.  

 

Tabela 16. Consumo mensal de combustível, no ano de 2018, referente a combustão móvel. 

Meses Consumo diesel (L) Consumo gasolina (L) Consumo etanol (L) 

Janeiro 6.796,22 30.368,98 0 

Fevereiro 5.935,90 28.448,76 0 

Março 7.147,45 31.768,87 0 

Abril 6.425,31 30.783,54 0 

Maio 5.811,01 30.734,84 0 

Junho 6.164,18 27.625,82 0 

Julho 5.691,39 28.602,74 0 

Agosto 6.588,78 30.531,70 0 

Setembro 6.900,71 28.082,44 0 

Outubro 8.689,88 32.654,58 0 

Novembro 9.202,65 30.546,33 0 

Dezembro 9.594,37 30.335,71 36,07 

Total 84.947,85 360.484,31 36,07 

Percentual 19,07% 80,92% 0,01% 

Fonte: Autora (2019). 

 

No que se refere às emissões de GEE, foram emitidos, em 2018, o total de 811,83 

toneladas de CO2e. Desse total, a gasolina foi a responsável por emitir 608,61 tCO2e, 

correspondente a 75,0% das emissões totais referente a combustão móvel, seguido do diesel, 

com uma emissão de 203,22 tCO2e, correspondendo a 25,0% das emissões. O álcool, pouco 

consumido, não apresenta emissões de gases de efeito estufa, sua emissão corresponde a CO2 

biogênico, aquele emitido naturalmente pela decomposição da matéria orgânica dos seres 

vivos. A Tabela 17 apresenta a emissão de GEE resultantes da combustão móvel. A Figura 8 

apresenta o percentual de contribuição de cada combustível na emissão anual de GEE.  
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Tabela 17. Emissões (t.ano-1) de GEE por tipo de combustível usado nos veículos, em 2018.  

Combustível Consumo (L) 

 Emissão 

CO2 fóssil 

(t) 

CH4  

(t) 

N2O  

(t) 

Emissões 

totais 

(tCO2e) 

Emissão 

biogênicas 

(tCO2) 

Diesel 84.947,85 199,67 0,01 0,01 203,22 20,03 

Gasolina 360.484,31 582,10 0,23 0,07 608,61 148,53 

Álcool 36,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

Total 445.468,23 781,77 0,25 0,08 811,83 168,61 

Fonte: Autora (2019). 

 

Figura 8. Percentual de contribuição de cada combustível na emissão anual de carbono 

equivalente, no ano de 2018, referente ao uso em veículos. 

 
Fonte: Autora (2019). 

5.1.3. Combustão estacionária  

Quanto aos equipamentos que realizaram combustão estacionária, foram utilizados 

em 2018, 18 equipamentos (17 geradores e 1 roçadeira), dos quais 12 utilizaram o diesel e 6 

a gasolina. Em relação ao consumo, foram consumidos um total de 5.522,19 L de 

combustível em 2018, para a combustão estacionária. O diesel foi o mais consumido com 

61,4% do total, o equivalente a 3.393,44 L. Já a gasolina teve um consumo anual de 2.128,75 

L. 

Tratando-se de emissões de GEE, em 2018 foi emitido o total de 11,62 tCO2e 

resultante da queima de combustíveis fósseis e 1,71 tCO2e referente as emissões biogênicas. 

Sendo a queima do diesel, a responsável pela emissão de 8,12 tCO2e.  A Tabela 18 apresenta 

o consumo anual de combustível e as emissões pela queima de combustíveis fósseis e as 

emissões biogênicas de CO2e para o ano de 2018.  
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Tabela 18. Consumo e emissões anuais (tCO2e) de GEE pela categoria de combustão 

estacionária, para o ano de 2018. 

Combustível Consumo (L) 
Emissões fósseis totais  

(tCO2e) 

Emissões biogênicas 

(tCO2) 

Diesel 3.393,44 8,12 0,81 

Gasolina 2.128,75 3,51 0,91 

Total 5.522,19 11,62 1,71 

Fonte: Autora (2019). 

5.2 Emissões indiretas – escopo 2 

5.2.1. Energia elétrica 

Quanto à energia elétrica, foram identificados 577 pontos de consumo, distribuídos 

entre os setores administrativos e operacionais de água (como, captação de água, estações 

elevatórias de água, estações de tratamento) e esgoto (estações elevatórias de esgoto, estações 

de tratamento), distribuídos nos 77 municípios de operação. O consumo anual total de energia 

elétrica, em 2018, foi de 176.001,51 MWh e as unidades operacionais de água foram as 

responsáveis por 97,5% do consumo total, correspondendo a 171.534,35 MWh/ano.  

A Tabela 19 aponta o consumo de energia elétrica anual pelos setores administrativo 

e operacionais de água e esgoto, no ano de 2018. 

 

Tabela 19. Consumo de energia elétrica anual por setores.  

Setores Consumo de energia (MWh/ano) % 

Administrativo 976,56 0,5 

Tratamento de água 171.534,35 97,5 

Tratamento de esgoto 3.490,61 2,0 

Total 176.001,51 100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 

No que concerne ao consumo por Unidade de Negócio, as Unidade de Maceió foram 

as responsáveis pelos maiores consumo, com um percentual de 28,0% do total, seguido das 

Unidades Agreste e Bacia Leiteira, com respectivamente, 25,0 e 24,0%, conforme pode ser 

observado na Figura 9. Tal consumo se deve a necessidade de captar e elevar grandes 

volumes de água bruta, para abastecer a população de Maceió e das Mesorregiões do Agreste 
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e Sertão Alagoano, cuja captação de água é realizada no rio São Francisco. A Figura 9 

demonstra o consumo de energia elétrica nas Unidades de Negócio da CASAL. 

 

Figura 9. Consumo de energia elétrica anual por Unidade de Negócio. 

  
Fonte: Autora (2019). 

 

Quanto ao consumo por município, verificou-se que os municípios que mais 

consomem energia elétrica, referente aos setores de água, esgoto e administrativo, são 

Maceió, Pão de Açúcar e São Brás, conforme pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10. Percentual de consumo de energia elétrica dos municípios operados pela CASAL. 

 
Fonte: Autora (2019). 
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Quanto as emissões GEE, foram emitidos em 2018, 13.023,77 toneladas de CO2 

referente ao consumo de energia elétrica. A Tabela 20 demonstra os valores de CO2 emitidos 

no ano de 2018, nos municípios de atuação da CASAL. E observa-se que, proporcionalmente 

ao consumo de energia, o município de Maceió foi o responsável pelas maiores emissões, 

com aproximadamente 28,0% do total e emissão per capita de 0,004 tCO2.hab-1seguido dos 

municípios de Pão de Açúcar e São Brás, nos quais estão localizados estações elevatórias de 

água bruta, responsáveis por aduzir grandes volumes de água necessários ao abastecimento 

dos municípios das regiões do Agreste e Sertão de Alagoas, correspondendo a, 

respectivamente, 15,3 e 9,0% e per capitas de 0,081 e 0,168 tCO2.hab-1, sendo esta última a 

maior dentro todos os municípios. No caso de Maceió, além do volume de água transportado, 

há muitos poços para captação de água subterrânea, o que necessita de energia elétrica para 

seu funcionamento. Em relação aos demais municípios, a soma das emissões correspondeu a 

13,9% do emitido pela categoria. 

 
Tabela 20. Emissão anual de tCO2 por município de atuação da CASAL, referente ao 

consumo de energia elétrica, no ano de 2018. 

Municípios Emissão (tCO2) 
Emissão per capita 

(tCO2.hab-1) 
% de contribuição 

Maceió 3.646,88 0,004 28,0 

Pão de Açúcar 1.983,64 0,081 15,2 

São Brás 1.168,36 0,168 9,0 

Traipu 961,75 0,035 7,4 

Olho D'Água das Flores 910,92 0,042 7,0 

Delmiro Gouveia 675,76 0,013 5,2 

Campo Grande 550,41 0,058 4,2 

Água Branca 525,20 0,026 4,0 

Quebrangulo 494,43 0,044 3,8 

Rio largo 295,59 0,004 2,3 

Demais 1.810,82 0,002 13,9 

Total 13.023,77  100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 

A Tabela 21 apresenta as emissões de CO2e por unidade de negócio. Nota-se que a 

unidade da capital (Benedito Bentes, Farol e Jaraguá) foi que exibiu o maior percentual de 

emissão, com um total de 6.646,88 tCO2e, igual ao demostrado na Tabela 20, referente ao 
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município de Maceió, mas com emissão per capita de 0,001 tCO2.hab-1. Em seguida, tem-se 

as unidades do Agreste e Bacia Leiteira, com respectivamente, 24,8 e 24,0% das emissões 

relativas ao consumo de energia elétrica, com 0,032 e 0,002 tCO2.hab-1 de emissão per capita, 

nessa ordem. Unidades, estas, que abrange os municípios de São Brás, Traipu e Pão de 

Açúcar, os maiores utilizadores de energia, após o município de Maceió. A unidade em que 

foi verificada o menor percentual de emissão foi a Serrana, com 4,9% e per capita de 0,005 

tCO2.hab-1.  

 

Tabela 21. Emissão anual de tCO2 por unidade de negócio da CASAL, referente ao consumo 

de energia elétrica, no ano de 2018 

Unidade de negócio Emissão (tCO2) 
Emissão per capita 

(tCO2.hab-1) 

% de 

contribuição 

Capital 3.646,88 0,001 28,0 

Agreste 3.232,22 0,032 24,8 

Bacia Leiteira 3.124,02 0,002 24,0 

Sertão 1.617,22 0,000 12,4 

Leste 768,73 0,001 5,9 

Serrana 634,70 0,005 4,9 

Total 13.023,77  100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 

Assim, conforme analisado, para as emissões relacionadas ao consumo de energia 

elétrica, alusivas aos municípios de atuação, observou-se que existe uma relação direta entre 

a quantidade de energia consumida e as emissões. Barbosa et al. (2018) perceberam, ainda, 

que na operação de sistemas de abastecimento de água, o consumo dessa energia também 

possui relação direta com população atendida e encontraram um consumo per capita de 61,50 

kWh.hab-1 (0,0615 MWh.hab-1), valor que se manteve constante entre os períodos de 2003 a 

2015. Além do fator populacional, esse consumo também é influenciado pela distância que 

tem que ser percorrida desde a captação de água, da topologia de onde o sistema e as áreas 

atendidas estão situadas, da qualidade da água, e do grau de envelhecimento dos 

equipamentos eletromecânicos. 

No que se refere a emissão mensal de GEE, nota-se na Tabela 22, que o período em 

que houve maior emissão foi nos meses de junho a outubro de 2018.  
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 Tabela 22. Consumo de energia e emissões de tCO2 mensais no ano de 2018. 

 Mês Consumo de energia (MWh) Emissão (tCO2) 

Janeiro 15.433,95 987,77 

Fevereiro 15.057,24 915,48 

Março 13.545,10 860,11 

Abril 14.043,26 734,46 

Maio 14.255,06 865,28 

Junho 14.352,63 1.313,27 

Julho 14.725,22 1.584,43 

Agosto 14.854,41 1.754,31 

Setembro 14.764,87 1.745,21 

Outubro 14.933,26 1.197,65 

Novembro 15.456,09 565,69 

Dezembro 14.580,43 500,11 

Total 176.001,51 13.023,77 

Fonte: Autora (2019). 

5.3 Emissões Totais  

A emissão total de CO2 equivalente para o ano de 2018 foi de 66.524,76 tCO2e para 

os dados estudados, conforme apresentado na Tabela 23. A emissão referente ao escopo 1 - 

emissões diretas (tratamento de esgoto, combustão móvel e estacionária) foi de 52.677,53 

tCO2e. Quanto as emissões do escopo 2 – energia elétrica, o valor foi de 13.023,77 tCO2e. 

 

Tabela 23. Emissão de CO2 equivalente das fontes de emissão estudadas, no ano de 2018. 

Fonte de emissão Escopo Emissão tCO2e % de contribuição 

Tratamento de efluente 1 52.677,53 79,2 

Combustão móvel 1 811,83 1,2 

Combustão estacionária 1 11,62 0,0 

Energia elétrica 2 13.023,77 19,6 

Total  66.524,76 100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 

Como pode ser verificado na Tabela 23, o tratamento de efluente foi o responsável 

por 79,2% das emissões de GEE da CASAL, para o escopo estudado, com uma emissão de 

52.677,53tCO2e, seguido do consumo de energia elétrica, com 19,6% do total emitido. Tal 

padrão de emissão é encontrado também em outras empresas de saneamento como Sabesp, 
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Copasa e Sanepar. Contudo, em outras companhias estes percentuais atingem em torno de 

90,0%, o que se deve, principalmente, ao grau de atendimento à população com sistemas de 

coleta e tratamento de esgoto e a inclusão de outras fontes de emissão para fins de 

contabilização. Em Minas Gerais, a população atendida com sistema de esgotamento 

sanitário é de 8.147.000 milhões de habitantes, cerca de 38,0% do total (COPASA, 2018), já 

no estado de São Paulo, a população atendida com esgotamento sanitário correspondia a 

83,0% em 2017 (SABESP, 2018), quando o estado tinha uma população total estimada em 

45.094.866 de habitantes, segundo o IBGE (2019). 

No caso da CASAL, a população atendida com esgotamento sanitário, conforme este 

estudo foi de 488.223 habitantes, correspondendo a 14,7% da população de Alagoas. 

Contudo, de acordo com dados do SNIS de 2018, a Companhia atendia, em 2018, com 

esgotamento sanitário, uma população de 490.834 habitantes (MDR, 2019). Esse número de 

atendimento retrata a realidade de grande parte dos estados brasileiros, de acordo com o 

ranking de saneamento do Instituto Trata Brasil (2018), apenas 53,0% da população brasileira 

tem acesso à coleta de esgoto, e no Nordeste esse número cai para 28,0%. Ademais, deste 

total de esgoto coletado no Nordeste, apenas 36,2% são tratados. 

Analisando as emissões totais de GEE por unidade de negócio, para as categoria cujas 

emissões são mais relevantes para o setor, tratamento de efluente e consumo de energia, 

verificou-se que as emissões das unidades da Capital respondem por 53,4% do total emitido 

para as categorias supracitadas, seguido da Leste e Agreste, com 18,2 e 14,2% das emissões 

totais, conforme pode ser constatado na Tabela 24.  

 

Tabela 24. Emissões de tCO2e totais por unidade de negócio, referente ao tratamento de 

efluente e consumo de energia elétrica, no ano de 2018. 

Unidade de 

Negócio 

Emissões tCO2e  

Trat. de efluente % Energia % Total % 

Capital 31.411,48 59,6 3.646,88 28,0 35.058,36 53,4 

Leste 11.181,65 21,2 768,73 5,9 11.950,38 18,2 

Agreste 6.089,16 11,6 3.232,22 24,8 9.321,38 14,2 

Bacia Leiteira 2.120,01 4,0 3.124,02 24,0 5.244,03 8,0 

Sertão 1.498,68 2,8 634,70 4,9 2.133,38 3,2 

Serrana 376,56 0,7 1.617,22 12,4 1.993,78 3,0 

Total 52.677,53 100,0 13.023,77 100,0 65.701,31 100,0 

Fonte: Autora (2019). 
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Já as emissões totais por municípios, nota-se que Maceió foi o que apresentou o maior 

percentual de emissão, correspondente a, aproximadamente, 53,0% do total referente ao 

consumo de energia e ao tratamento de efluente, sendo o maior emissor para ambas aas 

categorias, seguido de Rio Largo e Arapiraca, com 11,6 e 8,5%, respectivamente, cuja 

emissão se deve, principalmente ao tratamento de efluente. O município de Pão de Açúcar, 

surge na sequência, devido as emissões decorrentes do alto consumo de energia elétrica, 

necessária a captação de água no rio São Francisco, correspondendo a 3,0% do total. 

 

Tabela 25. Emissão total anual de tCO2e por município, no ano de 2018, referente a energia 

e tratamento de efluente.  

Municípios  

Emissão de tCO2e  

%  
Energia  

Tratamento de 

efluente  
Total  

Maceió 3.646,88 31.411,48 35.058,36 52,7 

Rio largo 295,59 7.424,98 7.720,57 11,6 

Arapiraca 202,45 5.419,70 5.622,15 8,5 

Pão de Açúcar 1.983,64 

 

1.983,64 3,0 

Maragogi 61,83 1.543,06 1.604,88 2,4 

Messias 42,53 1.263,80 1.306,34 2,0 

São Brás 1.168,36 

 

1.168,36 1,8 

Santana do Ipanema 65,55 1.077,61 1.143,16 1,7 

Batalha 77,80 993,59 1.071,38 1,6 

Traipu 961,75 

 

961,75 1,4 

Olho D'água das Flores 910,92 

 

910,92 1,4 

Palmeira dos Índios 43,88 818,56 862,44 1,3 

Quebrangulo 494,43 276,60 771,03 1,2 

Taquarana 36,49 669,46 705,95 1,1 

Delmiro Gouveia 675,76 

 

675,76 1,0 

Demais municípios  2.355,91 1.778,71 4.134,62 6,2 

Total  13.023,77 52.677,53 65.701,31 98,8 

Fonte: Autora (2019).  

 

Quanto as emissões no estado, de acordo com o Seeg Brasil (2019), Alagoas teve em 

2018, uma emissão bruta de 6,8 MtCO2e, o 26° do ranking de emissões por estado. Desse 

total, 13,4% corresponderam as emissões do setor de resíduos, com 905.516 MtCO2e. ficando 
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a cargo do tratamento de efluentes líquidos 55,6% das emissões do setor, o equivalente a 

503.477,3 MtCO2e. Com esse cenário, as emissões da CASAL teriam contribuído com menos 

de 1,0% nas emissões de Alagoas, referentes a este setor.  

Em relação as emissões de outras empresas do setor, segundo o Relatório de 

Sustentabilidade da Sabesp, a empresa emitiu em 2018, um total de 2.369.715 tCO2e de GEE. 

Desse total, 89,3% das emissões foram devidas as atividades de coleta e tratamento de esgoto, 

9,1% referente ao consumo de energia elétrica e 1,6% foram devidas as demais fontes 

(SABESP, 2018). Já na COPASA, conforme seu Relatório de Sustentabilidade, em 2018, 

foram emitidos 671.470 tCO2e, dos quais 90,0% corresponde ao escopo 1 (COPASA, 2018). 

Na SANEPAR (2019), o tratamento de efluentes contribuiu com 1.013.972,08 tCO2e, 92,7% 

do total de emissões diretas. 

A Tabela 26 apresenta as emissões de GEE de grandes empresas do setor de 

saneamento e que realizam inventários de GEE, entre os anos de 2017 e 2018. 

  

Tabela 26. Emissões anuais de tCO2e de empresas de saneamento para o ano de 2017 e 2018. 

Escopo 
Sabesp 

(Ano 2017) 

Copasa 

(ano 2018) 

Sanepar 

(ano 2018) 

Escopo 1 2.130.164 608.160 1.093.944,19 

Escopo 2 215.494 63,20 52.020,41 

Fonte: SABESP (2018); COPASA (2018); SANEPAR (2019). 

 

Na Embasa, em 2012, foram emitidos o total de 969.496 tCO2, ficando 90,0% desta 

a cargo das emissões diretas. Já no tocante a tratamento de efluente este foi responsável pela 

emissão de 865.465 tCO2e, correspondendo a 99,0% das emissões do escopo 1, ficando o 

restante devido a combustão móvel (SANTOS, 2015). No Rio de Janeiro, em 2015, o 

tratamento de esgoto doméstico e comercial foi responsável por emitir 167,5 Gg de CH4; 

0,66 GgN2O, correspondendo a uma emissão de 4.875,8 GgCO2e (RIO DE JANEIRO, 2017). 

Já em relação a inventários internacionais de GEE, Li et al. (2017), compilaram as 

emissões de GEE em Pequim e observaram que na categoria de esgoto doméstico foram 

emitidos 591 ktCO2e, destes, 203 mil toneladas foram referentes a emissão de CH4 e 388 mil 

toneladas relativo a N2O. 

Na Grécia, em estudo sobre as emissões de GEE no tratamento de águas residuárias 

foi verificado a emissão de 892.454 tCO2e por ano, em 2016, referente a emissão de 220 

estações de tratamento de efluente que atendia a 91,0% da população do País (KOUTSOU et 
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al., 2018). No Irã, Nayeb et al. (2019), verificaram que foram emitidos 144,94 kt de CH4 e 

1,47 kt de N2O por ano durante o tratamento de águas residuárias. Os autores projetaram 

diferentes cenários de emissão e constaram que considerando o aumento da cobertura de 

atendimento com esgotamento sanitário, ter-se-ão as maiores emissões em 2030 se não 

houver o aprimoramento das estações de tratamento. 

A energia elétrica foi a segunda maior fonte de emissão na CASAL, com um total de 

13.023,77 tCO2e, correspondendo a 19,6% do total estimado (Tabela 23), demonstrando que 

para o setor, o consumo de energia elétrica vem em seguida ao de tratamento. Na Embasa, 

Santos (2015) constatou resultados semelhantes ao identificado na CASAL, ficando o 

abastecimento de água responsável pelo maior consumo. 

 De acordo com Zhang et al (2017), em estudo realizado na China entre os anos de 

2006 a 2012, com companhias de saneamento, observou-se que o consumo de energia elétrica 

era o responsável pela emissão de 58,0% do total de GEE emitido pela atividade das 

empresas, uma vez que além de realizarem o tratamento de efluentes, são responsáveis pelo 

tratamento da água para consumo humano e nesse sentido, também são emitidos GEE, 

indiretamente, durante a operacionalização da prestação de serviços de abastecimento de 

água, devido ao consumo de energia elétrica. 

5.4. Cenários de emissão de GEE 

Quanto aos cenários propostos, observa-se na Figura 11, que para o cenário 1, com a 

substituição dos tratamentos existentes por processos aeróbios bem operados, pode-se ter 

uma redução de 33,8% nas emissões de metano. Por outro lado, se os sistemas atuais fossem 

substituídos por sistemas anaeróbios, haveria um aumento de 310,4% nas emissões de CH4. 

Já nos cenários 3 e 4, haveria um aumento de, respectivamente, 48,2 e 45,0% em relação a 

emissão atual. O cenário 5, demonstra uma realidade em que haveria a cobertura com 

esgotamento sanitário da totalidade da população dos 77 municípios atendidos pela CASAL, 

com tratamentos anaeróbios. Nesse cenário, haveria um aumento de 1.744,6% na estimativa 

de emissão de metano, visto que aumentando os índices de coleta e tratamento de esgoto, 

tende-se a aumentar as emissões de GEE (VIEIRA et al., 2015). 
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Figura 11. Cenários de emissão de CH4, alterando a concepção do tratamento.  

 
Fonte: Autora (2019). 

 

As emissões de GEE demonstradas no cenário 5, apesar de elevadas quando 

comparadas ao cenário atual, poder refletir positivamente em outros aspectos ambientais, 

como por exemplo, na qualidade das águas das superficiais, uma vez que ampliando os 

sistemas de esgotamento sanitário e tendo-se a operação mais eficiente de uma estação de 

tratamento na remoção da matéria orgânica, pode haver a redução da carga orgânica 

despejada nos corpos d’água. Assim, a alternativa sugerida por Lima & Salvador (2014) para 

a redução de tais emissões seriam investimentos em tecnologias de aproveitamento de gás 

para a geração de energia ou queima, através de flares, já dotados no Brasil. 

Embora, existam alternativas, para a escolha do tipo de tratamento mais adequado, 

leva-se em consideração parâmetros não abordados na descrição dos cenários como: 

população a ser atendida, área disponível, viabilidade econômico-financeira, restrições 

ambientais entre outros (NUVOLAI et al., 2003). Assim, ressalta-se, que ao utilizar sistemas 

aeróbios, há um aumento do consumo de energia elétrica, visto que são sistemas que 

necessitam de aeradores e, consequentemente, isso repercute no aumento das emissões 

indiretas de CO2 equivalente. Por outro lado, a utilização de sistemas anaeróbios, apesar de 

emitirem maior percentual de CH4, existe o potencial do reaproveitamento do biogás para 

geração de energia elétrica, conforme estudos demostrados por Rodrigues et al. (2011); Lima 

& Salvador (2014); Silveira et al. (2015); Mekonnena et al. (2017). 

Segundo Moreira et al. (2018), as ETEs brasileiras têm um potencial significativo 

para produção de biogás, contudo, de acordo com o estudo sobre o potencial de geração de 

energia a partir de resíduos de saneamento do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD (2010), embora o haja um potencial de aproveitamento decorrente 
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do volume de esgoto gerados nas metrópoles, existem poucos projetos de aproveitamento de 

biogás no Brasil, diferentemente de outros países. Isso se deve a viabilidade técnica e 

econômica, problemas operacionais, além do deficit nos serviços, aos equipamentos 

necessários e ao alto investimento. Sem contar a necessidade de qualificação de profissionais 

da área, para visar à concepção e operação eficiente de uma ETE, buscando o melhor 

aproveitamento energético desde a fase de projeto. 

Além do cálculo para estimar as emissões e projetar os cenários, os dados do 

monitoramento do efluente, permitiu observar a eficiência dos sistemas de tratamento no que 

se refere a remoção da DBO. E verificou-se que apenas 45,0% da DBO de entrada foi 

removida durante o tratamento, restando 55,0%, que teria sido despejada nos corpos d’água. 

A Tabela 27 apresenta os valores de DBO removida e não removida pelo tratamento. 

 

Tabela 27. DBO removida e não removida pelo tratamento de esgoto. 

Categoria de DBO DBO (kg/ano) % de contribuição 

DBO removida 7.412.457,53 45,0 

DBO não removida 9.244.193,71 55,0 

Total  16.656.651,24 100,00 

Fonte: Autora (2019). 

 

Tais resultados refletem o quão deficiente estão os sistemas de tratamento de esgoto. 

No geral, obteve-se uma DBO de saída média geral de 192 ± 103 mg.L-1. A Resolução 

CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre os padrões de lançamento de efluente, estabelece 

como padrão de lançamento para efluente de tratamento de esgoto sanitário, o máximo de 

120 mg.L-1 de DBO, sendo este limite podendo ser ultrapassado no caso de uma eficiência 

remoção mínima de 60,0% da DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo receptor 

(BRASIL, 2011).  

A Tabela 28 apresenta o percentual de remoção de DBO nos sistemas de tratamento 

e as médias de DBO no esgoto tratado para cada um deles. Verifica-se que o tratamento que 

foi mais eficiente para remoção da DBO foi o de tanque séptico com lagoas de estabilização, 

com uma eficiência de remoção de 80,0%, com uma DBO no efluente de 69,6 mg.L-1, 

seguido pelos sistemas de reatores anaeróbios com lagoas de estabilização e lagoas de 

estabilização com, respectivamente, 79,0% e 78,0% de eficiência de remoção, apresentado, 

respectivamente, uma DBO de lançamento de 58,1 e 52,0 mg.L-1. 
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O sistema que apresentou menor percentual de remoção foi o de lodos ativados, com 

27,7% de remoção de DBO e tendo o seu efluente a maior concentração de DBO no esgoto 

tratado, de 282,0 mg.L-1 e o sistema de disposição oceânica, com 30,7% e DBO efluente de 

202,3 mg.L-1. No caso deste último, isso se justifica, tendo em vista que tal sistema 

corresponde a um tratamento preliminar, cujo princípio de tratamento baseia-se na 

autodepuração realizada pelo mar, portanto, tem como função de remover sólidos grosseiros.  

 

Tabela 28. Percentual de remoção de DBO nos sistemas de tratamento. 

Tipo de tratamento 
DBO entrada 

(kg.ano-1) 

DBO removida 

(kg.ano-1) 

Média 

de DBO 

de saída 

(mg.L-1) 

% 

remoção 

% 

remoção 

ideal 

Lagoas de estabilização 2.440.758,27 1.951.763,97 69,6 80,0% 80,0% 

Tanque séptico/filtro/lagoas 

de estabilização 
269.011,54 214.384,67 58,1 79,7% 97,0% 

Reator anaeróbio/lagoas 205.476,11 163.353,33 52,0 79,5% 93,5% 

UASB 66.414,82 47.474,29 140,0 71,5% 67,5% 

Reator anaeróbio/reator 

aeróbio 
1.162.664,49 807.343,45 132,0 69,4% 88,0% 

Tanque séptico/filtro 1.432.927,70 748.325,38 222,7 52,2% 82,5% 

Reator anaeróbio/filtro 145.479,59 62.048,65 211,8 42,7% 81,0% 

Sistema de disposição 

oceânica 
10.735.905,60 3.293.409,60 202,3 30,7% -- 

Lodos ativados compacto 226.834,04 62.840,70 282,2 27,7% 89,0% 

Fonte: Autora (2019); VON SPERLING adaptado (2018). 

 

Assim, considerando os cenários de emissão observa-se que, se as estações de 

tratamento de esgoto operarem com se potencial ótimo de remoção de DBO poderá haver um 

incremento nas emissões de GEE resultantes do processo de tratamento. 

Quanto ao cenário de redução das emissões pela combustão móvel, ao considerar 

apenas a substituição da gasolina pelo álcool, levando em conta a quantidade de gasolina 

consumida pelos veículos, ter-se-ia uma redução de 99,2% das emissões totais de CO2 

equivalente, aumento em 253,6% as emissões biogênicas. A Tabela 29 apresenta o 

comparativo entre as emissões decorrentes do uso da gasolina e do etanol como combustível. 
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Tabela 29. Comparativo entre as emissões referente ao consumo de gasolina e álcool. 

Emissão 

de GEE  
Combustível  

Emissão 

total fóssil 

(tCO2e) 

Redução da 

emissão fóssil 

Emissão 

biogênica (t) 

Aumento da 

emissão 

biogênica  

Atual Gasolina 608,61 -- 148,53 -- 

Projetada Etanol 4,84 -99,2% 525,23 253,6% 

Fonte: Autora (2019). 

 

Desta forma, diante do cenário apresentado para o uso de combustível, cabe a empresa 

uma avaliação quanto aos benefícios da utilização do etanol, visando não apenas o aspecto 

econômico, mas principalmente o ambiental, tendo em vista sua responsabilidade 

empresarial com as questões socioambientais. 

5.4. Gestão de emissões  

A Casal, sendo uma das maiores empresas estatais alagoanas, operando 44 sistemas 

de abastecimento de água e 51 sistemas de esgotamento sanitário, possui um papel importante 

no desenvolvimento social do Estado. Portanto, sua atividade deve ser realizada visando 

sempre à sustentabilidade econômico-financeira, social e ambiental. 

Nesta perspectiva, considerando que os reflexos das mudanças climáticas podem 

impactar direta ou indiretamente as atividades econômicas, as empresas e instituições, 

públicas ou privadas, visando à qualidade ambiental e a responsabilidade social, precisam 

identificar as principais fontes de GEE e implementar ações que estejam em harmonia com 

o desenvolvimento sustentável, utilizando-se de práticas e tecnologias que promovam a 

redução das emissões.  

Assim, conhecer o perfil das emissões torna possível o estabelecimento de estratégias 

e metas de redução e/ou compensação que ao serem realizadas periodicamente, tornam-se 

uma ferramenta de gestão e de monitoramento das emissões, o que é fundamental para o 

acompanhamento de metas e de avaliação da performance dos investimentos em 

equipamentos, tecnologias e processos de baixa emissão, por exemplo (ABNT, 2018). 

Adicionalmente, estas práticas podem se converter em um ganho na imagem institucional, 

visto que se demonstra a responsabilidade e compromisso da empresa com a busca de solução 

ou minimização dos impactos socioambientais, tornando-se também um diferencial 

competitivo. Além disso, a divulgação de inventários é necessária para a implementação de 

políticas públicas que objetivem o controle das emissões (GHG PROTOCOL, 2015).  
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Segundo a FGV (2009), outros benefícios podem ser obtidos a partir desta prática de 

inventariar as emissões, como: oportunidade de redução de custos de processos; criação de 

benchmark e oportunidades para melhorar a competitividade; participação em mercados de 

carbono, desenvolvendo projetos que gerem créditos ou atraiam investimentos; 

replicabilidade e impacto em cadeia, ao envolver fornecedores e compradores nas ações de 

redução; internalização das ações de redução nas metas voluntárias de caráter 

socioambiental; antecipação a regulamentações sobre emissões. Além disso, um bom 

inventário de emissões possibilita garantir a transparência sobre os dados de relevância para 

a sociedade e dão credibilidade à empresa, visto que as emissões afetam a todos, portanto, o 

acesso às informações é direto assegurado aos cidadãos e aos gestores públicos e privados.  

Ademais, no tocante as empresas de abastecimento de água, como é o caso da 

CASAL, por exemplo, os efeitos da mudança climática podem afetar fortemente suas 

atividades, uma vez que os recursos hídricos, do qual são dependentes, podem ser impactados 

diretamente, devido a mudanças no padrão de precipitação, que afeta a disponibilidade e 

distribuição temporal de vazões de rios, ficando determinadas regiões mais propensas a 

eventos hidrológicos extremos de secas e enchentes, conforme o relatório sobre os efeitos 

das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos, da Agência Nacional de Águas – ANA 

(2010). 

Essas mudanças, poderão causar alterações significativas na qualidade da água e nos 

ecossistemas aquáticos. O impacto mais imediato seria o aumento da temperatura da água, 

reduzindo as concentrações de oxigênio dissolvido e afetando a capacidade de autodepuração 

dos corpos hídricos e sua capacidade de manutenção das comunidades aquáticas. Ademais, 

com a redução das vazões de escoamento dos rios, haveria impacto na capacidade de diluição 

das cargas poluidoras, consequentemente um aumento nos níveis de poluição a jusante de 

pontos de lançamento de efluentes. O que por outro lado, com o aumento de chuvas haveria 

um maior aporte de sedimentos, nutrientes e agrotóxicos, eutrofizando os ambientes 

aquáticos. Tudo isso aumentado os custos de tratamento de águas destinadas ao 

abastecimento humano (ANA, 2016). 

Assim, além da vulnerabilidade da região geográfica em que Alagoas se encontra, a 

associação com as mudanças climáticas pode tornar a atividade da CASAL cada vez mais 

crítica, visto que o Nordeste está mais propício a baixa disponibilidade de recursos hídricos 

e os resultados do estudo sobre o índice de vulnerabilidade aos desastres naturais de secas 

(IVDNS), demonstraram que com as mudanças climáticas tende a tornar o território brasileiro 
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mais suscetível a eventos de seca, tornando ainda mais urgente a implementação de medidas 

de adaptação e políticas públicas de gestão voltados as mudanças climáticas (CAMARINHA 

et al., 2017). 

Nesta perspectiva, e considerando que no setor as maiores emissões são decorrentes 

do tratamento de esgoto, o IPCC (2006) traz três medidas para redução de emissão de GEE, 

que são elas: a substituição de processo de tratamento anaeróbio por aeróbio, passando a ter 

zero de emissão se for adequadamente operado, visto que o CO2 biogênico emitido não altera 

o balanço dos GEEs na atmosfera; a introdução de queimadores  de metano em sistemas e 

tratamento anaeróbio existentes, transformando-o em CO2 devido a combustão completa, que 

pela razão expressada anteriormente não entra na contabilização; e a introdução de 

tecnologias de recuperação do biogás para reaproveitamento energético. 

Segundo o AdaptaClima (2018), plataforma de conhecimento em adaptação à 

mudança do clima, o Ministério do Meio Ambiente produziu uma lista com 91 fundos e 

instituições financeiras de todo o mundo que disponibilizam recursos para mitigação e 

adaptação à mudança climática. Dentre eles, o Fundo Clima, o Fundo Amazônia que são 

operados pelo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) entre 

outros. O Fundo Clima é um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima e 

tem por finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem à redução de 

emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos da mudança do clima (MMA, 

2019). 

Conforme dados do Ministério da Economia (2018), os países desenvolvidos 

assumiram o compromisso de financiar investimentos de países em desenvolvimento 

voltados a mitigação e a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Tal compromisso 

refere-se a mobilização até 2020 do valor de US$ 100 bilhões anuais em recursos públicos, 

privados e fontes alternativas, com destaque para o Fundo Verde do Clima, que em 2018 

contava com US$10 bilhões provenientes de 43 países. 

Ademais, mundialmente, diversas inciativas estão acontecendo. O Fórum Econômico 

Mundial, ocorrido em janeiro de 2020, em Davos, abordou a temática de mudanças 

climáticas. De acordo com Greco (2020), Diretor Executivo do Zurich Insurance Group, o 

combate à mudança climática exigirá cada vez mais das organizações, segundo ele, deve-se 

ter medidas que impactem os preços das economias, assim, governos deveriam introduzir 

impostos sobre o carbono, estabelecendo o equilíbrio e influenciando o comportamento das 

corporações quanto às emissões, isso as encorajaria a emitir menos carbono para a atmosfera. 
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Ainda segundo o autor, não há como alcançar o nível de investimento de R$ 3,5 trilhões, 

previsto pelo relatório da ONU para atingir as metas do Acordo de Paris, sem a mobilização 

de governos para arrecadar fundos através de taxação. 

Todavia, apesar das diversas iniciativas para investimentos nessa temática, a 

realização de inventários de emissão de GEE e projetos voltados para a redução das emissões 

ainda necessita de maior atenção no setor de saneamento, visto que a prática de quantificação 

ainda não está disseminada nas empresas do setor (SANTOS, 2015). No caso desta pesquisa, 

observou-se a ausência de dados sobre a gestão de emissões. Assim, para o cálculo da 

emissão referente ao tratamento de efluente, principal fonte de emissão da CASAL, foram 

encontradas algumas barreiras como: incoerência entre os dados de diferentes fontes devido 

inexistência de um cadastro geral; incertezas quanto a situação de operacionalização das 

estações; deficiência no monitoramento da qualidade do efluente de algumas ETE; 

deficiência de dados sobre vazão e geração de lodo.    

Nesse sentido, Santos (2015), ao realizar o primeiro inventário de GEE na EMBASA, 

em 2012, também enfrentou dificuldades semelhantes, assim como outras companhias de 

Saneamento também apresentaram alguns problemas no momento da realização dos seus 

primeiros inventários. Um outro problema referente ao relato das emissões, ainda conforme 

o autor, é que as empresas do setor de tratamento de água e esgoto, também excluem as 

emissões decorrentes do tratamento de água, em função da ausência de metodologia de 

quantificação, e todas declaram falta de controle de resíduos. Tal fato, se repete nesta 

pesquisa, visto que não foram quantificadas as emissões diretas referentes ao tratamento de 

água pela CASAL, assim como dos resíduos, uma vez que há deficiência no controle da 

geração de resíduos. 

Além disso, no que se refere as emissões de fontes não registradas neste trabalho, 

como: emissões fugitivas, deslocamentos de funcionário de casa ao trabalho e viagens de 

avião, apesar de não serem expressivas para as emissões da organização, podem juntamente 

com as emissões de demais corporações totalizar um valor expressivo regionalmente. Assim, 

enfatiza-se a responsabilidade em ter-se o controle e a gestão das emissões geradas no âmbito 

de todas as fontes.  

Desta maneira se faz necessário o conhecimento e envolvimento da alta gestão, no 

sentido de introduzir na empresa a temática, provocando o engajamento de todos os 

colaboradores quanto à responsabilidade com o gerenciamento das suas emissões da 

empresa, assim como é realizado quanto à água distribuía e ao efluente lançado. Que segundo 
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a ANA (2016), a redução das cargas poluidoras lançadas nos corpos hídricos, a ampliação 

do monitoramento da qualidade das águas, implementação de planos e procedimentos de 

controle e vigilância da qualidade da água são algumas das medidas de adaptação para 

diminuir os impactos das mudanças climáticas na qualidade da água, devendo ser 

implementadas  também pelo setor de saneamento. 
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6. CONCLUSÕES 

 No ano de 2018, foram emitidos 66.524,76 tCO2 e o tratamento de efluentes foi a 

atividade responsável pela emissão da maior parte (79,2%) do total de emissões da CASAL. 

Recomenda-se a adoção de tratamentos mais eficientes e que possibilitem a queima ou o 

reaproveitamento do gás metano produzido nestes processos, com vistas à redução das 

emissões o que, entretanto, demandaria maior investimento. 

No tocante a energia elétrica, foram emitidos o total de 13.023,77 toneladas de CO2, 

referente a operacionalização de sistemas de abastecimento de água e esgoto, além do 

administrativo, ficando a cargo do tratamento de água a maior parcela de emissão, 

correspondendo a 97,5 % das emissões desta fonte. 

As emissões decorrentes da combustão móvel e estacionária corresponderam a apenas 

1,2% do total. Apesar de pequena em relação ao tratamento e energia, as emissões da 

categoria poderiam ser reduzidas substituindo o uso de gasolina pelo etanol combustível, nos 

veículos utilizados pela empresa. 

A realização das estimativas de GEE ainda é um grande desafio. Isso se deve à 

ausência e inconsistências de alguns dados necessários para o cálculo da emissão. Assim, 

para se ter melhores estimativas, sugere-se a implementação de um banco de dados referentes 

a todos os sistemas operados, a fim de reduzir as inconsistências decorrentes da 

disponibilização por diferentes fontes, facilitando o acesso e gestão da informação. 

Portanto, para uma gestão efetiva das emissões de gases de efeito estufa, o primeiro 

passo é a introdução da temática sobre as mudanças climáticas dentro da empresa, fazendo 

com que todos os colaboradores, desde a alta gestão, tomem ciência da importância da gestão 

das emissões de GEE. O segundo passo é incorporação de práticas de identificação das fontes 

e métodos de contabilização de emissões. E por fim, o comprometimento de todos os setores 

da companhia no sentido da redução de emissões, tendo em vista a responsabilidade 

empresarial com a qualidade socioambiental e a possibilidade de obtenção de benefícios, 

como a abertura para captação de recursos de fundos preocupados em financiar investimentos 

voltados as ações de mitigação e adaptação as mudanças do clima e a melhoria da imagem 

institucional. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

As mudanças climáticas podem influenciar, direta ou indiretamente, os sistemas naturais 

e econômicos, impactando várias áreas, como: atividades costeiras, biodiversidade, saúde, 

agropecuária, energia, recursos hídricos, indústria, infraestrutura, transportes e mobilidade 

urbana, segurança alimentar, gestão das cidades. Seus efeitos têm sido potencializados pelo 

aumento das concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, decorrentes de 

atividades antrópicas, e caso medidas para redução de emissão desses gases não forem adotadas, 

a temperatura média global da terra poderá aumentar 4,8 ºC, até 2100 (IPCC, 2014).  

Nesse sentido, é papel dos governos e das corporações, públicas ou privadas, 

implementarem estratégias que visem a redução das emissões de GEE e o enfrentamento aos 

efeitos das mudanças climáticas, sendo um dos primeiros passos, a realização de inventários de 

GEE. São documentos que refletem as emissões decorrentes das operações, produtos e serviços 

de uma organização, auxiliando na estruturação das estratégicas de redução e gestão das 

emissões (GHG PROTOCOL, 2018c).  

Dessa maneira, empresas do setor de saneamento, como a CASAL, em geral 

responsáveis pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, para executarem suas 

atividades e prestarem seus serviços também geram e emitem GEE. De maneira que, assim 

como é realizada a gestão da qualidade do que é lançando ou disposto no meio ambiente, em 

termos de efluentes e resíduos, a emissão de GEE também precisa ser gerenciada.   

Assim, foi realizada a estimativa de emissão das principais fontes de GEE na CASAL, 

referentes ao tratamento de esgoto, ao consumo de energia elétrica e ao uso de combustível. 

Para o cálculo da estimativa de emissão decorrente do tratamento de efluente, considerou-se o 

esgoto coletado e tratado e o coletado e não tratado, referente as seguintes categorias de 

tratamento em operação em 2018, utilizando a metodologia do IPCC (2006). Também foi 

realizada uma análise da eficiência dos sistemas de tratamento no que se refere a remoção de 

DBO, através dos dados do monitoramento de efluente. Já para a estimativa de emissão referente 

ao consumo de energia elétrica, considerou-se o consumo nos municípios de atuação da 

CASAL, para o mesmo ano. 

Além disso, considerando o cenário atual de mudanças climáticas e as inciativas 

internacionais e nacionais visando a adoção de estratégias para a redução das emissões de GEE 

e mitigação de impactos ambientais, e tendo em vista a responsabilidade socioambiental das 

corporações, foram sugeridos alguns cenários de emissão na CASAL para as fontes de emissão 

relativa ao tratamento de esgoto, descritos na Tabela 1.  
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Tabela 1. Descrição dos cenários de emissão de CH4 para o tratamento de esgoto. 

Cenário Descrição 

Atual Estações de tratamento de esgoto existentes. 

Cenário 1 
Substituição das estações de tratamento atuais para sistemas de lodos ativados 

convencionais bem operados. 

Cenário 2 Substituição das estações de tratamento atuais para sistemas reatores anaeróbios. 

Cenário 3 

Implantação da nova ETE com Sistema MBBR, tecnologia de tratamento avançado de 

lodos ativados e biofiltros, em Maceió, em substituição as lagoas de estabilização e 

alguns sistemas de tanque sépticos/filtro anaeróbio e lodos ativados compactos. 

Manutenção dos demais sistemas. 

Cenário 4 Situação em que todas as estações funcionam com seu percentual ótimo de eficiência 

Cenário 5 

Manutenção das ETE atuais, nas condições atuais, mas com o atendimento dos 100,0% 

da população dos 77 municípios de atuação com a instalação de sistemas de tratamento 

anaeróbio  

Fonte: Autora (2019). 

2. EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA PELA CASAL 

A estimativa de emissão total de GEE, no ano de 2018, foi de 66.524,76 tCO2e, as 

emissões diretas (tratamento de esgoto, combustão móvel e estacionária) foram de 53.500,99 

tCO2e, correspondente a 80,4% do total emitido e indiretas (energia elétrica), o valor foi de 

13.023,77 tCO2e (Tabela 2) equivalente s 19,6%. Ficando a cargo do tratamento de efluente a 

maior parcela emitida. 

 

Tabela 2. Emissão de CO2 equivalente das fontes de emissão estudadas, no ano de 2018. 

Fonte de emissão Escopo Emissão tCO2e % de contribuição 

Tratamento de efluente 1 52.677,53 79,2 

Combustão móvel 1 811,83 1,2 

Combustão estacionária 1 11,62 0,0 

Energia elétrica 2 13.023,77 19,6 

Total  66.524,76 100,0 

Fonte: Autora (2019). 

 

Considerando as fontes de emissão mais relevantes para a CASAL, tratamento de 

efluente e consumo de energia elétrica, as Figuras 1, 2 e 3 demonstram as emissões totais, por 

unidade de negócio e municípios de atuação da CASAL, no que se refere ao consumo de energia 

elétrica e tratamento de esgoto. A Figura 4 apresenta as emissões por tipo de tratamento.  
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Figura 1. Emissão total de GEE por unidades de negócio e por municípios de atuação da 

CASAL, em 2018, referente ao consumo de energia elétrica e tratamento de efluente.  

 
Fonte: Autora (2019).  
 

Figura 2. Emissão de GEE por unidades de negócio e por municipios de atuação da CASAL, 

em 2018, referente ao consumo de energia elétrica.  

 
Fonte: Autora (2019).  
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Figura 3. Emissão de GEE por unidades de negócio, por municipios de atuação e por categoria 

de tratamento, pela CASAL em 2018, referente ao tratamento de efluente.  

 

 
Fonte: Autora (2019).  

 

Figura 3. Emissão de GEE por unidades de negócio, por municipios de atuação e por categoria 

de tratamento, pela CASAL em 2018, referente ao tratamento de efluente.  

Fonte: Autora (2019).  
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No tocante as emissões totais por unidade de negócio (Figura 1), verificou-se que as 

unidades da Capital respondem por 53,4% do total emitido (35.058 tCO2e), seguido da Leste e 

Agreste, com 18,2% (11.950 tCO2e) e 14,2% (9.321 tCO2e) das emissões totais. Quanto as 

emissões totais por municípios, para as mesmas fontes, nota-se que Maceió foi o que apresentou 

o maior percentual de emissão, correspondente a, aproximadamente, 53,0% do total (35.058 

tCO2e), sendo o maior emissor para ambas as categorias, seguido de Rio Largo e Arapiraca, 

com 11,6% (7.721 tCO2e) e 8,5% (5.622 tCO2e), respectivamente, cuja emissão se deve, 

principalmente ao tratamento de efluente. O município de Pão de Açúcar, surge na sequência, 

devido as emissões decorrentes do alto consumo de energia elétrica, necessária a captação de 

água no rio São Francisco, correspondendo a 3,0% (1.984 tCO2e) do total. 

Em relação ao consumo de energia elétrica (Figura 2), observou-se que 28,0% (3.647 

tCO2e) das emissões couberam as unidades da Capital, seguido das unidades Agreste e Bacia 

Leiteira com 24,8% (3.232 tCO2e) e 24,0% (3.124 tCO2e), na sequência. Apresentado uma 

emissão per capita de 0,001, 0,02 e 0,01 tCO2.hab-1, respectivamente. As unidades que 

apresentaram menor emissão total foram a do Sertão e Serrana, com cerca de 3,0% do total 

emitido, cada uma. Contudo, com per capita de 0,07 e 0,05 tCO2.hab-1, sequencialmente. 

Quanto as emissões por município, Maceió responde pela maior parcela com 28,0% (3.647 

tCO2e) das emissões, seguido por Pão de Açúcar e São Brás, nessa ordem com 15,2% (1.984 

tCO2e) e 9,0% (1.168 tCO2e) do total da categoria, e per capita de 0,00, 0,08 e 0,17 tCO2.hab-1 

No que se refere ao tratamento de efluente (Figura 3), as emissões das unidades da 

Capital (Jaraguá, Benedito Bentes e Farol) foram equivalentes a 59,6% (16.909, 12.77 e 1.735 

tCO2e, respectivamente), seguindo da Leste e Agreste, com 21,2 (11.182 tCO2e) e 11,6% (6.089 

tCO2e), na sequência. Já nas emissões por municípios, verificou-se que Maceió respondeu por 

59,6% (31.412 tCO2e) de toda emissão da categoria, exibindo um per capita de 0,08 tCO2.hab-

1, na sequência, Rio largo com 14,1% (7.425 tCO2e) e Arapiraca com 10,3% (5.420 tCO2e). 

Quanto as emissões por tipo de tratamento (Figura 4), verificou-se que o tipo de 

tratamento que apresentou o maior percentual de emissão foi o SDO, com 32,1% das emissões 

de 2018 (16.909 tCO2e), com uma emissão per capita de 0,07 tCO2e.hab-1, praticamente o total 

da unidade Jaraguá, seguido pelo tratamento por reatores anaeróbios, com 29,2% (15.380 

tCO2e) e per capita de 0,40 tCO2e.hab-1. O sistema que menos emitiu foi o de lodos ativados, 

com 1,6% (857 tCO2e) das emissões e um per capita de 0,05 tCO2e.hab-1. Além disso, 1,9% 

(989 tCO2e) das emissões ficam a cargo do esgoto coletado e não tratado. 

No que concerne a localização dos sistemas de tratamento, a Figura 5 ilustra a 

concentração dos gases emitidos por cada sistema de tratamento operado pela CASAL, para o 
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ano de 2018. Observa-se que os sistemas que apresentam maior emissão estão localizados entre 

os municípios de Maceió e Rio Largo. 

 

Figura 5. Localização e emissão de GEE dos sistemas de tratamento operados pela CASAL, em 

2018.  

 
Fonte: Autora (2019). 

 

3. EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE DBO NO TRATAMENTO DE EFLUENTE 

Em relação a eficiência dos sistemas de tratamento na remoção da DBO, verificou-se 

que apenas 45,0% da DBO de entrada foi removida durante o tratamento, restando 55,0%, sendo 

o efluente tratado lançado nos corpos d’água, com uma média geral de DBO de saída de 192 ± 

103 mg.L-1. A Tabela 3 apresenta o percentual de remoção de DBO nos sistemas de tratamento 

e as médias de DBO no esgoto tratado para cada um deles. 

Verificou-se que o tratamento por lagoas de estabilização apresentou uma eficiência de 

remoção de 80,0%, com uma DBO no efluente de 70,0 mg.L-1, seguido pelos sistemas de tanque 

séptico/filtro anaeróbio e reatores anaeróbios, ambos integrados a lagoas de estabilização com, 

respectivamente, 79,0% e 78,0% de eficiência de remoção, apresentando na sequência, uma 

DBO de lançamento de 58,0 e 52,0 mg.L-1. O sistema que apresentou menor percentual de 

remoção foi o de lodos ativados, com 27,7% de remoção de DBO e tendo o seu efluente a maior 

concentração de DBO no esgoto tratado, de 282,0 mg.L-1 e o sistema de disposição oceânica, 

com 30,7% e DBO efluente de 202 mg.L-1. No caso deste último, isso se justifica, tendo em 

vista que tal sistema corresponde a um tratamento preliminar, cujo princípio de tratamento 
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baseia-se na autodepuração realizada pelo mar, portanto, tem como função de remover sólidos 

grosseiros.  

 

Tabela 3. Percentual de remoção de DBO nos sistemas de tratamento. 

Tipo de tratamento 
DBO entrada 

(kg.ano-1) 

DBO removida 

(kg.ano-1) 

Média de 

DBO de 

saída  

(mg.L-1) 

% 

remoção 

% 

remoção 

ideal 

Lagoas de estabilização 2.440.758,27 1.951.763,97 70,0 80,0% 80,0% 

Tanque séptico/filtro/lagoas 

de estabilização 
269.011,54 214.384,67 58,0 79,7% 97,0% 

Reator anaeróbio/lagoas 205.476,11 163.353,33 52,0 79,5% 93,5% 

UASB 66.414,82 47.474,29 140,0 71,5% 67,5% 

Reator anaeróbio/reator 

aeróbio 
1.162.664,49 807.343,45 132,0 69,4% 88,0% 

Tanque séptico/filtro 1.432.927,70 748.325,38 223,0 52,2% 82,5% 

Reator anaeróbio/filtro 145.479,59 62.048,65 212,0 42,7% 81,0% 

Sistema de disposição 

oceânica 
10.735.905,60 3.293.409,60 202,0 30,7% -- 

Lodos ativados compacto 226.834,04 62.840,70 282,0 27,7% 89,0% 

Legenda: maior eficiência, menor eficiência,     eficiência intermediária. 

Fonte: Autora (2019); VON SPERLING adaptado (2018). 

 

Assim, se as estações de tratamento de esgoto operassem com seu potencial ótimo de 

remoção de DBO poderia haver um incremento nas emissões de GEE resultantes do processo 

de tratamento, que pode ser verificado nos resultados da projeção dos cenários de emissão 

constantes no item 4. 

4. CENÁRIOS DE EMISSÃO 

Quanto aos cenários propostos, observa-se que para o cenário 1, com a substituição dos 

tratamentos existentes por processos aeróbios bem operados, pode-se ter uma redução de 33,8% 

nas emissões de metano. Por outro lado, se os sistemas atuais fossem substituídos por sistemas 

anaeróbios, haveria um aumento de 310,4% nas emissões de CH4. Já nos cenários 3 e 4, haveria 

um aumento de, respectivamente, 48,2 e 45,0% em relação a emissão atual. O cenário 5, 

demonstra uma realidade em que haveria a cobertura com esgotamento sanitário da totalidade 

da população dos 77 municípios atendidos pela CASAL, com tratamentos anaeróbios. Nesse 

cenário, haveria um aumento de 1.744,6% na estimativa de emissão de metano (Figura 6).  
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Figura 6. Cenários de emissão de CH4, alterando a concepção do tratamento.  

 
Fonte: Autora (2019). 

 

O aumento  das emissões no cenário 5, não pode ser visto simplesmente como algo 

danoso ao meio ambiente, uma vez que aumentando os índices de coleta e tratamento de esgoto, 

tende-se a aumentar as emissões de GEE (VIEIRA et al., 2015).Contudo, para a escolha do tipo 

de tratamento mais adequado, leva-se em consideração parâmetros não abordados na descrição 

dos cenários como: população a ser atendida, área disponível, viabilidade econômico-financeira, 

restrições ambientais entre outros (NUVOLAI et al., 2003). 

5. RECOMENDAÇÕES E BENEFÍCIOS DA ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE GEE 

Recomendações para elaboração de inventário mais preciso e inserção na rotina 

empresarial: 

 

• Levar ao conhecimento de todos os colaboradores da CASAL, a temática sobre as 

mudanças climáticas e o papel da empresa frente as estratégias de redução de emissões 

e mitigação dos seus efeitos. 

• Incorporar medidas de redução de emissão de GEE na Política Ambiental da CASAL e 

inserção de atribuições e responsabilidades da gestão de emissões no manual 

organizacional. 

• Criar um banco de dados para inserção de todas as informações pertinentes a cada fonte 

de emissão, visando a padronização, atualização de dados em tempo real e minimização 

de falhas decorrentes dos dados iniciais. 

• Incentivar o comprometimento dos colaboradores envolvidos na gestão das emissões. 

• Acrescentar dados sobre as estimativas de emissão no relatório anual de gestão 

empresarial. 
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• Ampliar da cobertura de esgotamento sanitário com estações de tratamento projetadas 

para promover menor emissão ou dispostas com tecnologias de queima ou 

reaproveitamento de biogás, reduzindo os percentuais de emissão.  

• Utilizar álcool combustível em substituição a gasolina na frota de veículos, visando, não 

apenas o custo financeiro, mas considerando, principalmente, qualidade ambiental. 

• Adotar medidas simples para reduzir o consumo administrativo de energia elétrica, 

desligando lâmpadas e equipamentos quando não tiverem em uso. 

• Incluir outras fontes demais fontes de emissão, como o uso de aparelhos de refrigeração 

e extintores; as viagens de avião; os deslocamentos de funcionários. 

• Executar o programa de recuperação das áreas de preservação permanente, devido a 

mitigação das emissões de carbono, considerando a obrigatoriedade legal e a 

necessidade de preservação dos recursos hídricos. 

 

A elaboração de um inventário de GEE trás os benefícios demonstrados no diagrama a 

seguir (Figura 7). 

 

Figura 7.  Diagrama dos benefícios da elaboração de um inventário de emissão de GEE. 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Assim, recomenda-se a utilização dos seguintes passos (FGV, 2009; GHG PROTOCOL, 

2017): 

1. Definir os limites organizacionais do inventário 
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2. Definir os limites operacionais do inventário 

3. Selecionar metodologia de cálculo e fatores de emissão 

4. Coletar dados das atividades que resultam na emissão de GEE 

5. Calcular as emissões 

6. Inclui na contabilização os GEE regulados pelo Protocolo de Quioto: dióxido de 

carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); hexafluoreto de enxofre (SF6); 

hidrofluorocarbonetos (HFCs); e perfluorocarbonetos (PFCs). 

6. Elaborar o relatório de emissões de GEE 
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