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São Paulo, Brasil 
Potencial de Redução de GEE em um Cenário  “Rota Resíduo Zero”: 105%

Uma das maiores cidades do mundo, São Paulo tinha 
uma população de quase 12 milhões de pessoas em 
2020, número que deve crescer mais de meio milhão 
até 2030. Para gerenciar seus resíduos, a cidade 
depende quase que exclusivamente de aterros sani-
tários; 99% dos resíduos oficialmente rastreados pela 
cidade têm esse destino. Uma comunidade organiza-
da de catadores e de coletivos de catadores recupera 
grande parte dos materiais recicláveis, mas esse fluxo 
é mal rastreado pela prefeitura e não está incluído nas 
estimativas oficiais. Isso se reflete nas baixas taxas 
de recuperação observadas no cenário “business as 
usual” nesta análise. Os orgânicos, que compõem me-
tade do fluxo de resíduos da cidade, não têm mercado 
informal de recuperação e são quase exclusivamente 
enviados para aterros sanitários, junto com o restante 
do resíduos urbano coletado misturado pela cidade.

 

Para melhorar as taxas gerais de recuperação de 
materiais e lidar com os altos níveis de resíduos 
orgânicos, a cidade apresentou um plano para au-
mentar significativamente sua capacidade de trata-
mento mecânico-biológico (TMB) para tratar todos 
os resíduos urbanos mistos da cidade. Infelizmente, 
não é viável para a cidade aumentar a capacidade do 
TMB com rapidez suficiente para processar todos os 
resíduos urbanos até 2030, nem é possível que o TMB 

sozinho atinja as taxas de recuperação de recicláveis   
que a cidade estabeleceu no Plano de Ação Climática 
(34% de papel e papelão, 25% de plástico). Em vez 
disso, catadores e membros da organização civil 
Instituto Pólis propuseram um cenário alternativo que 
integra a experiência das redes de catadores exi-
stentes para instituir a coleta seletiva de recicláveis   
e orgânicos e desviar materiais de aterros sanitários 
para compostagem e reciclagem. Esse cenário seria 
complementado por uma proibição de certos plás-
ticos de uso único, reduzindo bastante a quantidade 
de resíduos enviados para aterros sanitários, sem a 
necessidade de investimentos caros em instalações 
de TMB.

Números-chave (2020)

• População: 11.869.860 

• Volume total de resíduos sólidos urbanos 
gerados: 3.882.430 toneladas por ano 

• Geração per capita: 0.9 kg/dia 

• Sistema de coleta de resíduos: coleta seletiva 
oficial mínima, ausência de monitoramento de 
atividades de reciclagem informais 

• Percentual de desvio de resíduos: 1%, excluin-
do atividades de reciclagem informais

@Rodrigo Canisella Fávero
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São Paulo em 2030 — “Business as Usual” x  “Rota Resíduo Zero”
O gráfico abaixo mostra as estimativas de emissões anuais de GEE associadas à gestão de resíduos em São Paulo 
até 2030 em dois cenários: 1) “Business as Usual” (BAU), com base nos dados de 2019 e 2) “Rota Resíduo Zero”, com 
base em consultas a grupos locais, incluindo o Instituto Pólis. As premissas que deram suporte a cada cenário 
estão detalhadas na tabela abaixo. 
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Tratamento BAU 2030 Rota Resíduo Zero 2030

Aterros Sanitários 4.334.595 toneladas de resíduos sólidos 
urbanos por ano

1.939.677 toneladas de resíduos sólidos 
urbanos por ano (redução de 55%) 

Incineração não há não há 

Compostagem e trata-
mentos similares não há 

1.723.724 toneladas de orgânicos compo-
stados por ano e 1.939.677 toneladas por 
ano de resíduos são processados por TMB

Reciclagem Setor de reciclagem informal significativo 
não incluído nos dados oficiais

Uma ação expandida do setor informal 
captura 715.980 toneladas adicionais de 
recicláveis secos por ano

Recuperação de  
energia

Gás de aterro sanitário capturado e quei-
mado sem recuperação de energia 

Gás de aterro é capturado e queimado sem 
recuperação de energia

Redução na fonte de 
geração não há 

Evita-se  127.327 toneladas de embalagens 
plásticas com a proibição de plásticos de 
uso único

Percentual geral de 
desvio de resíduos 1% 68%

Potencial de Redução de GEE em um Cenário  “Rota Resíduo Zero”: 105%
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Pontos destacados

1
Uma vez que os orgânicos representam metade do fluxo de resíduos urbanos de São Paulo e a coleta se-
letiva e o tratamento de resíduos orgânicos são quase inexistentes, as emissões de metano de resíduos 
orgânicos provenientes de aterros sanitários são a principal fonte de emissões de GEE em São Paulo.

2 No cenário “Rota Resíduo Zero”, São Paulo aumentaria sua taxa geral de desvio de resíduos do aterro 
sanitário de 1% para 68%, evitando 3.512.844 toneladas de CO2  equivalente por ano em 2030.

3
Até 2030, essa abordagem reduziria os rejeitos em 55%, as emissões de metano em aterros sanitários 
em 83% e as emissões gerais de GEE em 105%, em comparação com o cenário “Business as Usual”; o 
sistema de resíduos será transformado em um setor de emissões negativas.

4
O cenário “Rota Resíduo Zero” inclui o desvio de 80% dos resíduos orgânicos de aterros sanitários, o 
aumento das taxas de reciclagem por meio da integração de catadores na coleta seletiva e a implemen-
tação da proibição de plásticos de uso único.

5
O plano proposto pela cidade para abordar as emissões do setor de resíduos e atingir suas metas de taxa 
de recuperação exclusivamente por meio do TMB é inviável; em vez disso, melhorar o tratamento de 
resíduos orgânicos e fortalecer os esforços de reciclagem liderados por catadores organizados aumenta-
ria muito a porcentagem de desvio de resíduos sólidos urbanos dos aterros sanitários.

Recomendações
• A integração da experiência de catadores  informais de resíduos pode expandir os atuais esforços de reciclagem 

informal, que representam a maior parte da reciclagem na cidade, e atingir as taxas de recuperação desejadas 
para certos materiais recicláveis, sem investimentos altos em infraestrutura de TMB.

• No caso dos resíduos orgânicos, que representam metade do fluxo de resíduos de São Paulo, mas não têm va-
lor comercial, catadores e outros atores precisam receber financiamento para coletá-los separadamente e de-
sviá-los dos aterros sanitários para compostagem, de forma a alcançar as reduções significativas nas emissões 
de GEE observadas nesta análise.

• As proibições de plásticos de uso único podem reduzir a quantidade de materiais difíceis de reciclar no fluxo de 
resíduos que, de outra forma, acabariam em aterros sanitários, economizando fundos municipais e reduzindo as 
emissões de gases de efeito estufa.
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Escrito por: John Ribeiro-Broomhead. Este estudo de caso foi elaborado como parte do relatório, 
"Resíduo Zero Para Zero Emissões: A Redução de Resíduos como a Virada de Jogo Climática  
(GAIA, 2022).” Visite  www.no-burn.org/zerowaste-zero-emissions   para ter acesso ao relatório 
completo e a notas detalhadas sobre dados e métodos utilizados.

@Lana Eslãnia/MNCR


