


Dados do setor de resíduos sólidos 
urbanos (RSU)



Panorama Brasil 2016

Geração Coleta

214,5 mil 
tons/dia

195,4 mil 
tons/dia

91%

-2% -1,7%
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Panorama Brasil 2016

114.189 
t/dia

(58,4%)

81.263
t/dia

(41,6%)



Panorama Brasil 2016



Gestão linear

Recursos

naturais
Manufatura Consumo Descarte

Fim de 

vida

(rejeito)

Reciclagem

Compostagem

1% (!)

3% a 8% (?)



Copo meio cheio ou meio vazio?



Brasil e “seu dilema do copo”

3 mil lixões e aterros controlados

ativos

69,6% cidades com alguma

coleta seletiva de secos

Inadimplência municípios com

limpeza pública chega a R$8 bilhões

Emissões de GEE cresceram

24% nos últimos 10 anos

Custo ambiental e social de R$14 

bilhões

Mais de 76 milhões de pessoas

afetadas



Brasil 2016 e “seu dilema do copo”

Cuidar da fração orgânica é resolver

metade do problema

Mitigação das emissões de 

metano e carbono negro

Novos negocios, geração de 

emprego e renda

Valor agregado em produtos

Coleta seletiva da fração orgânica

= melhora da fração seca

Transversalidade com outras

áreas-chave da sociedade



Brasil 2016 e “seu dilema do copo”

Cuidar da fração orgânica é resolver

metade do problema

Aterros sanitários não são vilões, mas…

…possuem vida útil finita em um cenário de 

escassez de áreas

…são a 3ª maior fonte antropogênica de metano: 

cada tonelada depositada gera aprox. 47kg CH4

…sua boa operação depende de receitas, e por 

sua vez de outros setores.



Brasil 2016 e “seu dilema do copo”

• Compostagem, digestão anaeróbica e TMB trazem

outra visão para o setor: resíduo enquanto recurso.

• Abertura de mercado pelos produtos

potencialmente gerados: composto, energia elétrica/ 

térmica, gás veicular/uso doméstico. 

• Emissões evitadas e/ou controladas e que 

potencializam recursos internacionais.

Mitigação das emissões de 

metano e carbono negro

Novos negocios, geração de 

emprego e renda

Valor agregado em produtos



Poder público

Sociedade

Setor

privado



Lavar o copo com o quê?



Três elementos necessários

Financiamento
•Linhas específicas 
tratamento de RSO;
•Sustentabilidade 
econômico-
financeiras das 
tecnologias

Ambiente regulatório
•Em todas as esferas;
•Segurança ao uso dos
produtos de RSU;
•Fiscalização.

Comunicação
•Engajamento e participação da 
população;
•FAZER SUA SER parte das decisões
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Sobre a ABRELPE

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais - ABRELPE

Associação independente, não governamental e sem fins
lucrativos;

Membro da International Solid Waste Association (ISWA), desde
1996 – ocupa a Vice Presidência;

Sedia a secretaria sub-regional da América Latina da Parceria
Internacional para Expansão de Serviços de Gestão de
Resíduos para Autoridades Locais (IPLA), programa mantido
pela Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (UNCSD),

Cerca de 50 empresas associadas.



Todas disponíveis 

para download 

GRATUITO em 

www.abrelpe.org.br
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Grata!
Gabriela G. P. Otero

www.abrelpe.org.br


