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Resumo  

 

 

THOMAZ, M. P. A coleta seletiva remunerada de resíduos domésticos realizada pelo 

cidadão: um modelo de sustentabilidade ambiental e econômica para os municípios 
brasileiros. Itajaí, 2014. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado Profissional em 
Gestão de Políticas Públicas, Universidade do Vale do Itajaí, 2014. 

 

 

O fenômeno da urbanização da população mundial e brasileira, aliado a implantação 

de modelos de desenvolvimento insustentáveis ambientalmente e à cultura do consumismo na 

sociedade, tem aumentado a geração de resíduos domésticos nas cidades, fato este que exige, 

cada vez mais, soluções de logística eficientes no manejo destes. O atual modelo de coleta 

seletiva solidária, implantado em algumas cidades brasileiras, tem demonstrado resultados 

aquém do satisfatório para as necessidades do adequado saneamento ambiental urbano. O 

objetivo da pesquisa é a proposição de um novo modelo, a “Coleta seletiva remunerada 

realizada pelo cidadão”, inspirada em algumas soluções bem-sucedidas internacionalmente, 

tais como os sistemas de cobrança “PAYT - pay-as-you-trhow” (pague o que você descarte), 

sistemas de tarifação baseados no peso e no volume dos resíduos descartados, bem como os 

mecanismos de financiamento baseados no mercado de crédito de carbono, para a 

implantação deste modelo, com vistas a propiciar, para as municipalidades que vierem a 

adotá-lo, a sustentabilidade ambiental e econômica necessárias para o seu perfeito 

funcionamento. A inovação desta pesquisa fica por conta da criação de um modelo de 

remuneração dada ao cidadão, como forma de estímulo ao mesmo, para a realização da coleta 

seletiva de resíduos dentro da sua própria residência e a respectiva entrega destes nos Postos 

de Coleta do município. A metodologia empregada abrangeu a obtenção de dados estatísticos 

sobre o manejo de resíduos urbanos do Brasil e de alguns países desenvolvidos, como Estados 

Unidos, Japão e países europeus, bem como a análise dos modelos operacionais de coleta e 

tarifação adotados por estes. 

 

 

Palavras-chave: Coleta seletiva solidária, modelo coleta seletiva remunerada cidadão, crédito 

carbono, tarifação resíduos peso volume, PAYT, princípio “Poluidor-pagador”. 

 



Abstract 

 

 

THOMAZ, M. P. A coleta seletiva remunerada de resíduos domésticos realizada pelo 

cidadão: um modelo de sustentabilidade ambiental e econômica para os municípios 
brasileiros. Itajaí, 2014. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado Profissional em 
Gestão de Políticas Públicas, Universidade do Vale do Itajaí, 2014. 
 

 

The urbanization phenomenon of the world and brazilian population, coupled with 

deployment of environmentally unsustainable development models and the culture of 

consumerism in society, has increased the generation of household waste in the cities, a fact 

that requires increasingly efficient logistics solutions in the management of these waste. The 

current model of solidarity selective collection, deployed in some brazilian cities, has shown 

results fall short of satisfying the needs of adequate urban environmental sanitation. The 

research objective is to propose a new model, the "Rewarded selective collection held by the 

citizen", inspired by some successful solutions internationally, such as "PAYT - pay-as-you-

trhow" billing systems, volume-based and weight-based charging systems of waste disposed, 

as well as funding mechanisms based on carbon credit market, to the deployment of this 

model, with a view to providing for municipalities that may adopt it, environmental and 

economic sustainability necessary for its perfect functioning. The innovation of this research 

is due to the creation of a model of compensation given to citizens as a way of stimulating 

even to a selective collection of waste within their own residence and their waste delivery at 

municipal collection stations. The methodology included gathering statistics of waste 

management from Brazil and some developed countries such as United States, Japan and 

European countries, as well the analysis of charging and collecting operational models 

adopted by these countries. 

 

 

Keywords: Solidary selective collection, rewarded selective collection citizen model, carbon 

credit, charging waste volume-based weight-based, PAYT, “Polluter-pays” principle. 

 

 

 



Resumen 

 

 
THOMAZ, M. P. A coleta seletiva remunerada de resíduos domésticos realizada pelo 

cidadão: um modelo de sustentabilidade ambiental e econômica para os municípios 
brasileiros. Itajaí, 2014. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado Profissional em 
Gestão de Políticas Públicas, Universidade do Vale do Itajaí, 2014. 
 

 

 El fenómeno de la urbanización mundial y brasileña, junto con la implementación de 

modelos de desarrollo no sostenibles para el medio ambiente, y la cultura del consumismo en 

la sociedad han aumentado la generación de residuos domésticos en las ciudades, un hecho 

que requiere cada vez más soluciones logísticas eficientes en la gestión de los mismos. El 

actual modelo de “recogida selectiva solidaria” desplegado en algunas ciudades brasileñas ha 

mostrado resultados que no llegan a satisfacer adecuadamente las necesidades del 

saneamiento ambiental urbano. El objetivo de la investigación es proponer un nuevo modelo, 

la “recogida selectiva remunerada realizada por el ciudadano”, inspirada en algunas 

soluciones exitosas a nivel internacional, tales como los sistemas de facturación "PAYT - pay-

as-you-throw" (pague lo que usted descarta) – el principio de que quien contamina paga, los 

sistemas de cobro basados en el peso y volumen de los residuos depositados, así como los 

mecanismos de financiamiento basados en el mercado de créditos de carbono, para la 

implementación de este modelo, con el fin de proporcionar a los municipios que lo adopten la 

sostenibilidad ambiental y las condiciones económicas necesarias para su perfecto 

funcionamiento. La novedad de esta investigación se debe a la creación de un modelo de 

retribución dada al ciudadano, como un estímulo al mismo, para una recogida selectiva de 

residuos dentro de su propia casa y su entrega en los Puntos de Recogida del municipio. La 

metodología incluyó la obtención de datos estadísticos sobre la gestión de los residuos 

urbanos procedentes de Brasil y de algunos países desarrollados como Estados Unidos, Japón 

y los países europeos, así como el análisis de los modelos operacionales para la recogida y la 

facturación adoptadas por estos. 

 

 

Palabras clave: recogida selectiva solidaria, modelo de recogida selectiva remunerada 

realizada por el ciudadano, créditos carbono, facturación residuos peso volumen, PAYT, 

principio “quien contamina paga”. 
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1 Introdução  
  

 Segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2013), referentes ao censo demográfico de 2010, aproximadamente 85% 

da população brasileira vive em comunidades urbanas, com tendência de crescimento desta 

porcentagem para os próximos anos. Paralelamente, a infraestrutura urbana não foi ampliada, 

na mesma proporção deste crescimento. Esta crescente demanda impõe, aos nossos 

governantes, o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e populacional com a 

sustentabilidade ambiental. A qualidade do ar, o manejo das águas pluviais, a ocupação 

irregular de áreas de preservação, o saneamento básico, a coleta e o tratamento de resíduos 

domésticos são alguns exemplos de Políticas Públicas relacionadas à Sustentabilidade 

Ambiental.  

Para Jacobi (2003), o conceito de “desenvolvimento sustentável” está associado à 

relação do ser humano com a natureza, introduzindo, em nossa sociedade, uma nova 

mentalidade sobre este tema, bem como a definição das ações a serem efetuadas. Já Alexandre 

e Krischke (2006), afirmam que a participação da sociedade no debate de causas ambientais 

fortalece a democracia, incrementando as relações sociais e ampliando a conscientização da 

importância da manutenção do equilíbrio da natureza. A ausência de políticas públicas 

orientadas à sustentabilidade ambiental pode implicar na degradação da qualidade de vida de 

toda uma comunidade.  

  

 

1.1 Objetivo 
 

A proposta desta pesquisa é desenvolver um modelo de gestão municipal de resíduos 

domésticos, baseado no conceito de “Logística Reversa” e no princípio de que “quem gera o 

resíduo deve dar destinação sustentável a ele“. Neste novo modelo, o próprio cidadão seria 

estimulado, através de um incentivo financeiro a ser dado pela respectiva prefeitura, a realizar 

a coleta seletiva de resíduos domésticos, sejam sólidos (orgânicos ou recicláveis) e líquidos 

(recicláveis ou não-biodegradáveis), e a entregá-los em postos de coletas pré-estabelecidos, 

arcando com a despesa de transporte dos mesmos. Em contrapartida, o executivo municipal 

remuneraria este, proporcionalmente ao peso/volume do material entregue e pelo valor 

específico definido para cada tipo de material, através da concessão de créditos, uma espécie 
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de “moeda virtual”. Estes seriam “consolidados” numa conta individualizada do cidadão, a 

qual poderia ser acessada através de um “cartão cidadão”, de âmbito municipal. Os créditos 

poderiam ser utilizados, por exemplo, no desconto de valores do IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano), nas compras em “sacolões” de hortifrutigranjeiros e mercados 

municipais, no transporte público e estacionamentos urbanos, dentre outros serviços 

disponíveis localmente.  

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Criação de um modelo de “Coleta seletiva remunerada de resíduos domésticos 

realizada pelo cidadão”, a ser aplicado em municípios brasileiros. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

I. Avaliar a eficiência do atual modelo de coleta seletiva implantado nos 

municípios brasileiros, através da obtenção e comparação de dados 

estatísticos, oriundos de fontes oficiais, tais como o IBGE e o IPEA, entre 

outros; 

II. Pesquisar modelos de Gestão de Resíduos Domésticos já implantados nos 

países desenvolvidos; 

III. Definir critérios para a obtenção do grau de sustentabilidade econômica e 

ambiental do modelo proposto. 

 

1.2 Justificativa 
 

O tema “Coleta Seletiva Remunerada” não é inédito: iniciativas municipais já foram 

anunciadas e implementadas anteriormente. Entretanto, o modelo proposto difere dos já 

divulgados, onde é pressuposta a participação voluntária do cidadão ou através do serviço de 

coleta prestado por comunidades de catadores autônomos, dentro do conceito de “Economia 

Solidária”, para um novo modelo, no qual o “protagonista” da coleta seletiva passa a ser o 

cidadão, que separa e limpa os resíduos por ele gerados. 
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1.3 Delimitação 
 

O escopo de pesquisa deste projeto, dentro do âmbito destas políticas, restringir-se-á 

aos processos de coleta e tratamento de resíduos domésticos urbanos, exceto aqueles oriundos 

da construção civil, os quais já possuem legislação e tratamento específicos. 

 

 

1.4 Metodologia 
 

A metodologia a ser empregada no trabalho consiste: 

• Pesquisa QUALITATIVA, baseada na análise documental de soluções de 

“Coleta Seletiva”, “Coleta Seletiva Remunerada”, “Plano de Manejo de 

Resíduos Domésticos”, “Logística Reversa”, “Coleta de Lixo Domiciliar 

Tarifada por Volume”, “Cidades Sustentáveis”, “Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos”, bem como experiências nacionais e internacionais já implantadas; 

 

• Pesquisa QUANTITATIVA, baseada no levantamento de informações 

estatísticas sobre as quantidades de resíduos domésticos produzidos e reciclados, 

entre outros. 

 

• Definição dos “Tipos de Dados”: ESCRITOS (publicados). 

 

• Definição das VARIÁVEIS: 

o Independentes: CIDADÃO; 

o Dependentes: RESÍDUOS DOMÉSTICOS (separados e limpos); 

o Intervenientes: COLETA SELETIVA REMUNERADA. 

 

 Para Marconi e Lakatos (2003, p. 137),  

“uma variável pode ser considerada como uma classificação ou medida; uma 
quantidade que varia; um conceito operacional, que contém ou apresenta valores; 
aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de 
mensuração. Os valores que são adicionados ao conceito operacional, para 
transformá-lo em variável, podem ser quantidades, qualidades, características, 
magnitudes, traços etc., que se alteram em cada caso particular e são totalmente 
abrangentes e mutuamente exclusivos. Por sua vez, o conceito operacional pode ser 
um objeto, processo, agente, fenômeno, problema etc.”. 
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Ainda segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 138), a “Variável independente (X) é 

aquela que influencia, determina ou afeta outra variável; [...]. Variável dependente (Y) 

consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude 

de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente [...]”. No 

cenário da pesquisa proposta, os CIDADÃOS poderiam ser classificados como “variáveis 

independentes”, pois o resultado das suas ações influencia diretamente na quantidade de 

RESÍDUOS DOMÉSTICOS gerados, os quais poderiam, então, ser classificados como 

“variáveis dependentes”. 

 Por fim, Marconi e Lakatos (2003, p. 150) definem que “a variável interveniente (W) é 

aquela que, numa sequência causal, se coloca entre a variável independente (X) e a 

dependente (Y), tendo como função ampliar, diminuir ou anular a influência de X sobre Y. É, 

portanto, encarada como consequência da variável independente e determinante da variável 

dependente”. No cenário da pesquisa proposta, o sistema de COLETA SELETIVA 

REMUNERADA caracteriza-se como “variável interveniente”, pois o mesmo, numa 

sequência causal, influencia na relação de X (Cidadão) sobre Y (Resíduos Domésticos). 

 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa abrangem os seguintes 

métodos: 

• ESTATÍSTICO, baseada na análise de dados estatísticos sobre os resíduos 

domésticos produzidos, coletados e reciclados no Brasil e em outros países; 

 

• COMPARATIVO, baseado na comparação dos volumes de materiais recolhidos 

pela população de catadores, associados ou avulsos, e pelo contingente de 

trabalhadores formais envolvidos na coleta de resíduos urbanos no Brasil; 

 

• MONOGRÁFICO, baseado na análise do uso da ideologia como diretriz das 

ações governamentais relacionadas ao manejo de resíduos urbanos no Brasil; 

 

• TIPOLÓGICO, baseado na análise do financiamento dos serviços de coleta de 

resíduos urbanos implantados em alguns dos países mais desenvolvidos e que 

possam ser reproduzidos no Brasil. 
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2 Contextualização e problematização  
 

A busca incessante pelo cumprimento de metas, impostas pelo atual modelo 

econômico e financeiro mundial, exerce pressões sobre os recursos naturais do planeta. Com a 

justificativa da manutenção de empregos e da atividade econômica, muitos governantes 

negligenciam ações essenciais relacionadas ao meio ambiente, em prol de resultados 

econômicos imediatos, dentro do horizonte dos seus mandatos políticos, como forma de 

satisfação das opiniões dos seus eleitorados. 

Porém, com o advento da Internet e da globalização da economia, a profusão de idéias 

e notícias ocorre com tal “instantaneidade” que, assuntos outrora tratados apenas localmente, 

hoje são debatidos de forma global, em rede, como se todos os “opinadores” fossem cidadãos 

daquele lugar. E no âmbito da sustentabilidade ambiental, o questionamento aos modelos de 

desenvolvimento econômico vigentes está cada vez mais frequente. 

Para o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT, 

2010), a gestão de resíduos urbanos é um dos maiores desafios para as áreas urbanas de todos 

os tamanhos, desde mega cidades até as pequenas cidades e vilarejos, os quais são o lar da 

maioria da humanidade. Este tema situa-se, quase sempre, entre os cinco primeiros dos 

problemas mais desafiadores para os gestores municipais. É um pouco estranho que ele receba 

tão pouca atenção em comparação com outras questões da gestão urbana. A qualidade dos 

serviços de gestão de resíduos é um bom indicador da governança de uma cidade. A maneira 

com que resíduos são produzidos e descartados fornece uma visão fundamental de como as 

pessoas vivem. De fato, se uma cidade está suja, a administração local pode ser considerada 

ineficaz ou os seus moradores podem ser acusados de ignorantes, subdesenvolvidos.  

 

 

2.1  As políticas públicas e o meio ambiente  
 

 Souza (2006) ressalta que a área de políticas públicas originou-se como disciplina 

acadêmica nas universidades americanas. Na Europa surgiu baseado em teorias, visando 

explicar o papel do Estado e suas instituições. Nos Estados Unidos visa estudar as ações 

governamentais sem estabelecer relações com bases teóricas:  
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Na área do governo propriamente dito, a introdução da política pública como 
ferramenta das decisões do governo é produto da Guerra fria e da valorização da 
tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências. Seu introdutor no governo 
dos EUA foi Robert McNamara que estimulou a criação, em 1948, da RAND 
Corporation, organização não governamental financiada por recursos públicos e 
considerada a precursora dos think tanks. A proposta de aplicação de métodos 
científicos às formulações e às decisões do governo sobre problemas públicos se 
expande depois para outras áreas da produção governamental, inclusive para a 
política social (SOUZA, 2006, p. 22-23). 
 

 Souza (2006) também afirma que não existe uma única nem melhor definição sobre o 

que seja política pública. Por ser uma área multidisciplinar, muitos pesquisadores de diversas 

áreas do conhecimento, tais como: economia, sociologia, antropologia, geografia, ciências 

sociais aplicadas etc., têm contribuído para avanços teóricos conceituais dos processos dentro 

de políticas públicas, pois partilham do mesmo interesse na área. Pode-se então, resumir 

políticas públicas como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 

governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente).  

 As políticas públicas brasileiras apresentam características precárias no que se refere à 

sustentabilidade, a médio e longo prazo, em função da ausência de participação da maioria da 

sociedade civil na elaboração das políticas de desenvolvimento econômico, social, ambiental 

etc. A sustentabilidade configura-se como uma nova forma de pensar e de agir das pessoas em 

sua busca. É preciso ser sustentável para alcançar a sustentabilidade. Devem ser sustentáveis o 

comportamento das pessoas e das organizações, o ensino, a atividade econômica, a cultura, a 

política, a democracia, o uso do meio ambiente e do espaço e as diversas outras variáveis, 

além de todas as suas relações e interações. A condição do desenvolvimento sustentável pode 

ser verificada pela observação do espaço, das atividades econômicas, das questões sociais, da 

preocupação ambiental e dos aspectos culturais (SILVA et al, 2010). 

 De acordo com a Agenda 21 (SMMA, 2005), o novo modelo de desenvolvimento, 

chamado desenvolvimento sustentável, deve compatibilizar a preservação do meio ambiente, 

a justiça social, o crescimento econômico e a participação e o controle da sociedade como 

elemento para democratizar o direito à qualidade de vida. Um modelo complexo, pois nem 

sempre o crescimento econômico visto pela acumulação e geração de renda e, em geral, 

seguido de desigualdade social, vem acompanhado de preservação do meio ambiente. 

 A crise ambiental mostrou que não é possível a incorporação de todos no universo de 

consumo em função da finitude dos recursos naturais. O ambiente natural está sofrendo uma 
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exploração excessiva que ameaça a estabilidade dos seus sistemas de sustentação - a exaustão 

de recursos naturais renováveis e não renováveis, a desfiguração do solo, perda de florestas, 

poluição da água e do ar, perda de biodiversidade, mudanças climáticas etc. - (CONSUMERS 

INTERNATIONAL et al, 2005, p. 16). 

 Por fim, o desafio da humanidade, daqui por diante, é conciliar a pressão econômica 

por resultados imediatos, com a implantação de políticas públicas que promovam a 

sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica (muitas vezes de médio e longo prazo), a 

fim de que o desenvolvimento desta ocorra de forma equilibrada com o meio ambiente e que 

garanta uma melhor perspectiva na qualidade de vida dos futuros habitantes do planeta. 

 

 

2.2 O desenvolvimento econômico e o subdesenvolvimento  
 

 Historicamente, o desenvolvimento econômico é resultado do aumento da 

produtividade e da qualidade de vida da população, em decorrência da utilização do excedente 

obtido para a acumulação de capital e para o progresso técnico. Iniciou-se a partir da 

“Revolução Capitalista”, por que foi a primeira vez que houve excedente econômico 

(produção maior que o consumo demandado) e a consequente incorporação do progresso 

técnico, o qual tornou a ser uma sistemática histórica. Todos os países considerados ricos ou 

desenvolvidos passaram por esta experiência. O “Nacionalismo” e o “Liberalismo” foram 

ideologias apoiadas pela elite burguesa, a qual associada à monarquia “Absoluta” durante o 

século XVI deram origem às nações, dotadas de território e de Estado, definindo, também, as 

regras de um mercado amplo e competitivo. O nacionalismo do século XIX foi a ideologia da 

formação do Estado nacional – uma instituição imprescindível para o desenvolvimento 

econômico; o liberalismo foi a ideologia das liberdades civis e da construção social do 

mercado (BRESSER-PEREIRA, 2011). 

 Assim como o desenvolvimento econômico surgiu a partir da “Revolução Capitalista”, 

o subdesenvolvimento também tem origem nesta, pois esta situação ocorre não apenas por 

que uma nação realizou a sua “revolução nacional e capitalista” atrasada, em relação a outros 

países mais ricos, mas porque as suas elites aceitaram a subordinação a uma potência 

imperial, a qual sempre luta para que os outros países não atinjam o mesmo grau de 

desenvolvimento que já possui. Enquanto pertenciam aos impérios industriais, China e Índia 

eram subdesenvolvidos; no momento em que se tornaram independentes, deixaram esta 
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condição, porque o nacionalismo de seu povo e de suas elites fez com que adotassem 

estratégias nacionais de desenvolvimento. Na América Latina, embora seus países estivessem 

politicamente independentes desde o início do século XIX, as suas elites eram dependentes da 

Europa, tornando-os subdesenvolvidos. No Brasil, somente a partir da Revolução de 1930, 

quando uma elite nacionalista assumiu o poder, é que se iniciou o desenvolvimento industrial. 

O desenvolvimento de um país retardatário e dependente passa geralmente por três etapas: 

acumulação primitiva primário-exportadora, revolução nacional e industrial, e 

desenvolvimento sustentado (BRESSER-PEREIRA, 2011).  

 Além das políticas nacionalistas, o desenvolvimento econômico depende de outros 

fatores, tais como a educação qualificada, desenvolvimento tecnológico, disponibilidade de 

infra estrutura de energia, transporte e comunicações e, além de tudo, demanda que justifique 

os investimentos na produção. 

 Já o tema do subdesenvolvimento pós-guerra, principalmente nos países do terceiro 

mundo, motivou a criação pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, da CEPAL 

(Comissão Econômica para a América Latina e Caribe). Para Pereira (2011), as teses da 

CEPAL para explicar as razões do atraso das economias latino-americanas, em relação à dos 

países desenvolvidos seriam: 

 

• Centro versus Periferia: a divisão internacional do trabalho produzia efeitos 

diferenciados entre os países ricos (centro), onde havia progresso técnico, e os 

pobres (periferia), relegados à função de produzir alimentos e matérias-primas para 

o centro; 

• Deterioração dos termos de troca: Ao invés dos ganhos de produtividade do centro 

serem transferidos para a periferia, ocorria o contrário, devido à desvalorização 

constante dos preços dos produtos primários produzidos pela periferia; 

• Inflação como um Problema Estrutural: a rigidez da oferta de alimentos, cuja 

expansão era dificultada pela concentração fundiária e a dupla pressão exercida, 

como produtora de alimentos exigida pela rápida urbanização e como fornecedora 

de matéria-prima para a expansão industrial; 

• Planejamento e Protecionismo: o planejamento estatal era o melhor caminho para 

direcionar as forças de mercado a promover a expansão industrial.  Para 
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compensar o atraso tecnológico das indústrias da periferia, frente às centrais, a 

CEPAL defendia a implantação de tarifas de importação e subsídios locais; 

• Tendência ao Desemprego: como a periferia apenas importa tecnologia da central, 

as quais economizam o que ela tem em abundância (mão-de-obra) e gastam o que 

é escasso (capital), o desemprego na região tornava-se crônico; 

• Tendência ao Desequilíbrio Externo: em razão da inelasticidade de suas 

exportações, frente à necessidade de importar bens de capital e insumos não 

produzidos localmente; 

• A Substituição de Importações: considerando que a industrialização é o caminho 

do desenvolvimento, a CEPAL propunha a substituição do padrão de crescimento 

“para fora” (exportador) pelo padrão “para dentro”, baseado no mercado interno. 

 

 Segundo Vitagliano (2004), a partir dos anos 1980, a CEPAL foi perdendo audiência 

junto aos governos da região, os quais, por imposição de acordos firmados com o FMI (Fundo 

Monetário Internacional) e o Banco Mundial, implementaram a política do neoliberalismo, a 

qual pregava a existência do Estado mínimo e não interventor, em contraponto ao modelo 

desenvolvimentista disseminado pela Comissão, até então. 

 Ao longo do século XX, no Brasil, a industrialização foi vista como alavanca para o 

desenvolvimento do país e, como consequência, o aumento da riqueza e do bem estar da 

população. Passada uma década do século seguinte, ainda persistem a pobreza (inclusive 

extrema), a desigualdade social, bem como a degradação do meio ambiente, devido à 

exploração não sustentável dos recursos naturais: poluição e assoreamento de rios, 

desmatamento desenfreado, lixões a céu aberto, contaminação do ar e do solo, dentre outros 

exemplos. Em 1997, durante a realização da Cúpula do Clima e Aquecimento Global, em 

Kyoto, os países desenvolvidos (industrializados), na condição de maiores poluidores do 

mundo, reconheceram, na sua maioria, a necessidade de se impor limites na emissão de gases 

que contribuem para o chamado “efeito estufa”, ocasionando a aquecimento da superfície da 

Terra e, como consequência, alterações catastróficas na climatologia do planeta. Atualmente, 

no Brasil, já é possível observar-se um avanço, embora tímido, na questão da sustentabilidade 

ambiental: grandes obras somente são liberadas após uma análise de “impacto ambiental” da 

mesma. 
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2.3  O PIB e o desenvolvimento sustentável 
 

No mundo contemporâneo, o método mais difundido de aferição do grau de 

desenvolvimento de um país é através da utilização de indicadores econômicos, tais como o 

PIB (Produto Interno Bruto), o qual, segundo o IBGE: 

mede o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes, 
destinados ao consumo final, sendo equivalente à soma dos valores adicionados 
pelas diversas atividades econômicas, acrescida dos impostos líquidos de subsídios, 
sobre produtos. Por outro lado, é também equivalente à soma das rendas primárias 
(IBGE, 2008). 
 

Outro método complementar de aferição é a “distribuição” do PIB obtido pela 

respectiva população, através de uma simples média estatística, o chamado PIB per capita. 

Logo, dentro desta lógica, quanto maior a atividade econômica, maior será o desenvolvimento 

de um país. 

Dentro deste pensamento, o modelo econômico desenvolvimentista, implantado no 

Brasil a partir dos anos 1950, baseado na política de substituição das importações, promoveu 

a industrialização de setores considerados estratégicos para o país, tais como o 

automobilístico, siderúrgico e petrolífero, dentre outros, além da expansão das fronteiras 

agrícolas. O estímulo ao consumo gerou demanda para a produção industrial, que por sua vez 

gerou demanda por empregos, que gerou renda para o consumo, uma verdadeira “roda-viva”. 

Entretanto, o crescimento econômico propiciado por este modelo demonstrou, na prática, ser 

desordenado, não sustentável. No que se refere à disponibilidade de água potável e 

saneamento básico, serviços que apresentam nítida relação com a saúde, apesar da grande 

expansão na oferta nas últimas décadas, observa-se que esse crescimento tem sido insuficiente 

para suprir as sempre crescentes “necessidades básicas da população”, em função da 

urbanização acelerada e consequente aquisição de novos hábitos de consumo (AMORIN et al, 

2009, p. 31). 

 Na ótica do modelo econômico desenvolvimentista, que deu o tom às políticas de 

expansão econômica do pós-guerra, a superação da pobreza extrema, da fome e da 

marginalização social das maiorias viria naturalmente como resultado dos investimentos em 

grandes obras de infraestrutura, tais como rodovias, hidrelétricas e projetos de irrigação. 

Salvaguardas ambientais eram vistas como entrave ao progresso, concebido como resultado 

de taxas elevadas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). No Brasil, além da 
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expansão do agronegócio em regiões antes não intensamente ocupadas pelo ser humano, 

houve rápida urbanização, e em consequência da falta de preocupação com o bem-estar das 

pessoas, ampliaram-se favelas e moradias insalubres e cresceu a poluição ambiental (também 

resultante do deficit em saneamento). As políticas convencionais de desenvolvimento 

afetaram profundamente o meio ambiente. Tornaram-se corriqueiros os desastres ecológicos, 

por conta de acidentes químicos e derramamento de petróleo; a poluição do ar e dos recursos 

hídricos; o desmatamento; a devastação de mangues e as áreas úmidas; a contaminação por 

agrotóxicos e outras substâncias; e uma montanha de lixo que se esparrama por cidades, 

mares, rios e lagos (VIEIRA, 2012). 

Entretanto, o uso do PIB como parâmetro de desenvolvimento de um país não é uma 

unanimidade entre os economistas mundialmente reconhecidos. Stiglitz (2007), Prêmio Nobel 

de Economia, ressalta que o PIB é uma medida útil de crescimento econômico, mas não é 

tudo. O crescimento deve ser sustentável. É possível aumentar o PIB espoliando o meio 

ambiente, esgotando recursos naturais escassos, fazendo empréstimos no exterior, mas esse 

tipo de crescimento não é sustentável. Sucesso significa um desenvolvimento sustentável, 

equitativo e democrático, que tenha seu foco na melhoria dos padrões de vida e não apenas no 

PIB medido (STIGLITZ, 2007). 

 Outro crítico do uso “irracional” do PIB como indicador de desenvolvimento do nosso 

país foi Rattner (2004), o qual afirma que, para a doutrina convencional, o crescimento da 

taxa do PIB seria o único caminho para o progresso e o bem estar. Entretanto, a realidade 

contradiz o discurso otimista do governo, dos empresários e da academia. O PIB reflete 

somente uma parcela da realidade, distorcida pelos economistas, ou seja, a parte envolvida em 

transações monetárias. Funções econômicas desenvolvidas nos lares e atividades de 

voluntários acabam sendo ignoradas e excluídas da contabilidade nacional. Em consequência, 

a taxa do PIB oculta não somente a crise da estrutura social, mas também a destruição do 

habitat natural – base da economia e da própria vida humana. Paradoxalmente, efeitos 

desastrosos são contabilizados como ganhos econômicos. O crescimento pode conter em seu 

bojo sintomas de anemia social. Quanto mais degradados são os recursos naturais, maior o 

crescimento do PIB, contrariando princípios básicos da contabilidade, ao considerar o produto 

da depredação como renda corrente. O caso da poluição ilustra melhor essa contradição, 

aparecendo duas vezes como ganho: primeiro, quando produzida pelas siderúrgicas, 

petroquímicas ou mineradoras e, novamente, quando são gastas verdadeiras fortunas para 
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limpar os dejetos tóxicos dessas indústrias, despejadas no ar ou nos rios (RATTNER, 2004). 

 O PIB ainda continua sendo o indicador referencial de riqueza de uma nação, embora 

apresente distorções na sua interpretação. O Brasil, por exemplo, foi o 7o colocado no ranking 

mundial do PIB1, em 2013. Porém, no quesito IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

ocupou a 85ª posição2, também em 2013, demonstrando a enorme desigualdade social 

existente no país, através da concentração da riqueza numa parcela minoritária da população. 

Com relação ao meio ambiente, um índice comumente utilizado para a aferição numérica do 

desempenho das políticas públicas na área, para cada país, é o EPI (Environmental 

Performance Index), desenvolvido pela Universidade de Yale. Neste quesito, o Brasil ocupa a 

77ª posição3, em 2014. 

 

 

2.4 A economia verde e o direito ambiental  
 

 O conceito de “economia verde” não é um consenso na sociedade. Lançado em 2008 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) como uma iniciativa, a 

“Green Economy Iniciative”, sua proposta visava melhorar o bem estar da humanidade, 

promovendo a igualdade social, reduzindo os impactos ambientais e a escassez de recursos 

naturais. Porém, enquanto para alguns ela é viável de ser implantada, para outros ela seria 

uma tentativa de viabilizar a atual “sociedade do consumo”, adiando-se mudanças mais 

profundas. Sobre este último raciocínio, o mercado cunhou o termo “Greenwashing”, o qual a 

versão “online” do Oxford Dictionaries define como: 

Desinformação disseminada por uma organização de forma a apresentar uma 
imagem pública ambientalmente responsável: os recipientes para reciclagem no 
refeitório são apenas exemplos fracos do seu “esverdeamento” empresarial 
(OXFORD, 2013). 
 

 Sem consenso, o conceito de “economia verde” é criticado por Boff (2011), o qual 

afirma que a economia verde é citada para evitar a questão da sustentabilidade que se 

encontra em oposição ao atual modo de produção e consumo. Mas no fundo, trata-se de 

medidas dentro do mesmo paradigma de dominação da natureza. Não existe o verde e o não 

                                            
1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
2 http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf 
3 http://epi.yale.edu/epi/country-profile/brazil 
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verde. Todos os produtos contêm, nas várias fases de sua produção, elementos tóxicos, 

danosos à saúde da Terra e da sociedade. Hoje, pelo método da Análise do Ciclo de Vida4, é 

possível exibir e monitorar as complexas inter-relações entre as várias etapas, da extração, do 

transporte, da produção, do uso e do descarte de cada produto e seus impactos ambientais. Aí 

fica claro que o pretendido verde não é tão verde assim. O verde representa apenas uma etapa 

de todo um processo. A produção nunca é de todo “ecoamigável” (BOFF, 2011). 

 Na questão do Direito Ambiental, diferentemente do que ocorre com a “economia 

verde”, há consenso sobre a sua aplicabilidade. A Constituição Brasileira de 1988, por 

exemplo, protege expressamente os processos ecológicos essenciais. Este é um ponto 

poderoso de nossa Carta, que não se limitou a reconhecer apenas o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, mas também garantiu a base material deste direito. Daí decorre 

justamente a idéia de defesa do princípio de não retrocesso em matéria socioambiental. Da 

mesma forma que não se aceita o retrocesso das garantias individuais, também não há que se 

falar em retrocesso nas garantias coletivas e difusas. Um exemplo simples é a proteção dos 

recursos naturais das cidades: as cidades já não podem perder espaços verdes, que não dizem 

respeito apenas à extinção de espécies, mas à sobrevivência e à qualidade de vida das pessoas 

(VIEIRA, 2012). 

 Verifica-se que a desigualdade/injustiça ambiental afeta o potencial de 

desenvolvimento, gerando um círculo vicioso, já que pela vulnerabilidade, se sofre uma 

exposição mais intensa a riscos e custos ambientais que por sua vez cria ainda mais 

vulnerabilidade ao prejudicar as possibilidades de desenvolvimento. Como destaca o Instituto 

Francês do Meio Ambiente (IFEN), as desigualdades ambientais podem estar relacionadas a 

outras formas de desigualdade social, uma vez que as populações desfavorecidas vivem em 

locais onde o meio ambiente e a qualidade de vida estão degradados. [...] Ao mesmo tempo, 

as situações de desigualdade/injustiça ambiental são também fatores de enfraquecimento do 

potencial para o enfrentamento de vulnerabilidades, já que afetam os direitos ambientais 

procedimentais básicos de acesso à informação, participação e acesso à justiça. Ao mesmo 

tempo, coloca a intrínseca relação entre vulnerabilidade ambiental e violação de direitos 

humanos, já que situações de injustiça ambiental podem afetar estes direitos, especialmente 

                                            
4  Segundo a ABRE (Associação Brasileira de Embalagem), a Análise de Ciclo de Vida (ACV) 

consiste no estudo completo dos impactos gerados em todo o ciclo de vida de um produto; uma 
medição de sua “pegada ambiental”: http://www.abre.org.br/setor/apresentacao-do-setor/a-
embalagem/analise-do-ciclo-de-vida/. 
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em sua dimensão ambiental. Em consequência, os pobres que, por sua vulnerabilidade 

ambiental, são as vítimas preferenciais dos desastres ecológicos, são também afetados em sua 

dignidade humana, representada pelo conjunto dos direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente, que em situações de desastres ecológicos se vêm ameaçados (VIEIRA, 

2012b). 

 

 

2.5  Consumismo, consumerismo e o consumo colaborativo  
 

Na mesma linha de raciocínio, na qual o aumento da atividade econômica refletiria no 

aumento do desenvolvimento do país e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida 

da população, o estímulo ao consumo, seja por parte dos Governos, através de incentivos 

fiscais e oferta abundante de crédito, seja por parte da mídia publicitária, que atua no 

subconsciente do cidadão comum, transformando-o em “consumidor final” e induzindo-o a 

consumir compulsivamente, parece estar sempre associado ao progresso pessoal e coletivo. 

Vive-se numa época em que valores fundamentais, como a felicidade, são associados ou ao 

sucesso profissional, muitas vezes obtido sem a ética e escrúpulos básicos, ou à posse de bens.  

20% da população mundial, que habita principalmente os países afluentes do 
hemisfério norte, consome 80% dos recursos naturais e energia do planeta e produz 
mais de 80% da poluição e da degradação dos ecossistemas. Enquanto isso, 80% da 
população mundial, que habita principalmente os países pobres do hemisfério sul, 
fica com apenas 20% dos recursos naturais. Para reduzir essas disparidades sociais, 
permitindo aos habitantes dos países do sul atingirem o mesmo padrão de consumo 
material médio de um habitante do norte, seriam necessários, pelo menos, mais dois 
planetas Terra (CONSUMERS INTERNATIONAL et al, 2005, p. 15). 

 

A “sociedade do consumo” é o modo de produção e reprodução material e espiritual 

que expande e transforma o consumo de mercadorias no principal fator das relações e das 

práticas sociais. Tal como a Ilha de Ogigia5, a sociedade de consumo propicia uma fauna e 

uma flora de objetos e prazeres inimagináveis, mas também produz o esquecimento e a 

alienação sobre nossas próprias vidas. Nesta Ogigia dos tempos modernos, as pessoas vivem 

vidas que não escolheram, se aferram a valores, crenças e modos de ser e pensar sem nunca 

refletirem sobre eles ou sobre suas escolhas. Os indivíduos não sabem o que querem e 

também não sabem o que sentem. Eles se comportam de forma irrefletida, apenas vivem para 

                                            
5 Do livro Odisseia, de Homero: http://escola.britannica.com.br/article/483415/Odisseia#295257 
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consumir, sem pensar no que consideram ser seu objetivo de vida ou o que acreditam serem 

os meios corretos de alcançá-lo. Ignoram o que realmente buscam, o que são, o que desejam, 

o que é relevante ou irrelevante para suas vidas. Viver na sociedade do consumo é viver num 

mundo atemporal e do esquecimento (SOUZA, 2011).  

Castro (2012) critica o pensamento de que a melhora da condição de vida da 

população está condicionada ao aumento da renda destinada ao consumo, ao invés do 

investimento público em infraestrutura essencial:  

Enquanto se pensa que melhorar a vida das pessoas é dar-lhes mais dinheiro para 
comprarem uma televisão, em vez de melhorar o saneamento, o abastecimento de 
água, a saúde e a educação fundamental, não vai dar. Ouve-se o governo falando que 
a solução é consumir mais, mas não vê qualquer ênfase nesses aspectos literalmente 
fundamentais da vida humana nas condições dominantes no presente século 
(CASTRO, 2012). 
 

 Quando o comportamento “consumista”, irracional e impulsivo da população evolui 

para uma “política de estado”, patrocinada pelo Governo, baseada em valores sociais e 

ambientais, no consumo racional e seletivo, a sociedade avança para o modelo do 

“consumerismo”, o qual Kotler (1996, p. 555) definiu como “um movimento organizado de 

cidadãos e governos interessados, no fortalecimento dos direitos e do poder dos compradores 

em relação aos vendedores“. Vieira (2012) criticou o movimento “desenvolvimentista-

crescimentista”, afirmando que este forjou o conceito do “consumerismo”, entendido como 

ideologia de incentivo ao consumo sem necessidade e sem fundamento real. 

 Um contraponto ao modelo desenvolvimentista, baseado no consumo como propulsor 

da riqueza, é o chamado “consumo colaborativo” (BOTSMAN e ROGERS, 2010), cujo 

nascimento dentro do “movimento verde” tem angariado adeptos no mundo todo. Este novo 

modelo de consumo parte do princípio do compartilhamento de bens materiais, através da 

locação, troca, empréstimo ou doação, utilizando-se das tecnologias de comunicação 

(Internet) e Redes Sociais para o alcance dos seus consumidores. A adoção desta forma de 

consumo, por parte dos simpatizantes das causas ambientais, deve-se ao seguinte raciocínio: 

compartilhar objetos reduz a demanda por outros novos, minimizando-se, desta forma, o 

impacto sobre o meio ambiente. 

 Outra abordagem mais sustentável ao consumo tradicional e que está ganhando força 

dentro do “movimento verde”, é a idéia de “desapego material”. Edahiro (2010) afirma 

enxergar três novas tendências na mentalidade das pessoas: são elas a “desapropriação”, a 

“desmaterialização” e a “desmonetização”. A primeira, ‘desapropriação’, está ligada à 
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redução da quantidade de coisas que se deseja. Os serviços de aluguel, o empréstimo de 

carros e as caronas compartilhadas são exemplos os quais sustentam esta ideia, tornando 

menos atraente a posse de bens. Em segundo lugar está a chamada ‘desmaterialização’ da 

felicidade, que busca desassociar esta da posse de bens materiais. Este conceito é 

fundamentado na ideia de que a felicidade está mais ligada à riqueza das relações humanas 

pessoais e ao compromisso com a natureza do que ao consumo em si. Segundo Edahiro 

(2010), muitos japoneses, hoje, se dizem interessados na agricultura e do desfrute de eventos 

iluminados à vela com amigos e familiares, entre outros. O mesmo surge, com clareza, no 

crescimento e aceitação de comunidades ricas em relacionamentos humanos, assim como na 

retomada de eventos e atividades que estimulem o relacionamento com os vizinhos. 

Finalmente, a tendência da “desmonetização” segue na contramão do costume de planejar a 

vida em torno da quantidade de dinheiro que se ganha. Agora, os jovens passam a dedicar 

mais tempo a atividades que gerem satisfação pessoal em vez de apenas ganhar dinheiro”. 

  
  

2.6 A sociedade do consumo e os seus resíduos 
 

Um dos maiores desafios da humanidade é dar um destino sustentável a todo o lixo 

doméstico produzido diariamente no planeta, principalmente nos grandes centros urbanos, 

onde concentra a maior parte da população: mais de 70% no mundo, segundo Hogan (1997) e 

mais de 85% no Brasil, segundo IBGE (2013), ambos com tendência de crescimento. O 

aumento do volume de lixo produzido, além de estar correlacionado com a aglomeração 

populacional nas cidades, está diretamente relacionado com o aumento do Produto Interno 

Bruto (PIB) destas sociedades: “quanto maior a riqueza gerada, maiores serão os volumes de 

resíduos produzidos”. Segundo a ABRELPE (2012, p.8), a análise da composição 

gravimétrica média dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil revela que cerca de 30% 

destes materiais poderiam ser reciclados. 

No Brasil, são produzidos, todos os anos, cerca de 83 milhões de toneladas de lixo, 

dos quais apenas 40,5% têm destinação adequada (36% para aterros sanitários, 3% para 

compostagem, 1% reciclado por separação manual e 0,4% para incineração). Como agravante, 

há que se destacar que uma parcela considerável do lixo produzido não é nem sequer 

coletado, sendo dispostos de maneira irregular em ruas, rios, córregos e terrenos vazios. Isto 

pode levar aos problemas como assoreamento de rios e entupimento de bueiros, com 
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consequente aumento de enchentes nas épocas de chuva, além da destruição de áreas verdes, 

mau cheiro, proliferação de moscas, baratas e ratos, todos com graves consequências diretas 

ou indiretas para a saúde (AMORIN et al, 2009, p. 31). 

Apenas 14% dos municípios brasileiros desenvolvem programas de coleta seletiva de 

resíduos domésticos (CEMPRE, 2012). Em geral, os programas municipais de coleta seletiva 

são implantados com recursos orçamentários municipais, oriundos da taxa de limpeza pública 

ou da taxa de arrecadação, no caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o qual tem 

base de cálculo na área edificada do imóvel do contribuinte. Até o momento, nenhuma 

experiência de tarifação de resíduos domésticos, baseada na pesagem do material coletado, 

fora anunciada no Brasil, a exemplo de alguns países da Europa e Estados Unidos (RIBEIRO; 

BENSEN, 2006). 

Para Campos et al. (2009, p.6), a reciclagem não deve ser vista como a principal 

solução para o lixo, mas como um elemento dentro de um conjunto de soluções ambientais.  

No relatório da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2010), a coleta de materiais 

recicláveis, encaminhados para as centrais de triagem, é realizada segundo diferentes 

modelos: exclusivamente pelas prefeituras, pelas prefeituras em conjunto com as 

cooperativas/associação de catadores ou exclusivamente pelas cooperativas/associações. Em 

algumas cidades, os recicláveis são coletados “porta a porta”, em dias diferentes da coleta de 

lixo comum; em outras, são utilizados os sistemas de entrega voluntária. 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em 2000, estimava-se 

que, no Brasil, mais de 40 mil pessoas viviam diretamente da catação em lixões e mais de 30 

mil nas ruas, constituindo-se em sua única opção de renda (ABREU, 2001). Diversos são os 

casos de municípios, cujos “lixões” ou aterros sanitários apresentam saturação do espaço 

ocupado, bem como problemas de degradação ambiental e social decorrentes disso. 

Por fim, as estatísticas (ABRELPE, 2012, p. 8) demonstram que o volume de resíduos 

coletados e reciclados está aquém do potencial que é gerado, sendo grande parte deste 

desperdiçado em lixões ou aterros sanitários.  
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3 A utopia da coleta seletiva solidária na gestão ambiental 
municipal 

 

O objetivo desta análise não é questionar a implantação de políticas públicas para a 

inserção social de uma parcela da população economicamente excluída, mas demonstrar que, 

do ponto de vista da gestão ambiental, a “Coleta Seletiva Solidária” é ineficiente, devido ao 

baixo volume de resíduos domésticos, recolhidos e reciclados nas cidades brasileiras, bem 

como o não atendimento a todas as necessidades municipais de saneamento ambiental. 

  

 

3.1  O uso da ideologia como diretriz das ações 
 

O modelo da “Coleta Seletiva Solidária”, amplamente difundido por entidades como o 

CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) e MNCR (Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis), estando também presente no texto da lei 12.305/2010 6, a 

qual instituiu o PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), é baseado nos preceitos da 

“Economia Solidária”, na qual, segundo Singer (2002, p.9), a solidariedade da economia 

ocorre apenas se ela for organizada igualitariamente para a produção, o consumo, a 

comercialização ou a poupança. O cerne deste conceito é a “associação entre iguais”, em vez 

do “contrato entre desiguais” (patrão versus empregado). Resumindo, “ninguém manda em 

ninguém”, não havendo competição entre os sócios. 

Este mesmo preceito também está presente nos Atos Administrativos emitidos pelo 

Governo Federal, na gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), a partir de 2003: o Decreto 

5.940/2006 7, o qual instituiu para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

Direta e Indireta, a obrigatoriedade da separação de resíduos recicláveis descartados e a 

destinação destes às Associações e Cooperativas de Catadores; o Decreto de 11 de Setembro 

de 2003 8 (revogado posteriormente pelo Decreto 7.405/2010 9), o qual instituiu o Comitê 

Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo, com a finalidade de: 

 

                                            
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm 
8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2003/Dnn9975.htm 
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7405.htm#art11 
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I - implementar o “Projeto Interministerial Lixo e Cidadania: Combate à Fome 

Associado à Inclusão de Catadores e à Erradicação de Lixões”, visando garantir 

condições dignas de vida e trabalho à população catadora de lixo e apoiar a gestão e 

destinação adequada de resíduos sólidos nos Municípios; 

 

II - articular as políticas setoriais e acompanhar a implementação dos programas 

voltados à população catadora de lixo; 

 

III - definir mecanismos de monitoramento e avaliação da implantação das ações 

articuladas que deverão atuar de forma integrada nas localidades. 

 

No sítio Internet do MNCR10, a definição dos princípios que norteiam a atuação deste 

movimento é a seguinte: 

 “Lutamos pela autogestão de nosso trabalho e o controle da cadeia produtiva 
de reciclagem, garantindo que o serviço que nós realizamos não seja utilizado em 
beneficio de alguns poucos (os exploradores), mas que sirva a todos. Nesse sentido 
organizamos bases orgânicas do movimento em cooperativas, associações, 
entrepostos e grupos, nas quais ninguém pode ser beneficiado às custas do trabalho 
do outro”. 
 

 No manual de “Formação Nível 1” (MNCR, 2009, p. 11) consta que “O Movimento 

Nacional dos Catadores defende, desde seu nascimento, o objetivo de garantir o 

protagonismo popular dos trabalhadores e trabalhadoras que são oprimidos pelas estruturas 

do sistema capitalista”. Por fim, no mesmo sítio Internet do movimento, no subitem “links 

Indicados” 11, há a referência para os sítios de outros movimentos sociais: MST, MAB, 

MNPR, Via Campesina, entre outros. 

Oliveira et al (2012, p. 216) afirma que  

“se por um lado as cooperativas populares se mostram como uma alternativa viável 
para a criação de novos postos de trabalho, a geração de renda e a inclusão social, 
por outro a sua constituição requer dos sócios a superação dos princípios 
capitalistas de organização do trabalho e dos valores individualistas em prol de 
uma gestão democrática, solidária e participativa”. 
  

Seguindo esta mesma linha de pensamento, Gallo (2000) descreve que as cooperativas 

populares estão inseridas numa sociedade capitalista, a qual valoriza a individualidade, 

                                            
10 http://www.mncr.org.br/box_1/o-que-e-o-movimento 
11 http://www.mncr.org.br/box_4/links-indicados 
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“formadas em contextos preconceituosos, autoritários e burocráticos”, sendo que os 

desafios destas são a adequação à cultura de grupo, o envolvimento dos integrantes e a 

superação das formas “autoritárias e burocráticas do poder”, entre outros.  

Ribeiro (2009) declara que “Subvertendo a lógica capitalista de trabalho, a 

separação do trabalho intelectual e manual, vemos que as relações baseadas na economia 

solidária estimulam que cada trabalhador articule conhecimentos práticos e científicos”.  

Por último, Prim e Regis (2009, p. 122) concluem que 

 “Na tentativa de construir formas de cooperação, autogestão e solidariedade foram 
identificadas tensões, relacionadas ao desafio de diminuir o individualismo, a 
competição e a desconfiança dos associados uns nos outros e até em si próprios. É 
importante destacar que estes sentimentos são promovidos como significados 

centrais da ideologia neoliberal do sistema capitalista e fazem parte da 
subjetividade da maioria das pessoas”. 

 

Nota-se que a proposta de Coleta Seletiva Solidária, fundamentada nos preceitos da 

Economia Solidária e propagada pelo Governo Federal nos últimos 10 anos, durante a gestão 

do Partido dos Trabalhadores, bem como as associações de catadores, os movimentos sociais 

e acadêmicos, possui um viés altamente politizado e ideológico. Há muitas semelhanças na 

estratégia de organização de movimentos sociais, tais como o MNCR e o MST. Ambos 

“arrebanham” pessoas oriundas da população economicamente excluída nas periferias das 

grandes cidades, doutrinam-nas e tornam-nas militantes das causas as quais apregoam: o 

controle da cadeia produtiva da reciclagem, no caso do MNCR, e o acesso à terra para todos 

através da reforma agrária, no caso do MST. Para este último, Ming (2014) afirma: 

“Ao contrário do que muita gente pensa, o MST é um movimento conservador. 
Nasceu em 1984, como fruto da Pastoral da Terra da Igreja Católica, em cuja órbita 
continua girando. Na prática, sua função social foi organizar e impor certa disciplina 
a camadas subempregadas na periferia das grandes cidades, graças a promessas de 
acesso à terra e práticas de liturgia de "enturmação". Não faz sentido insistir nas 
denúncias do latifúndio improdutivo, como faz o MST. A presidente Dilma, cuja 
base de apoio político é liderada por um partido que sempre defendeu a reforma 
agrária, acaba de deitar louvação nos resultados da agricultura, que "em duas 
décadas aumentou em 221% a produção de grãos, com acréscimo da área plantada 
de apenas 41%". A tal "produtividade na veia", a que se referiu a presidente Dilma, 
acontece na agropecuária, e não nos assentamentos. Hoje, o setor coloca no mercado 
quase 200 milhões de toneladas de grãos que, em mais dez anos, deverão ser alguma 
coisa entre 300 milhões e 400 milhões de toneladas. Não foi apenas o sucesso do 
agronegócio que esvaziou o MST. Também os governos do PT trabalharam 
diretamente para isso, na medida em que promoveram farta distribuição de bolsas 
família e tiraram impulso das lutas pelo acesso à propriedade de um pedaço de terra 
e por um posto de trabalho. Ficou comprovado que o desemprego se resolve com 
crescimento econômico, e não com reforma agrária. As próprias análises internas do 
MST reconhecem que o Programa Bolsa Família e o aumento do emprego 
atrapalharam os planos dos seus dirigentes. Eles agora acusam o governo de traição 
à causa e de conluio com a bancada ruralista. Parecem incapazes de reconhecer que 
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os projetos de reforma agrária não mais farão parte da agenda de prioridades de 
nenhum governo, seja qual for sua coloração ideológica”. 

 

Assim como a tese da reforma agrária e da agricultura familiar (ambas defendidas 

vigorosamente pelo MST nas últimas três décadas) perderam sustentação diante das 

evidências de sucesso do modelo produtivo do agro-negócio brasileiro, as teses da economia 

solidária e da auto-gestão das cooperativas/associações de catadores, através das quais o 

MNCR preconiza o protagonismo da coleta seletiva de resíduos domésticos, também 

perderam sustentação, diante dos pífios resultados demonstrados nas estatísticas oficiais. 

Neste contexto, a discussão sobre o manejo de resíduos domésticos produzidos num 

município, passou do escopo técnico, o qual envolveria uma análise ambiental e financeira 

sobre a logística de coleta, armazenamento e processamento destes resíduos, para um escopo 

político, do qual as ações estão subordinadas às diretrizes da “Inclusão Social” e da 

“Erradicação da Fome”. Não foi considerada, para este direcionamento político, a eficiência e 

a sustentabilidade do sistema, seja do ponto de vista ambiental quanto financeiro. Entretanto, 

a manutenção deste sistema é custeada pelo contribuinte municipal, o qual, certamente 

desejaria ver os recursos advindos dos seus impostos pagos serem bem empregados, em prol 

do benefício coletivo. 

 

 

3.2 O conflito de interesses entre a coletividade e as associações 
 

O foco da Coleta Seletiva Solidária é recolher materiais que possuam maior valor de 

mercado, tais como metais (alumínio, ferro,...), vidro, papel e plásticos, pois a remuneração 

dos catadores está relacionada diretamente com o faturamento decorrente da revenda destes 

materiais coletados. Logo, materiais de menor valor comercial tenderiam a ser desprezados 

pelos catadores, não satisfazendo, desta forma, as necessidades de saneamento ambiental do 

município. A pesquisa PNSB 2008 (IBGE, 2010, p. 63) revelou que: 

 “os municípios com serviço de coleta seletiva separaram, prioritariamente, papel 
e/ou papelão, plástico, vidro e metal (materiais ferrosos e não ferrosos), sendo os 
mesmos assim negociados: comerciantes de recicláveis, como principais receptores 
finais desses materiais, com 53,9%; indústrias recicladoras, 19,4%; entidades 
beneficentes, 12,1%; e outras entidades, 18,3%” (vide Gráfico 3.1). 
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Gráfico 3.1 - Principais receptores de materiais coletados no Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (IBGE, 2010, p. 63). 

 

Na pesquisa CicloSoft (CEMPRE, 2012), mais de 80% da composição gravimétrica 

média da coleta seletiva brasileira está relacionada com os materiais relacionados 

anteriormente. Entretanto, mais de 17% de todo o material coletado é rejeitado, devido a 

problemas de contaminação com impurezas. Isto ocorre no momento que o material é 

descartado pelo cidadão e colocado no lixo, sem limpeza e separação (vide Gráfico 3.2). 

 

Gráfico 3.2 - Média da composição gravimétrica da coleta seletiva – 2012. 

 
Fonte: (CEMPRE,2012). 
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Segundo Monteiro et al (2001, p. 120), “O material reciclável misturado no lixo fica 

sujo e contaminado, tornando seu beneficiamento mais complicado”. Um papel contaminado 

com gordura, por exemplo, não serve mais para reciclagem como papel, mas é tratado como 

resíduo orgânico. Uma embalagem plástica de margarina, ainda suja com restos desta não 

serve para a reciclagem, como material plástico. Ela precisaria ser limpa e agrupada com 

materiais semelhantes para que o processo de reciclagem se torne viável economicamente. 

Senão, é rejeitada e descartada no lixo comum, causando problemas ambientais, pois a sua 

degradação na natureza é lenta. 

Para Oliveira e Lima (2009, p. 251), 

 “O que esperam os munícipes dos catadores? É sempre perturbador quando os 
catadores recolhem apenas os materiais de maior valor mercantil, como se 
quebrassem a relação implícita de levar desinteressadamente todo o “presente”. Aos 
olhos da população, além do lixo que suja e enfeia as ruas, os catadores não se 
dedicam de fato à preservação ambiental, pois se interessa apenas no que é 
vendável”. 
 

 Os resíduos orgânicos não fazem parte do rol de materiais coletados pelas 

Associações/Cooperativas de Catadores, uma vez que os mesmos não possuem valor 

comercial de revenda, tendo como destino final destes, exclusivamente, a produção de 

compostagem e biogás. Entretanto, a não remoção destes das áreas urbanas provocaria um 

grave impacto ambiental nos municípios, pois, por terem uma natureza biodegradável, a 

qualidade de vida, bem como a saúde pública, estariam comprometidas, devido à consequente 

proliferação de pragas, insetos, roedores e as respectivas epidemias advindas destes. 

Logo, o modelo de Coleta Seletiva Solidária não atende, por completo, aos requisitos 

de saneamento de resíduos domésticos dos municípios, exigindo destes a existência de um 

serviço complementar para a remoção dos resíduos orgânicos. Além disso, o sucesso da coleta 

de materiais recicláveis, da maneira com que o sistema está atualmente implantado, está 

fortemente dependente da colaboração voluntária da população, a qual, no momento do 

descarte do material, deve limpar e separar de forma adequada o material para o futuro 

processo industrial de reciclagem. Sem esta colaboração espontânea, os volumes de coleta de 

materiais recicláveis continuarão “pífios”, quando comparados ao total de resíduos 

domésticos produzidos pela população. 
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3.3 O desafio de se conciliar inclusão social e produtividade 
 

Segundo os dados da pesquisa Ciclosoft (CEMPRE, 2012), 766 municípios brasileiros 

(aproximadamente 14% do total) já implementavam a coleta seletiva de resíduos domésticos 

(vide Gráfico 3.3), sendo que em 72% destes, a coleta era realizada por cooperativas de 

catadores.  

 

Gráfico 3.3 - Municípios com coleta seletiva no Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CEMPRE,2012). 

 

Nesta mesma pesquisa, o custo médio da coleta seletiva nas cidades pesquisadas foi de 

US$ 212, contra um valor médio da coleta regular de lixo de US$ 47,50. Desta forma, 

verifica-se que o custo da coleta seletiva ainda está 4,5 vezes maior do que o custo da coleta 

convencional (vide Gráfico 3.4). 

 

Gráfico 3.4 - Custo médio da coleta de resíduos no Brasil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (CEMPRE,2012). 
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A pesquisa do SNIS (MCIDADES/SNSA, 2013, p. 48-65) revela que, em 2011, o total 

de resíduos sólidos produzidos no Brasil, tanto domiciliares, quanto públicos, foi acima de 55 

milhões de toneladas/ano, com potencial de reciclagem de 16,6 milhões de toneladas/ano - 

30% segundo ABRELPE (2012, p. 8). O total efetivo de resíduos sólidos coletados foi de 25,2 

milhões de toneladas/ano. Neste mesmo ano, a massa de resíduos recicláveis secos 

(efetivamente destinados à reciclagem) que foram recuperados foi de 464 mil toneladas/ano, 

ou seja, apenas 2,8% de todos os resíduos sólidos potencialmente recicláveis. Deste último 

valor, cerca de 32% (148,5 mil toneladas/ano) foram coletados por associações/catadores 

apoiados por prefeituras, correspondendo a ínfimos 0,89% do potencial reciclável do país 

(vide Tabela 3.1 ).    

 

Tabela 3.1 – Volumes de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil. 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte:(MCIDADES/SNSA,2013). 
  

 A representação gráfica da Tabela 3.1 está exibida no Gráfico 3.5, a seguir: 

 
Gráfico 3.5 - Volumes de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (MCIDADES/SNSA,2013). 
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A pesquisa PNSB 2008 (IBGE, 2010, p. 86-179) revela que a população de catadores 

de recicláveis, apoiados por prefeituras, era de aproximadamente 70 mil, sendo que pouco 

mais de 30 mil (43%) estavam associados ou cooperados. Já a quantidade de trabalhadores, 

com vínculo empregatício, envolvidos diretamente e indiretamente com o manejo de resíduos 

sólidos domésticos e públicos, era de 375 mil, aproximadamente. Considerando-se a mesma 

proporção de catadores e trabalhadores de 2008 e extrapolando-a com os volumes de resíduos 

sólidos coletados em 2011, verifica-se que, embora o contingente de trabalhadores com 

vínculo empregatício seja 5,4 vezes maior que o de catadores, a sua produtividade é cerca de 

170 vezes superior (vide Gráfico 3.6). 

 

Gráfico 3.6 - População envolvida versus produtividade da coleta de resíduos no Brasil. 

Fonte: (IBGE, 2010); (MCIDADES/SNSA,2013) 
 

Obviamente, as diferenças na estrutura logística disponível para cada contingente 

devem ser ponderadas. Mas, esta comparação é útil para se analisar, do ponto de vista da 

gestão ambiental, se é estratégico para uma prefeitura direcionar recursos financeiros para a 

implantação de associações/cooperativas de catadores, as quais apresentam baixa 

produtividade e não atendem por completo às necessidades locais de saneamento de resíduos 

urbanos, ou direcionar esforços para a implantação de modelos de coleta de resíduos, os quais 

atendam aos requisitos básicos de saneamento ambiental do município e que sejam 

sustentáveis ambientalmente e economicamente. Para Monteiro et al (2001, p. 6), a 

sustentabilidade econômica dos serviços de limpeza urbana é um importante fator para a 

garantia de sua qualidade.  
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3.4 A frágil sobrevivência das associações e cooperativas 
 

A Coleta Seletiva de Resíduos Domésticos é uma atividade, dentre outras 

correlacionadas com a questão do saneamento ambiental, a qual está inserida em um conceito 

mais amplo, conhecido como Gestão Integrada de Resíduos Urbanos, requerendo-se desta 

uma análise holística sobre o problema em questão. Para Oliveira (1997, p. 9), a gravidade do 

problema dos resíduos domésticos não está relacionada apenas à grandiosidade quantitativa 

do lixo produzido, mas principalmente à escolha do modelo de gestão adotado para 

administrá-lo. 

O Gerenciamento Integrado de Resíduos Urbanos é, em síntese, o envolvimento de 

diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com o propósito de realizar a 

limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo, elevando assim a qualidade 

de vida da população e promovendo o asseio da cidade, levando em consideração as 

características das fontes de produção, o volume e os tipos de resíduos – para a eles ser dado 

tratamento diferenciado e disposição final técnica e ambientalmente corretas. Para tanto, as 

ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que envolve a questão devem 

se processar de modo articulado, segundo a visão de que todas as ações e operações 

envolvidas encontram-se interligadas, comprometidas entre si (MONTEIRO et al, 2001).  

A ideia de transformar a importante atividade da coleta seletiva de resíduos domésticos 

em um instrumento de políticas públicas, orientada para a inclusão social de uma considerável 

parcela da nossa população, a qual situa-se no limiar ou abaixo da “linha de pobreza”, tornou-

se mais em evidência com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo federal, a 

partir de 2003, bem como recorrente na produção acadêmica brasileira das últimas décadas. 

Para a compreensão da abrangência desta política pública, é necessário delimitar o universo 

de “excluídos socialmente”, assim como o critério de “linha de pobreza” a ser adotado. Para 

Loureiro e Suliano (2009), o conceito de pobreza, geralmente utilizado em estudos nacionais e 

internacionais se baseia na renda, no poder aquisitivo da população. O Banco Mundial 

considera o ganho inferior a US$ 1.00/dia como referência para a “linha de pobreza”. No 

Brasil, é comum a utilização da referência de ½ salário mínimo por mês, per capita (o limite 

da “pobreza extrema” seria de R$ 70 por mês, per capita). O problema nestes tipos de 

referências (pela renda) é que, devido às correções monetárias ocorridas acima dos índices 

inflacionários ou alterações nas taxas de câmbio, a qual é flutuante e influenciável por 



  44  

 

oscilações do mercado internacional, o quantitativo da população que se encontra abaixo da 

“linha de pobreza” é alterado de forma artificial, podendo não corresponder com a realidade 

perceptível.    

Para a delimitação do universo de “excluídos socialmente”, vamos considerar um 

estudo divulgado pelo IPEA (2013), o qual assinala que, em 2012, cerca de 15,7 milhões de 

pessoas estariam vivendo na pobreza no Brasil, dos quais 6,53 milhões continuariam abaixo 

da linha de pobreza. Em prosseguimento a este raciocínio, a pesquisa do SNIS 

(MCIDADES/SNSA, 2013, p. 64) revelou que, em 2011, o total de resíduos sólidos coletados 

no Brasil, tanto domiciliares, quanto públicos, foi acima de 55,3 milhões de toneladas/ano. 

Considerando-se que cerca de 30% destes resíduos seriam passíveis de reciclagem 

(ABRELPE, 2012, p. 8), logo teríamos um volume final de 16,6 milhões de toneladas/ano 

disponíveis. Considerando-se, também, de acordo com a pesquisa PNSB 2008 (IBGE, 2010, 

p. 86), que a população de catadores de recicláveis apoiados por prefeituras era de 

aproximadamente 70 mil e que o volume de material reciclável coletado no Brasil, pelas 

associações de catadores, em 2011, foi de aproximadamente 148,5 mil toneladas/ano 

(MCIDADES/SNSA, 2013, p. 60), e mantendo-se a mesma produtividade per capita destes, 

seria possível projetar a necessidade de uma população de, aproximadamente, 7,8 milhões de 

catadores para a coleta de todo o montante de material reciclável produzido no Brasil, por ano 

(vide Gráfico 3.7).  

 

Gráfico 3.7 – Proporção de catadores na coleta de todos os resíduos recicláveis. 

 
Fonte: (IPEA,2013); (IBGE, 2010); (MCIDADES/SNSA,2013) 
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Esta população representaria 49,8% do universo estimado de pessoas que atualmente 

vivem na pobreza, os chamados “excluídos socialmente” (vide Gráfico 3.8). 

 

Gráfico 3.8 – Comparativo entre total de excluídos e catadores incluídos (projeção). 

 
Fonte: (IPEA,2013); (IBGE, 2010); (MCIDADES/SNSA,2013) 

 

Este raciocínio não considera, por exemplo, um possível aumento da eficiência per 

capita dos catadores, advindo do uso de treinamento especializado, emprego de “melhores 

práticas”, novas tecnologias para transporte e armazenamento, logística otimizada e 

organização social. Se isto ocorresse, o contingente necessário de catadores para a coleta de 

todos os resíduos recicláveis produzidos no Brasil seria, proporcionalmente, menor ainda. 

 Um ponto a ser analisado é sobre a forma de gestão das cooperativas de catadores. De 

acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2010, p. 122), a gestão compartilhada, 

pensada como uma alternativa de organização de populações de baixa renda e que pudesse, ao 

mesmo tempo, aumentar a eficiência dos programas e reduzir seus custos, vem enfrentado 

diversos problemas, não antecipados, que desafiam a continuidade destas iniciativas em 

muitos dos municípios que optaram por implementar esta estratégia. Os problemas mais 

comuns detectados nessas iniciativas incluem os de ordem organizacional das cooperativas, a 

fragilidade e dependência da relação destas com o poder público, a crise atual de diminuição 

das quantidades de material coletado pelas cooperativas, associada ao processo de 

interceptação feito pelos catadores autônomos e sucateiros, e a terceirização de serviços por 

parte das prefeituras. 
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Outro aspecto que depõe contra as associações é a sua natureza de informalidade, cuja 

adesão ou desligamento, por parte dos catadores, é espontânea, não havendo um 

comprometimento destas quanto à continuidade dos serviços de coleta prestado. Segundo 

Rodrigues et al (2009, p. 335), ao estudar o sistema de coleta seletiva no município de 

Sorocaba/SP, constatou-se que a variação temporal de cooperados está intimamente 

relacionada à eficiência da coleta seletiva e dos objetivos previstos pelo programa. Existem 

inúmeros fatores condicionantes que interferem na adesão ou no desligamento de membros, 

tais como, outras ofertas de emprego, dificuldades de compreensão da lógica de 

funcionamento (procedimentos, encargos e formas de pagamento), dificuldades de 

relacionamento com os próprios cooperados e com os fornecedores de materiais. O 

procedimento de adesão é voluntário e a cooperativa não possui muitos critérios e objeções 

para a seleção de novos cooperados. Não existe treinamento para o recém-cooperado; porém 

este passa por um período de uma semana de habituação, no qual acompanha um cooperado 

mais experiente. No mesmo estudo, Rodrigues et al (2009, p. 337) apresenta as respostas de 

entrevistados, perante a eventuais dificuldades encontradas na prática de coleta seletiva 

realizada pelas associações de catadores, e constata que 21% dos descontentes justificam sua 

reclamação pela falta de frequência prometida pelos catadores e 11% desejariam que esta 

frequência fosse ampliada. 

 A fragilidade da atividade de catador torna-se evidenciada, também, quando se analisa 

a sua logística empregada. Lima (2009, p. 228) observa que, além da coleta, que exige grande 

esforço físico – longos percursos, coleta que se dá frequentemente no chão, primeira 

prensagem do material - o catador realiza ainda a sua comercialização. A rota moradia-coleta-

comercialização apresenta obviamente configurações ilimitadas em cada caso, mas cabe 

destacar que muitas vezes, pode transformar moradores de periferia em moradores de rua 

temporários e ocasionais, posto que a geração da sucata se dá nas regiões centrais das cidades, 

o que exige elevado custo com transporte para as viagens diárias. A comercialização também 

se dá em locais distintos da catação, o que exige um certo tipo de planejamento da atividade. 

Diante do exposto, imaginar que a “Coleta Seletiva Solidária” seja um instrumento de 

política pública eficiente para a inclusão social torna-se impraticável, no contexto atual. Além 

do alcance das medidas não atingir um universo significativo de catadores, quando comparado 

com a população brasileira situada na “linha de pobreza”, a propalada “autogestão” das 

cooperativas, sem um comando centralizado e hierarquicamente administrável, poderia 
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implicar num tráfego caótico de “carrinheiros” nas já congestionadas vias urbanas de nossas 

cidades, o que prejudicaria ainda mais a mobilidade urbana destas. Outro aspecto importante a 

ser ponderado é que o volume de resíduos a ser processado, considerando-se o montante 

gerado no Brasil, exigiria uma logística de transporte, processamento e armazenamento para a 

qual a estrutura existente nas cooperativas e associações não estaria adequada a atendê-la. 

 

 

3.5  O verdadeiro protagonista da coleta seletiva 
 

Nas últimas décadas, diversos foram os trabalhos acadêmicos que enfocaram as 

associações e cooperativas de catadores como os principais “atores” do processo da Coleta 

Seletiva de Resíduos Domésticos. Este pensamento teve a sua lógica: aproveitar o enorme 

potencial de material reciclável que é descartado diariamente em lixões e aterros, juntamente 

com a oportunidade de incluir, socialmente, milhões de pessoas que hoje estão marginalizadas 

do processo econômico. O problema é que na prática, conforme exposto anteriormente, não 

há geração de resíduos domésticos suficientes no Brasil, para empregar 15,7 milhões de 

pessoas excluídas socialmente (IPEA, 2013). Além disso, para transportar, processar e 

armazenar todas as 16,6 milhões de toneladas/ano de resíduos domésticos recicláveis, geradas 

no Brasil (MCIDADES/SNSA, 2013, p. 48) e (ABRELPE, 2012, p. 8), de forma sustentável 

economicamente (uma vez que são os impostos municipais que financiam esta atividade), 

seria necessário o emprego de tecnologia, logística e de organização administrativa mais 

profissional, típicos dos sistemas chamados “capitalistas”, do que a informalidade encontrada 

nas atuais cooperativas/associações de catadores, o que, de certa forma, contraria a ideologia 

deste pensamento acadêmico. 

A “insustentabilidade” econômica do modelo de cooperativas/associações de catadores 

fica mais evidenciada quando se verifica a sua dependência em relação aos resíduos coletados 

nas residências: se estes não estiverem separados dos resíduos orgânicos e limpos, sem 

impurezas, os mesmos não poderão ser processados para a reciclagem, tendo, então, como 

destino final os lixões e aterros sanitários. A responsabilidade por esta limpeza e separação é a 

do cidadão, gerador do resíduo. Logo, se não houver a colaboração deste, não haverá coleta 

seletiva, pois não há estrutura industrial nas associações para a limpeza dos resíduos. Para 

Monteiro et al  (2001, p. 120), a reciclagem mais eficiente de resíduos domésticos é aquela 
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que é realizada pelo próprio cidadão, na sua própria casa, através da limpeza e da separação 

dos mesmos. Já o material reciclável, que é misturado ao lixo comum, fica sujo e 

contaminado (terra e gordura, entre outros), tornando o beneficiamento deste mais 

dispendioso e complexo. Quando separado numa usina de reciclagem através de processos 

manuais e eletromecânicos, a eficiência deste processo é de apenas 3% a 6% em peso, 

dependendo da sofisticação tecnológica empregada. Por isso o beneficiamento correto desse 

material pelas indústrias é muito oneroso. 

Daí, conclui-se que o verdadeiro protagonista do processo de reciclagem de resíduos 

domésticos, de forma sustentável ambientalmente e economicamente, deve ser o cidadão, 

que gera o resíduo e o separa adequadamente para a sua futura reciclagem. 
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4 O panorama mundial do tratamento dos resíduos domiciliares 
 

Em 2010, a UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme - 

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos ) realizou uma pesquisa sobre 

a gestão de resíduos sólidos domiciliares, de 20 cidades referência para todo o mundo. As 

cidades escolhidas nesta pesquisa representam uma gama de sistemas de coleta e reciclagem 

de resíduos sólidos urbanos de seis continentes e ilustram como a gestão destes resíduos 

funciona na prática em zonas tropicais e temperadas, em pequenas e grandes cidades, em 

países ricos e pobres, e em diversas escalas de material produzidos e processado. As 20 

cidades escolhidas como referência neste relatório são: 

 

• Adelaide, Austrália; 

• Bamako, Mali; 

• Belo Horizonte, Brasil; 

• Bengaluru, Índia; 

• Cañete, Peru; 

• Curepipe, Republica de Maurício; 

• Delhi, Índia; 

• Dhaka, Bangladesh; 

• Ghorahi, Nepal; 

• Kunming, China; 

• Lusaka, Zâmbia; 

• Manágua, Nicarágua; 

• Moshi, Tanzânia; 

• Nairobi, Quênia; 

• Quezon City, Filipinas; 

• Rotterdam, Holanda; 

• San Francisco, EUA; 

• Sousse, Tunísia; 

• Tompkins County, EUA; 

• Varna, Bulgária. 
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Na Tabela 4.1 abaixo, é apresentado um resumo das estatísticas coletadas na pesquisa: 

 
 

Tabela 4.1 – Resumo da pesquisa UN-HABITAT sobre manejo de resíduos sólidos no mundo. 

Fonte: (UN-HABITAT, 2010, p. 46-85). 
  

Numa análise dos dados anteriormente expostos, é possível se observar que: 

• as cinco primeiras cidades, destacadas na cor amarela, apresentam a melhor 

relação de porcentagem de cobertura da coleta de resíduos (100%) com a 

porcentagem de resíduos domésticos recuperados (25-72%); 

 

• destas cinco cidades, quase todas realizam 100% do volume da coleta de 

resíduos recicláveis (recuperados) através do “setor formal”, ou seja, através de 
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funcionários próprios ou terceirizados por empresas contratadas, com excessão 

da cidade de Varna, na Bulgária, a qual, em função da sua migração do antigo 

regime comunista para o capitalismo de mercado e integração à União 

Européia, ainda possui algumas associações de catadores, porém, sem 

desempenho significativo (apenas 2% de resíduos recicláveis coletados). Em 

decorrência disto, possuem baixos volumes de ocupação de aterro sanitário, 

com especial atenção para o caso da cidade de Rotterdam, na Holanda, a qual 

praticamente aboliu a existência de aterros e incinera, para fins de geração de 

energia, os demais resíduos sólidos que não podem ser reciclados. 

 

• Por fim, observa-se que estas cinco cidades estão situadas em regiões do 

planeta, as quais possuem ótimos índices de desenvolvimento humano (IDH), o 

que pode ser comprovado, também, pelos elevados índices de “resíduos per 

capita” apresentados. 

 

 Salta aos olhos as diferenças de desempenho, considerando-se a cobertura do serviço 

de coleta de resíduos domésticos e a percentagem de resíduos recicláveis recuperados, entre 

as cidades pertencentes a países desenvolvidos e as de países em desenvolvimento. Para este 

cenário, a UN-HABITAT (2010) faz a seguinte justificativa:  

“a maioria dos livros sobre resíduos sólidos, tratam os sistemas de coleta de resíduos 
nos países em desenvolvimento como cópias imperfeitas ou incompletas de um 
sistema ideal que opera em países desenvolvidos, como o Canadá, a Dinamarca ou o 
Japão. Em muitos, senão na maioria, as intervenções nestes sistemas buscam 
aperfeiçoar ou melhorar o processo de cópia e difusão do ideal. O que é 
frequentemente esquecido, é que os países de renda mais alta na Europa e na 
América do Norte têm estado ocupados, com a questão de resíduos sólidos nos 
últimos 40 anos ou mais. Os sistemas e tecnologias em uso não foram desenvolvidos 
da noite para o dia, e eles foram adaptados para o clima, as condições sociais e as 
economias destas sociedades. O que nem sempre é claro para o visitante da 
Dinamarca ou da Alemanha, é que mesmo estes “Gigantes da Limpeza" não 
evoluíram da fase de despejo a céu aberto para as melhores práticas atuais, em uma 
única etapa. Foram promovidos debates, nos quais os seus cidadãos opinaram. Seus 
engenheiros assumiram riscos, fizeram inovações e cometeram alguns erros. 
Algumas coisas que foram concebidos há 20 anos atrás, tais como o acordo holandês 
“produtor-responsabilidade” para embalagens, nunca funcionou, enquanto outras 
inovações, como o duplo recolhimento de resíduos orgânicos contribuíram, tanto 
para a economia, quanto para o meio ambiente”. 

 

 Com exceção de Quezon City, nas Filipinas, a qual apresenta um bom desempenho 

tanto na cobertura geral da coleta de resíduos, quanto na percentagem de resíduos recicláveis 
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recuperados, inclusive pelo setor informal, de maneira geral, não se observa este mesmo 

desempenho nas demais cidades pesquisadas, oriundas de países em desenvolvimento. Logo, 

é questionável, do ponto de vista da gestão municipal, se vale à pena, para estas cidades, 

insistir no modelo de coleta de resíduos pelo setor “informal”, a título de “inclusão social” das 

camadas mais pobres de suas populações, ou investir em tecnologia e modelos de gestão mais 

modernos e profissionais, inspirados nas cidades de países de primeiro mundo. 

 

 

4.1  Os bons exemplos oriundos dos países desenvolvidos 
 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 

2013), dentre os 47 países classificados com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

“altíssimo” (acima de 0,8), 31 destes são europeus, juntamente com os EUA, Japão, Coréia do 

Sul, Austrália, Canadá, entre outros. O fato de grande parte da Europa, EUA e Japão também 

serem referências na gestão de resíduos urbanos não é mera coincidência: é uma consequência 

da organização social e do nível de progresso tecnológico que estas nações alcançaram e que 

podem servir de modelo para os países em desenvolvimento, como o Brasil. 

 

4.1.1  Os bons exemplos europeus 

 

Na Europa, segundo a Agência Europeia do Meio Ambiente (EEA, 2013), a melhoria 

na gestão de resíduos domésticos é um elemento essencial nos esforços para tornar o 

continente europeu mais eficiente no uso de seus recursos. Se um país gera maior retorno 

econômico a custos mais baixos para o meio ambiente, então ele deve encontrar maneiras de 

extrair maior valor dos recursos obtidos da natureza, minimizando a carga de emissões e 

resíduos poluentes. Um meio de se atingir este objetivo é através da mudança da “gestão de 

resíduos” para a “hierarquia de manejo de resíduos” (vide Figura 4.1); a redução ou eliminação 

total do uso de aterros sanitários e o foco na prevenção, reutilização, reciclagem e recuperação 

de resíduos. 
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Figura 4.1 – Hierarquia de manejo de resíduos estipulada pela União Europeia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (EEA, 2013, p. 10). 
 

De acordo com a Comissão Europeia para o Meio Ambiente (EC, 2008), a Diretiva 

2008/98/EC estabelece os conceitos e definições básicos relacionados à gestão de resíduos, 

tais como definições de resíduos, reciclagem e recuperação para os países membros da União 

Europeia. Ela explica quando os materiais deixam de ser resíduos e tornam-se matérias-

primas secundárias (os chamados critérios de fim de resíduos) e como distinguir entre 

resíduos e subprodutos. Os resíduos orgânicos são definidos como "resíduos biodegradáveis 

oriundos de parques e jardins, restos de alimentos e de cozinha de habitações, restaurantes, 

lanchonetes e os resíduos similares das unidades de transformação de produtos alimentares".  

A diretiva estabelece alguns princípios básicos de gestão de resíduos: ela exige que os 

resíduos sejam geridos, sem pôr em perigo a saúde humana e causar danos ao meio ambiente, 

tais como riscos para a água, ar, solo, plantas ou animais, perturbações sonoras ou odores, e 

sem danificar o meio rural ou locais de interesse especial. A diretiva introduz, também, o 

princípio do "poluidor-pagador" e da "responsabilidade ampliada do produtor". Ela incorpora 

disposições sobre óleos usados e resíduos perigosos e estabelece duas novas metas de 

reciclagem e recuperação (energia) para serem atingidas até 2020: 50% de reuso e reciclagem 

de resíduos domésticos e similares e 70% de reuso e reciclagem de resíduos da construção 
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civil e de demolição. A diretiva exige que os Estados-Membros adotem planos de gestão de 

resíduos e programas de prevenção de resíduos. 

Algumas ótimas referências, na gestão de resíduos domésticos, merecem ser 

mencionadas. Na Noruega, segundo a EEA (2013b), 50% dos resíduos sólidos domésticos 

produzidos naquele país são incinerados e 42% destes (orgânicos e inorgânicos) são 

reciclados. A proibição da abertura de novos aterros, a partir de 2009, parece ter reduzido a 

disposição de resíduos nos atuais, de forma significativa nos últimos anos. Em 2010, apenas 

6% de todos os resíduos gerados naquele país foram depositados em aterros. Para Tagliabue 

(2013), Oslo, capital da Noruega, é hoje uma cidade que necessita importar lixo para a 

geração de calor e eletricidade para os seus habitantes. Parte do lixo importado vem da 

Inglaterra, parte vem da Irlanda e parte vem da vizinha Suécia. Ela inclusive tem planos para 

importar do mercado norte-americano. Metade da cidade e a maioria das escolas são 

aquecidas pela queima do lixo - doméstico, resíduos industriais e até resíduos tóxicos e 

perigosos de hospitais e apreensões de drogas. Porém, há um problema: não há produção local 

de lixo suficiente para queimar. O problema não é exclusivo de Oslo. Em toda a Europa 

setentrional, onde a prática de queimar lixo para gerar calor e eletricidade disparou nas 

últimas décadas, a demanda por lixo é muito superior à oferta. A meticulosa população do 

norte europeu produz apenas cerca de 136 milhões de toneladas de resíduos por ano, muito 

pouco para abastecer usinas incineradoras capazes de consumir mais de 635 milhões de 

toneladas. Em Oslo, as famílias separam seu lixo, colocando os restos de comida em sacos 

plásticos verdes, os plásticos em sacos azuis e os vidros em outro lugar. Os sacos são 

distribuídos gratuitamente em mercearias e outras lojas. A separação do lixo orgânico, 

incluindo os restos de comida, passou a permitir que Oslo produza biogás, o qual já abastece 

alguns ônibus no centro da cidade. 
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A Alemanha é outro país europeu que é referência no manejo de resíduos domésticos. 

Segundo Ruschel (2008), na cidade de Leverkussen, 

 “até mesmo ambientalistas mais experientes se espantam ao ver cidadãos comuns 
estacionarem o carro, abrir o porta-malas e tirar de lá de dentro todo tipo de lixo 
seco e colocá-lo em uma das 38 diferentes caixas coletoras. [...] e as pessoas sabem 
exatamente o que deve ser colocado aonde. Há inclusive um orientador para o caso 
de dúvidas. São separados 5 tipos de vidros, 7 diferentes metais, 5 tipos de sobras de 
informática (o tal lixo eletrônico - fios, monitores, teclados, CPUs e acessórios), 4 
tipos de papéis, eletrodomésticos, madeira, material orgânico, tecidos, plásticos, 
materiais perigosos - enfim cada coisa em seu lugar, inclusive rolhas de garrafas! 
Segundo Hamid Shakoor, gerente da AVEA, o fato das pessoas saberem diferenciar 
os materiais é resultado de um longo e permanente processo de educação e 
informação que levou mais de 10 anos.” 

 

  

Com apenas 450 empregados, a empresa responsável pelo manejo de resíduos em 

Leverkussen, a AVEA12 trata, anualmente, 1,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos. E 

como explicar que mais de 90% dos moradores desta cidade possuem o hábito de levar, 

voluntariamente os resíduos recicláveis para o centro de coleta? Para Ruschel (2008), isto 

significa economia no bolso do cidadão. Uma família de quatro pessoas tem direito ao 

recolhimento de até 60 litros de lixo seco por semana, ao pagar a quantia de € 294 (euros) por 

ano, o que seria a nossa taxa de lixo, embutida no IPTU. Se quiser coleta separada, o cidadão 

terá que pagar por isto. Assim, por exemplo, se alguém quiser se desfazer de móveis velhos ou 

até mesmo de latas de tinta, terá que usar sua quota de coleta, esperar uma coleta especial 

semestral, ou pagar em separado se o volume extrapolar. Além disso, como é proibido 

simplesmente jogar o lixo nas ruas ou em terrenos baldios, como é comum no Brasil, o 

cidadão tem como opção pagar pela coleta extra ou levar o material para a coleta seletiva. 

Esta ação acaba se tornando mais prática, mais correta e mais barata. 

 Segundo as estatísticas publicadas pela Agência Europeia do Meio Ambiente (EEA, 

2013), a Áustria e a Alemanha disputam a liderança européia na eficiência da reciclagem de 

resíduos domésticos produzidos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, com 63% e 62%, 

respectivamente, conforme Gráfico 4.1 abaixo:   

 

 

 

                                            
12 http://www.avea.info 
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Gráfico 4.1 – Índice de reciclagem total de resíduos orgânicos e inorgânicos – União Europeia. 
 

 

Fonte: (EEA, 2013, p. 13). 
 

 

Na reciclagem de resíduos inorgânicos, a Alemanha detém a supremacia europeia, com 

cerca de 45% de eficiência. De maneira geral, o progresso obtido no aumento da taxa de 

reciclagem total é devido ao fato de que muitos países aumentaram da reciclagem de materiais 

como vidro, papel e papelão, metais, plásticos e têxteis. Oito países aumentaram a sua taxa de 

reciclagem de materiais em mais de 10 pontos percentuais, no período 2001-2010, e 11 países 

conseguiram um aumento de entre cinco e dez pontos percentuais (vide Gráfico 4.2). 
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Gráfico 4.2 - Índice de reciclagem total de resíduos inorgânicos – União Europeia. 

 

 

Fonte: (EEA, 2013, p. 15). 
 

 

Em contraste com o desempenho da reciclagem de resíduos inorgânicos, o Gráfico 4.3 

mostra que os aumentos de reciclagem de resíduos orgânicos foram muito mais modestos, em 

relação ao mesmo período. Neste quesito, a Áustria lidera os países europeus que mais 

reciclam resíduos orgânicos, com cerca de 33% do total produzido. Apenas um país aumentou 

sua reciclagem municipal em mais de 10 pontos percentuais, entre 2001 e 2010, e apenas seis 

países melhoraram, entre cinco e dez pontos percentuais. Dezoito países mantiveram um nível 

muito baixo (0 a 10% dos resíduos produzidos), durante todo o período de 2001-2010 (vide 

Gráfico 4.3).  
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Gráfico 4.3 - Índice de reciclagem total de resíduos orgânicos – União Europeia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (EEA, 2013, p. 17). 

 

 

Segundo a Agência Europeia do Meio Ambiente (EEA, 2013), as razões para essa 

tendência podem ser: 

 

• A ausência de uma obrigação, para toda a União Europeia (UE), da reciclagem 

de resíduos orgânicos. Em vez disso, as regras atuais da UE limitam a 

quantidade de resíduos biodegradáveis que podem ser depositados em aterros; 

 

• A ausência de padrões de qualidade comuns da UE para resíduos destinados a 

compostagem. Um objetivo importante da reciclagem de orgânicos é produzir 
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compostagem ou digestão anaeróbica, mas muito material orgânico é usado 

atualmente como cobertura ou camada intermediária em aterros. O 

estabelecimento de padrões de qualidade tornaria mais fácil esclarecer se o 

composto pode ser utilizado como adubo do solo na agricultura ou em 

jardins. 

 

• O fato de que o material e potencial de reciclagem de orgânicos depende de sua 

respectiva participação no lixo municipal total. Na maioria dos países, o 

potencial de reciclagem destes é menor do que o potencial de reciclagem de 

inorgânicos, porque os orgânicos são uma proporção menor dos resíduos 

urbanos, no total. Os países com uma quota particularmente baixa de 

orgânicos em seus resíduos urbanos, como a Lituânia, a Noruega e a 

Eslovênia, obviamente, têm um menor potencial de reciclagem do que os 

países com maior participação. 

 

Tal como ilustrado no Gráfico 4.4, o aumento geral na reciclagem de resíduos urbanos 

levou a uma redução na percentagem de resíduos urbanos destinados aos aterros. A maioria 

dos países reduziu a deposição em aterro no período 2001-2010. Dezesseis países cortaram a 

porcentagem de resíduos urbanos depositados em aterro em mais de 10 pontos percentuais, 

com cinco deles atingindo uma redução de mais de 20 pontos percentuais. É possível observar 

no gráfico que, na contramão dos países mais desenvolvidos, os países do leste europeu, 

satélites da antiga União Soviética, lideram aqueles que ainda utilizam os aterros sanitários 

como destino preferencial dos resíduos domésticos (vide Gráfico 4.4). 
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Gráfico 4.4 - Porcentagem total de resíduos destinados a aterros – União Europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (EEA, 2013, p. 21). 
 

 

Não há limites juridicamente vinculativos da UE sobre a deposição em aterro de 

resíduos urbanos, mas a “Diretiva de Aterros da União Europeia”, estabelecida em 1999, 

exige que todos os Estados-Membros da UE reduzam a quantidade de resíduos urbanos 

biodegradáveis depositados em aterro. Os resíduos urbanos biodegradáveis são definidos pela 

diretiva como: os resíduos que estão sujeitos a decomposição anaeróbica ou aeróbica. 

Atualmente, a principal ameaça ambiental de resíduos biodegradáveis é a lixiviação e 

produção de metano a partir de resíduos em decomposição nos aterros sanitários. Os resíduos 

biodegradáveis são todos os orgânicos, tal como definido acima, mais papel e papelão, 

plástico biodegradável e resíduos têxteis. 
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Os indicadores apresentados sobre a reciclagem dos resíduos orgânicos e inorgânicos, 

bem como os de utilização de aterros sanitários, atestam a excelência na gestão do manejo de 

resíduos domésticos urbanos, implantada na Europa Ocidental, principalmente nos países 

nórdicos e da região central. Os países do leste europeu, outrora comunistas (o que pode 

explicar o fraco desempenho dos seus indicadores), ainda estão num estágio inferior de 

saneamento ambiental. Estes bons indicadores poderiam servir de referência, para o 

estabelecimento de metas nos programas de gestão ambiental dos países em desenvolvimento. 

 

 

4.1.2 O bom exemplo norte-americano 

 

Nos Estados Unidos, segundo a Agência de Informação do Departamento de Energia 

Norte-Americano (EIA, 2012), em 2011, havia 75 plantas industriais operando em 20 estados, 

responsáveis pela geração de energia elétrica, a partir da queima de resíduos sólidos 

municipais, com capacidade de produção de até 2.238 MW (megawatts). Durante aquele ano, 

foram produzidos, aproximadamente, 14 milhões de MW a partir destes resíduos, o que 

correspondeu a 0,3% de toda geração de energia norte-americana, mais ou menos equivalente 

ao montante da geração de eletricidade geotérmica naquele país. De acordo com a Agência de 

Proteção Ambiental norte-americana (EPA), estas plantas industriais consumiram 29 milhões 

de toneladas de resíduos, equivalente a 12% do total da produção daquele país. Do total 

restante, aproximadamente 34% foram reciclados ou destinados a compostagem e 54% foram 

descartados em aterros sanitários (vide Gráfico 4.5). 
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Gráfico 4.5 – Destinação dos resíduos sólidos urbanos nos EUA – 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (EIA, 2012). 

 

Em San Francisco, Califórnia, segundo Gualberto (2011), o programa de 

compostagem urbana daquela cidade atingia, em 2011, o marco da milionésima tonelada de 

restos de comida coletada. Este programa fora criado em 1996, mas somente em 2009 a 

cidade aprovou uma nova lei que tornou a reciclagem e a compostagem obrigatórias. Foram 

dados aos moradores três caixas. Uma caixa preta para o lixo não-reciclável, uma azul para 

recicláveis e uma verde para a compostagem. Aqueles que não colocarem os resíduos em suas 

respectivas caixas pagam multas. O valor é de US$ 100 (dólares americanos) para pequenas 

empresas e residências familiares e até US$ 1,000 para as grandes empresas e prédios de 

várias unidades. A cidade já possui uma taxa de reciclagem de 72% e quer alcançar sua meta 

de “desperdício zero” em 2020. 

Embora os índices norte-americanos apresentados sejam, na média, inferiores aos dos 

países da Europa Ocidental, pode-se dizer que o percentual de 34% de resíduos reciclados é 

um bom número, considerando-se, por exemplo, o índice estimado brasileiro de 2,8%. O 

descarte em aterro ainda é elevado, acima de 50%, o que abre espaço para o aprimoramento 

daquele sistema, tanto na ampliação da reciclagem, quanto na recuperação energética, através 

da incineração. 
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4.1.3 O bom exemplo japonês 

 

O Japão é outro país desenvolvido, no qual deve-se estudar o seu funcionamento, a fim 

de subsidiar o desenvolvimento de um modelo brasileiro de gestão de resíduos urbanos, 

principalmente na tecnologia de incineração de resíduos não-recicláveis. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente japonês (JAPAN, 2012), em virtude do território daquele país 

ser limitado e, decorrência disso, haver escassez de espaço para a implantação de novos 

aterros sanitários, foram desenvolvidos sofisticados sistemas de coleta, transporte, 

processamento e tratamentos intermediários, incineração e disposição final em aterros, de tal 

forma a evitar a poluição ambiental, principalmente em áreas densamente povoadas. Aliada à 

alta tecnologia empregada, a cultura japonesa incentiva os seus cidadãos a evitarem o 

desperdício. A palavra “mottainai” sintetiza este pensamento. Ela engloba a prática de 

valorizar e utilizar todas as coisas, tanto tempo quanto possível. Enquanto a economia 

continua a crescer, o espírito de “mottainai” impediu a geração de resíduos em excesso e 

motivou o desenvolvimento de tecnologias para a reutilização, reciclagem e uso efetivo 

através de recuperação de calor. 

Conforme as últimas estatísticas anunciadas pelo próprio ministério japonês (JAPAN, 

2012b), referentes ao ano de 2009, o país produziu cerca de 50,5 milhões de toneladas de 

resíduos domésticos, sendo que 71,2% (35,9 milhões de toneladas) foram incineradas, 18,8% 

(9,5 milhões de toneladas) foram reciclados e 10% (5 milhões de toneladas) foram 

descartados em aterros sanitários (vide Gráfico 4.6).    
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Gráfico 4.6 – Destinação dos resíduos sólidos urbanos no Japão – 2009. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (JAPAN, 2012b). 

 

 

No cenário japonês exposto, ressalta aos olhos o índice acima de 70% para a 

incineração de resíduos coletados. Neste caso, duas justificativas são plausíveis para este fato: 

 

• a primeira é que o território japonês é relativamente pequeno para acomodar 

uma população13 superior a 126 milhões de pessoas em um território14 de 375 

mil km2 (aproximadamente o tamanho dos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul juntos)15, não se justificando o “desperdício” de espaço para a 

implantação de aterros sanitários; 

 

• a segunda é que a incineração também propicia a geração de energia elétrica 

(recuperação energética), essencial para o funcionamento da sua economia, a 

terceira maior do mundo, com um PIB16 de  US$ 5,9 trilhões, em 2013. 

                                            
13 http://www.bbc.com/news/world-asia-25566868 
14 http://geography.about.com/library/cia/blcjapan.htm 
15 http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php? 
16 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
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5 Os modelos mundiais de sustentabilidade econômica na coleta 
de resíduos urbanos 

 

A migração da população para as cidades, um fenômeno mundial, exerce uma pressão 

no planejamento urbano, bem como no orçamento municipal. Com relação aos sistemas de 

manejo de resíduos domésticos, Monteiro et al (2001, p. 10) afirma que “é importante que a 

população saiba que é ela que remunera o sistema, através do pagamento de impostos, taxas 

ou tarifas. Em última análise, está na própria população a chave para a sustentação do 

sistema, implicando por parte do Município a montagem de uma gestão integrada que inclua, 

necessariamente, um programa de sensibilização dos cidadãos e que tenha uma nítida 

predisposição política voltada para a defesa das prioridades inerentes ao sistema de limpeza 

urbana”. 

 

5.1     Os modelos de financiamento para os sistemas de manejo de resíduos urbanos 
 

Segundo a DSM Environmental Services (2014), as alternativas de financiamento da 

infraestrutura para a coleta, processamento e disposição final dos resíduos urbanos, pela 

municipalidade, seriam: 

 

I. Nenhum envolvimento direto da municipalidade (financiado integralmente 

pelo setor privado, por meio de taxas de inscrição cobradas diretamente dos 

cidadãos e das empresas): 

o Benefícios: 

� Não envolvimento do município; 

� Sem impacto no imposto sobre a propriedade (IPTU); 

� Normalmente baseado no volume de resíduos descartados. 

o Desvantagens: 

� Um serviço de assinatura desorganizado tende a ser a forma mais 

cara de coleta residencial; 

� O setor privado deve incorporar a inadimplência de alguns 

cidadãos na taxas de todos os usuários; 

� Normalmente a taxa cobrada pelo volume de resíduos não é 

agressiva, porque o custo marginal do serviço é baixo quando 
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comparado com o custo fixo; 

� Custos ocultos na infra-estrutura municipal, na saúde pública e 

na segurança, devido ao aumento do tráfego de vários caminhões 

em uma mesma via. 

 

II. Financiado integralmente pelo imposto sobre a propriedade (IPTU): 

o Benefícios: 

� As taxas de coleta são garantidas através de ameaça de 

alienação fiduciária dos imóveis; 

� Fonte de receita previsível; 

� Possibilidade de deslocar os custos residenciais para as 

propriedades comerciais (subsídios). 

o Desvantagens: 

� A socialização dos custos inibe a redução a nível individual; 

� Fraca relação entre a geração de resíduos e os custos; 

� Pode ser feito sem a criação de fundo corporativo; 

� Compete com outras necessidades municipais prioritárias 

(saúde, educação, transporte); 

� Difícil de criar incentivos para a reciclagem ou redução; 

� Dificuldade de adicionar novos serviços, por causa da pressão 

sobre os impostos. 

 

III. Financiado através de licenças de postos de coleta (estação de 

transferência) e/ou taxas de utilização: 

o Benefícios: 

� Podem ser cobradas taxas de utilização com base no volume ou 

uma combinação de taxas de licença e de usuário; 

� Somente aqueles que optarem por entregar à estação de 

transferência pagam pelo serviço; 

� As estações de transferência normalmente oferecem uma grande 

variedade de opções de descarte e reciclagem (por exemplo, 

resíduos sólidos domésticos, resíduos de jardim, volumosos, 
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eletrônicos). 

o Desvantagens: 

� Normalmente, os usuários residenciais dirigem muitos mais 

quilômetros do que se seus resíduos fossem coletados na calçada 

da sua residência; 

� Se as taxas de coleta são fonte principal de receita, então os 

usuários não têm um incentivo para aumentar a reciclagem; 

� As taxas de utilização normalmente não podem ser pagas 

diretamente ao atendente do posto de coleta, para evitar 

transações em dinheiro no local. 

 

IV. Financiado no todo ou em parte por taxas de utilização baseadas em 

volume (muitas vezes chamado de PAYT - "Pay As You Throw"/Pague o que 

você descarta - ou SMART - "Save Money As you Reduce Trash”/Economize 

dinheiro reduzindo o lixo - ou "Preço baseado na unidade"): 

o Benefícios: 

� Forma comprovada de aumentar a reciclagem; 

� Retira os custos do imposto de propriedade (IPTU); 

� Agrupa os custos de disposição com os de desvio. 

o Desvantagens: 

� Pode ser politicamente mais difícil adotar; 

� Baixo nível de certeza de receita nos primeiros anos; 

� Deve abordar potencial desvio para outras opções de disposição 

- lixeiras comerciais. 

 

V. Taxas de utilização baseadas em nível de serviço (mecanismo de cobrança 

típica para empresas privadas; Cliente cobrado por frequência de coleta e 

volume máximo ou pico que eles podem usar): 

o Benefícios: 

� Fácil de administrar; 

� O cliente tem capacidade suficiente de armazenamento de 

resíduos, na maioria dos casos. 
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o Desvantagens: 

� Menos incentivo do que o PAYT para aumentar a reciclagem; 

� Muitas vezes requer subscrição e aumento do custo para 

reciclagem; 

� O transportador privado assume riscos de não-pagamento. 

 

VI. Sobretaxa para aterros (Normalmente usado para financiar "desejáveis" 

programas de gestão de resíduos, subsídio de coleta seletiva): 

o Benefícios: 

� Grandes instalações de recepção de resíduos podem gerar 

receitas significativas com baixo custo adicional; 

� Aumenta o custo de disposição de resíduos menos desejáveis. 

o Desvantagens: 

� Declínio na tonelagem nas instalações de disposição de resíduos 

reduz as receitas para financiar programas; 

� Legislaturas podem usurpar fundos para outros fins. 

 

VII. Sistemas de depósitos (Logística Reversa – as taxas sobre garrafas e baterias 

de chumbo-ácido são alguns exemplos): 

o Benefícios: 

� Altas taxas de recuperação de materiais; 

� Recuperação de materiais de maior qualidade; 

� Responsabilidade ampliada efetiva do produtor para 

armazenamento de embalagens de bebidas. 

o Desvantagens: 

� Requer dos cidadãos o retorno do material fora dos cestos 

habituais de coleta (com custo para os cidadãos); 

� Altos custos de manuseio para os distribuidores e varejistas; 

� Potencial significativo de fraude. 

 

VIII. Regimes de responsabilidade ampliada do produtor (Gerenciamento de 

Produtos - comum no Canadá e na Europa; atualmente adotado para resíduos 
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especiais nos EUA, em muitos estados, mas não para a embalagem): 

o  Benefícios: 

� Os produtores são responsáveis pelo custo de recuperação; 

� Custo passado para os consumidores para reduzir as 

“externalidades” (outras economias); 

� Pode alcançar altas taxas de recuperação de materiais. 

o Desvantagens: 

� Custos iniciais de implementação serão altos; 

� Difícil de integração com os sistemas de gestão de resíduos já 

implantados; 

� Custos de administração altos; 

� Requer aprovação da legislatura. 

 

IX. Impostos sobre Embalagens: 

o Benefícios: 

� Um pequeno imposto pode aumentar a receita significativamente; 

� Começa a abordar as externalidades de resíduos de embalagens; 

� Pode ser ajustado para recompensar embalagens ambientalmente 

preferíveis ou penalizar embalagens de difícil gestão. 

o Desvantagens: 

� Imposto insuficiente para mudar os hábitos; 

� Pode ser usurpado pelo Legislativo; 

� Requer relatórios detalhados dos fabricantes e importadores; 

� Requer aprovação da legislatura. 

 

Além das alternativas descritas anteriormente, outras iniciativas estão disponíveis no 

mercado mundial para o custeio, seja na implantação inicial da infraestrutura, quanto na 

sustentabilidade operacional, de um sistema de manejo de resíduos urbanos. 
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5.2 A iniciativa Recyclebank 
 

A Recyclebank (https://www.recyclebank.com/corporate-info) é uma empresa que 

empreende a missão de motivar os indivíduos e as comunidades a perceber um mundo em que 

nada é desperdiçado - mudando a forma como as pessoas vêem o seu papel na criação de um 

futuro mais sustentável. Através de parcerias com as comunidades, empresas de manejo de 

resíduos urbanos, comércio municipal e grandes marcas nacionais, a Recyclebank incentiva 

ações verdes, como a reciclagem de resíduos, com pontos de recompensa que podem ser 

trocados por descontos e ofertas de mais de 4.000 parceiros comerciais. A empresa pratica os 

chamados "jogos para o bem", os quais combinam a mecânica tradicional de jogos com o 

benefício ambiental, tendo um impacto mensurável sobre o comportamento do consumidor e 

do meio ambiente, e usando este conceito como o princípio orientador para o seu negócio. Ao 

educar e capacitar mais de quatro milhões de usuários online e off-line, o objetivo é ajudar as 

comunidades a aumentar as taxas de reciclagem e incentivar os membros a tomar outras ações 

“verdes” do cotidiano, como reduzir consumo de energia e água e fazer escolhas mais 

inteligentes de transporte. A empresa trabalha com as comunidades para descobrir a 

quantidade de material reciclável que foi coletada. O peso dos resíduos coletados é mensurado 

e, então, o resultado é convertido em pontos do programa, que são compartilhados entre todos 

os moradores da comunidade que atuaram na reciclagem. Estes pontos podem ser consumidos 

em produtos e serviços de parceiros comerciais. Atualmente, o programa de pontos possui 

acordo com os programas de reciclagem de resíduos urbanos de 31 comunidades de estados 

norte-americanos e, também, no Reino Unido.  

 

 

5.3     O uso dos créditos do carbono.  
 

Segundo Sato (2012), o mercado do carbono surgiu como um recurso para o 

cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto, em 1997, que definiu limite 

para a quantidade de gases poluentes na atmosfera. Esta preocupação justifica-se pelo “efeito 

estufa”: um fenômeno natural que retêm parte do calor dos raios solares e mantêm a 

temperatura do planeta. Quando a concentração de gases como gás carbônico, metano e óxido 

nitroso, aumenta, este fenômeno é ampliado e mais calor é retido na superfície da Terra, o que 
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estaria segundo alguns cientistas, relacionado ao aquecimento global. 

Quando os resíduos biodegradáveis são depositados em um aterro sanitário, eles 

produzem o gás metano (CH4). O metano pode ser capturado ou queimado para produzir 

energia a partir dos aterros ou pode ser evitado, através da compostagem aeróbia destes 

resíduos. Através da coleta seletiva de resíduos, seguida da reutilização e reciclagem de 

materiais e da compostagem de resíduos orgânicos, as emissões de gases de efeito estufa 

podem ser reduzidas de forma significativa. 

 

 

5.3.1 O mecanismo CDM/CER. 

 

De acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC, 2014), o “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo” (CDM) permite que os 

projetos de redução de emissões nos países em desenvolvimento ganhem créditos de “redução 

certificada de emissões” (CER - Certified Emission Reduction), cada um equivalente a uma 

tonelada de CO2. Esses créditos podem ser negociados e vendidos, sendo usados pelos países 

industrializados, como parte de suas metas de redução de emissões, conforme acordado no 

âmbito do Protocolo de Kyoto, em 1997. Através do CDM, os países desenvolvidos podem 

contribuir para a mitigação das mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável nos países 

em desenvolvimento, permitindo que países desenvolvidos alcancem parte de suas obrigações 

de redução, por meio de investimentos em projetos de redução de emissões nos países em 

desenvolvimento. Os projetos podem ser implementados, onde a redução de emissões for 

alcançada de forma mais eficiente. O objetivo é melhorar a flexibilidade geral e a eficiência 

econômica de obtenção de redução de emissões. A redução de gases de efeito estufa, de 

qualquer projeto de CDM, é medida de acordo com métodos internacionalmente acordados e 

são quantificadas em unidades padrão, chamadas CER. Estas são expressas em toneladas 

equivalentes de dióxido de carbono (CO2e). As CERs podem ser negociadas e vendidas nos 

mercados internacionais de carbono.  

Para o World Bank (2014), as regras do mercado de carbono variam. Os esquemas de 

captura de carbono e comercialização, através da emissão de “reduções certificadas” 

permitem às companhias que atuam nos setores alvos, emitirem gases do efeito estufa até um 
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limite pré-estabelecido. Os emissores dos gases que excedem este limite devem, então, 

comprar as “reduções certificadas” emitidas por outras companhias que não atingiram o seu 

próprio limite, permitindo, desta forma, que, na média, a emissão de poluentes seja 

controlada. Os principais setores alvos do mercado de carbono são: Eliminação de Poluentes 

Industriais, Preservação de Florestas, Captura de Metano, Energias Renováveis e Eficiência 

Energética. O financiamento de projetos de manejo de resíduos urbanos também pode ser 

feito através do uso de CERs. Conforme estatísticas divulgadas pela UNFCCC17, este tipo de 

projeto ocupa a segunda posição de uma lista de 7.426, até 31 de janeiro de 2014, com 10,9% 

de todos os projetos já registrados na entidade (vide Gráfico 5.1).   

 

 

Gráfico 5.1 – Classificação de projetos na UNFCCC, por escopo de atividade. 

 

Fonte: (UNFCCC, 2014). 
 

                                            
17 http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/CDMinsights/index.html 
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Segundo as estatísticas divulgadas pela UNFCCC (2014), o Brasil tem se destacado na 

quantidade de CERs destinados a projetos de redução de emissão de gases do efeito estufa. 

Até janeiro de 2014, o país ocupava a terceira posição na classificação individual dos países 

que mais registraram projetos sustentáveis, com um acumulado de 321 projetos, 

representando 4,3% do total de registrado (vide Gráfico 5.2).  

 

 

Gráfico 5.2 – Distribuição de projetos registrados por país, para recebimento de CERs. 

 

Fonte: (UNFCCC, 2014). 
 

 

 

Quanto ao volume acumulado de 2005 a jan/2014, o Brasil ocupou a 4ª. colocação, 

com 90,7 milhões de CERs emitidos, representando 6,3% do volume global (vide Gráfico 

5.3).  
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Gráfico 5.3 – Distribuição de CERs utilizados pelos países em desenvolvimento. 

 
Fonte: (UNFCCC, 2014). 

 

 

O valor do CER comercializado no mercado internacional, o seu preço tem sofrido 

forte depreciação nos últimos anos, em virtude do impacto da crise financeira de 2008-2009, 

que impacta, até hoje, a economia dos países de primeiro mundo, financiadores do CDM. O 

valor do CER encerrou fevereiro de 2014 valendo € 0,28 (28 centavos de Euros), ante € 5,88, 

dois anos antes (vide Gráfico 5.4). 

  

 

 

 

 



    75 

 

   

 

Gráfico 5.4 – Cotações do CER. 

 

Fonte: (https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=814666#data). 
 

 

5.3.2 Outros mecanismos de financiamento. 

 

De acordo com a Carbon Finance (2013), a incerteza em torno do futuro dos mercados 

de carbono existentes nos últimos anos, tem impedido que recursos valiosos sejam 

canalizados para investimentos de baixo carbono, particularmente do setor privado. Após a 

crise econômica de 2008-2009 e a lenta recuperação econômica nas principais economias 

mundiais, a produção industrial caiu e a demanda por ativos de carbono, utilizados para o 

cumprimento do protocolo de Kyoto, também caiu. Com o apoio limitado, os preços 

atingiram mínimos históricos. Ao mesmo tempo, várias iniciativas nacionais e regionais de 

preços de carbono estão surgindo. Não é de se estranhar que várias destas novas iniciativas de 

preços, também incluam recursos de projeto, destinadas a prevenir acontecimentos 

semelhantes no futuro. Estas iniciativas emergentes estão sendo adaptadas às particularidades 

nacionais e regionais e incluem uma série de características de projeto, com intuito de 

estabilizar o preço do carbono.  
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Os mecanismos de estabilização de preços podem ser usados para prevenir a queda para 

níveis muito baixos, ou para evitar que os preços se tornem demasiadamente altos, utilizando-

se, para isto, de uma reserva de contenção de custos ou outros mecanismos. As provisões de 

empréstimos e subsídios bancários entre períodos de compromisso foram introduzidos como 

instrumentos para estabilizar os preços nos primeiros esquemas de “cap-and-trade” (capture e 

comercialize), mas estes revelaram-se insuficientes.  

Segundo a Carbon Finance (2013), o CPM (Carbon Pricing Mechanism – Mecanismo 

de Preços do Carbono) da Austrália inclui uma abordagem dinâmica do objetivo, que pode 

adaptar-se as novas abordagens econômicas e ambientais. O Reino Unido estabeleceu um piso 

mínimo no preço do carbono, o qual se destina a complementar os preços baixos, atualmente 

no sistema EU ETS (European Union Emissions Trade System – Sistema de Comércio de 

Emissões da União Europeia), a fim de estimular o investimento em infra-estrutura de baixo 

carbono e ajudar o país a cumprir a sua meta de longo prazo para reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa de 80% até 2050. A RGGI (Regional Greenhouse Gas Iniciative – Iniciativa 

Regional para Redução dos Gases do Efeito Estufa) nos Estados Unidos, os sistema de “cap-

and-trade” de Québec e da Califórnia, incluem reservas de contenção de custos para proteger 

os operadores do mercado contra os preços demasiadamente elevados. Vários outros 

esquemas permitem o uso de compensações como mecanismos de estabilização de preços. 

 

 

5.4 Esquemas de financiamento e incentivo na gestão de resíduos municipais da 
União Europeia. 
 

No início dos anos 2000, a Diretoria Geral do Meio-Ambiente da Comissão Europeia 

(EC, 2002), promoveu um estudo sobre sistemas de financiamento inovadores a nível local e 

nacional, a serem escolhidos de acordo com a Comissão Europeia. Esse estudo de caso focou 

em sistemas, que eram capazes de dar incentivos para a redução das quantidades de resíduos e 

aumentar a reciclagem e compostagem. O relatório final encaminhado à Diretoria Geral do 

Meio Ambiente está reproduzido, sinteticamente, no “ANEXO A – Esquemas de 

financiamento e de incentivo para gestão de resíduos Municipais - Estudos de caso – 

Comissão europeia” (EC, 2002, p. 9-48, tradução nossa). Um resumo das experiências e dos 

resultados de tais sistemas é descrito abaixo: 
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Esquemas de cobrança variável (Pay-as-you-throw - PAYT): 

Bélgica:  
esquema de cobrança por sacos 
adquiridos (pay-per-bag) 

• Cobrança por moradia, com intuito de implantar o princípio 
“poluidor-pagador”; 

• Incentivo de baixo custo para a reciclagem e redução dos 
resíduos não-recicláveis através da cobrança dos sacos para 
descarte. 

 
Dinamarca: 
esquema baseado no peso 

• Cobrança por moradia, com intuito de implantar o princípio 
“poluidor-pagador”; 

• Incentivo para a reciclagem e redução dos resíduos não-
recicláveis através de um sistema de cobrança mais 
sofisticado, baseado no peso dos resíduos não-recicláveis 
descartados. 

Alemanha:  
esquema baseado no peso e no 
volume, para blocos de 
apartamentos  

• Cobrança por moradia, com intuito de implantar o princípio 
“poluidor-pagador”; 

• Incentivo para a reciclagem e redução dos resíduos não-
recicláveis através de um inovativo sistema de cobrança para 
blocos de apartamentos. 

Itália: 
esquema de sacos etiquetados 
 
 
 
 
 
esquema de cobrança por sacos 
adquiridos (pay-per-bag) 

• Cobrança por moradia, com intuito de implantar o princípio 
“poluidor-pagador”; 

• Incentivo de baixo custo para a reciclagem e redução dos 
resíduos não-recicláveis através do etiquetamento de sacos de 
resíduos não-recicláveis descartados e a pesagem da carga 
dos veículos de coleta. 
 

• Cobrança por moradia, com intuito de implantar o princípio 
“poluidor-pagador”; 

• Incentivo de baixo custo para a reciclagem e redução dos 
resíduos não-recicláveis através de esquema de pagamento 
eletrônico por cartão, para os sacos de resíduos não-
recicláveis adquiridos e descartados. 

Luxemburgo: 
esquema baseado no peso e no 
volume 

• Cobrança por moradia, com intuito de implantar o princípio 
“poluidor-pagador”; 

• Incentivo para a reciclagem e redução dos resíduos não-
recicláveis através de um sistema de cobrança baseado no 
peso e no volume dos resíduos descartados. 

Suécia: 
esquema baseado no peso 

• Cobrança por moradia, com intuito de implantar o princípio 
“poluidor-pagador”; 

• Incentivo para a reciclagem e redução dos resíduos não-
recicláveis através de um sistema de cobrança baseado no 
peso dos resíduos descartados. 

Sistema concebido para incentivar municípios 

Bélgica: 
imposto sobre resíduos 
descartados em aterro na Valônia 

• Esquema para incentivar os municípios a restringir o descarte 
de resíduos nos aterros, cobrando imposto sobre os 
municípios que excederem a cota estipulada. 

Sistema concebido para incentivar comportamento positivo pelos domicílios 

Suécia: 
esquema para incentivar a 
compostagem doméstica 

• Esquema para incentivar os cidadãos a reduzir a produção de 
resíduos orgânicos através da compostagem doméstica. 
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6 A proposição de um novo modelo de coleta seletiva  
 

 A sustentabilidade do atual modelo de reciclagem no Brasil se deve em grande parte 

ao estado de pobreza de grande parte da população, que se submete a condições precárias de 

trabalho e a partir delas constroem formas de sociabilidade e possibilidades de produção de 

riquezas (OLIVEIRA e LIMA, 2009). A catação de resíduos sólidos recicláveis existe, 

somente, por que o cidadão não faz a separação adequada destes; ela é o reflexo da 

desorganização conjuntural de um ciclo produtivo: se a “logística reversa” fosse implantada 

em toda a cadeia produtiva, o trabalho de catação tornar-se-ia desnecessário. 

A coleta seletiva é uma das tarefas que compõem, dentre outras, o conceito de gestão 

integrada de resíduos urbanos. Segundo Monteiro et al (2001, p. 10),  

“O modelo de gestão deverá não somente permitir, mas, sobretudo, facilitar a 
participação da população, na questão da limpeza urbana da cidade, para que esta se 
conscientize das várias atividades que compõem o sistema e dos custos requeridos 
para sua realização, bem como se conscientize de seu papel como agente 
consumidor e, por consequência, gerador de lixo”.  
 

Os resíduos domésticos devem ser separados na fonte de produção “pelos próprios 

geradores” e, a partir daí, receber tratamento específico para a remoção, coleta, transporte, 

tratamento e destinação corretos. Desta maneira, os “geradores” têm de estar envolvidos, de 

uma forma ou de outra, para se integrarem à gestão de todo o sistema. A consequência dessa 

participação direta da população implicaria na redução da geração de lixo, na manutenção da 

limpeza de logradouros públicos, no acondicionamento e armazenamento adequados dos 

resíduos e, finalmente, em um custo operacional menos oneroso para os municípios. O 

tratamento mais eficaz de resíduos domiciliares é o prestado pela própria população, quando 

está empenhada em reduzir a quantidade de lixo, evitando o desperdício, reaproveitando os 

materiais, separando os recicláveis em sua casa ou na própria fonte e se desfazendo do lixo 

que produz, de maneira correta. 
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6.1 A coleta seletiva remunerada realizada pelo cidadão 
 

A nova proposição compreende o desenvolvimento de um modelo de gestão municipal 

de resíduos domésticos, baseado no conceito de Logística Reversa 18 e no princípio de que 

“quem gera o resíduo deve dar destinação sustentável a ele“. Neste novo modelo proposto, o 

próprio cidadão seria estimulado com um incentivo financeiro a ser dado pela respectiva 

prefeitura, para realizar a coleta seletiva de resíduos domésticos, sejam sólidos (orgânicos ou 

recicláveis) e líquidos (recicláveis ou não-biodegradáveis), e a entregá-los em postos de 

coletas pré-estabelecidos, arcando com a despesa de transporte dos mesmos. Em 

contrapartida, o executivo municipal remuneraria este, proporcionalmente ao peso/volume do 

material entregue e pelo valor específico definido para cada tipo de material, pela concessão 

de créditos, uma espécie de “moeda virtual”. Estes seriam “consolidados” numa conta 

individualizada do cidadão, a qual poderia ser acessada por um “cartão cidadão”, de âmbito 

municipal. Os créditos poderiam ser utilizados, por exemplo, no desconto de valores do IPTU 

(Imposto Predial e Territorial Urbano), nas compras em “sacolões” de hortifrutigranjeiros e 

mercados municipais, no transporte e estacionamentos públicos, dentre outros serviços 

disponíveis no município.  

O novo modelo proposto, a “Coleta Seletiva Remunerada Realizada pelo Cidadão”, 

seria composto por quatro “entidades” principais: o Cidadão, a Prefeitura, o Coletor e o 

Reciclador. Opcionalmente, os papéis do Coletor e do Reciclador poderão ser desempenhados 

pela própria Prefeitura. A dinâmica do processo seria a seguinte: 

 

(1) O Cidadão solicita o seu “cartão-cidadão” junto à Prefeitura. Através deste cartão, é 

implementada uma espécie de “moeda virtual” do município, no qual os créditos 

oriundos da coleta seletiva de resíduos domiciliares são depositados e podem ser 

utilizados para o abatimento de despesas ou tarifas de serviços municipais, tais como 

transporte e estacionamentos públicos, IPTU, sacolões de hortifrutigranjeiros, entre 

outros;  

                                            
18 Segundo a ABREPET (Associação Brasileira da Cadeia de Sustentabilidade Ambiental do PET), 

a logística reversa é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo dos 
resíduos de pós-consumo e pós-venda e seu fluxo de informação do ponto de consumo até o 
ponto de origem, com o objetivo de recuperar valor ou realizar um descarte adequado -   
http://www.abrepet.com.br/log_reversa.html. 
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(2) Uma vez de posse do cartão, o Cidadão estará apto a realizar transações de crédito, na 

da entrega de resíduos domiciliares (orgânicos, recicláveis sólidos ou líquidos e não 

recicláveis) nos Postos de Coleta determinados pela Prefeitura/Coletor, ou débito no 

cartão (se houver saldo disponível), com o pagamento de impostos ou serviços 

municipais;  

 

(3) Com relação aos resíduos domiciliares produzidos, sejam orgânicos, recicláveis 

sólidos/líquidos ou não-recicláveis, os mesmos poderão ser recolhidos de acordo com 

as seguintes alternativas: 

I. Na primeira alternativa, o cidadão contrata, junto à Prefeitura, o serviço de coleta 

domiciliar para resíduos orgânicos e não recicláveis e, opcionalmente, para 

resíduos recicláveis também. O inverso não é válido: não seria possível a 

contratação exclusiva do serviço de coleta para resíduos recicláveis, sem a coleta 

dos resíduos orgânicos e não recicláveis também. Desta forma, cada tipo de 

resíduo requererá uma lixeira exclusiva. O custo deste serviço, para o cidadão, 

estará relacionado com o volume de resíduos domiciliares produzidos por este, 

proporcional ao tamanho das lixeiras contratadas: quanto maior a lixeira, maior o 

custo do serviço contratado. Com o intuito de se racionalizar o gasto operacional 

do serviço de coleta domiciliar para o município, o mesmo não operaria todos os 

dias, como frequentemente ocorre nas cidades brasileiras, mas somente em alguns 

dias da semana. Desta forma, o volume da lixeira a ser contratada deve possuir 

capacidade de estocagem suficiente para o período entre coletas. Como as lixeiras 

teriam tamanhos padronizados, a implantação de sistemas de “coleta 

automatizada”, através de caminhões equipados com “braços hidráulicos”, 

operados por um único funcionário (motorista), capazes de descarregar o conteúdo 

destas diretamente na caçamba, sem intervenção humana, seriam totalmente 

factíveis de serem implementados. 

 

II. Nesta segunda alternativa, o cidadão fica responsável tanto pela coleta e 

separação, para orgânicos recicláveis e não-recicláveis, quanto a limpeza para os 
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sólidos recicláveis19, dos resíduos domiciliares produzidos, bem como o transporte 

e a entrega dos mesmos nos Postos de Coleta designados pela Prefeitura/Coletor. 

Para esta alternativa, o cidadão passa a receber créditos no seu “cartão-cidadão”, 

proporcionais ao peso/volume e a natureza do material entregue. Os materiais 

recicláveis (metais, vidro, papel, plástico, entre outros) terão seus valores definidos 

pelo preço de mercado comercializado pela Prefeitura/Reciclador. Os resíduos 

orgânicos e os não-recicláveis (remédios, tintas, solventes, entre outros) terão um 

menor valor por peso/volume atribuído, como forma de incentivo para que o 

cidadão realize a coleta seletiva destes materiais e evite que os mesmos sejam 

misturados e destinados incorretamente para “lixões” ou aterros sanitários, o que 

causaria, além dos problemas ambientais já conhecidos, a saturação precoce 

destes.  

 

(4) Estrategicamente, por ser a primeira alternativa (a coleta domiciliar contratada) a 

menos sustentável ambientalmente - pois exige que uma frota de caminhões circule, 

poluindo o ar através da queima de óleo diesel e degrada a já comprometida 

mobilidade urbana das grandes cidades - também compromete a sustentabilidade 

econômica dos municípios, devido ao crescente volume de resíduos produzidos pela 

população e o consequente aumento do custo de transporte e destinação final destes, o 

preço final do serviço a ser cobrado do cidadão deverá ser majorado, a fim de 

desestimular a adoção deste em prol da segunda alternativa (a coleta seletiva 

remunerada), sustentável ambientalmente e economicamente. 

  

(5) Após os resíduos serem coletados nos domicílios ou entregues nos Postos de Coleta 

pelo Cidadão, o Coletor encarregar-se-á pela logística do armazenamento temporário 

e do transporte destes até o Reciclador, o qual ficará responsável pelo processamento e 

comercialização, tanto dos resíduos recicláveis e orgânicos (na forma de compostagem 

                                            
19 Considerando-se que a água é um recurso natural renovável, através do Ciclo da Água 

(http://www.infoescola.com/geografia/ciclo-hidrologico-ciclo-da-agua/), bem como, para o processo 
de limpeza dos resíduos sólidos domésticos poder ser utilizada água não-potável, o possível 
impacto ambiental produzido por esta atividade aparenta ser menor do que a simples disposição 
destes resíduos na natureza, em lixões e aterros sanitários, levando-se em conta o tempo 
estimado de degradação deste no meio ambiente. 
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ou biogás), quanto dos resíduos não-recicláveis, os quais deverão ser incinerados (para 

fins de recuperação energética), sendo dada destinação ambientalmente adequada aos 

respectivos resíduos finais deste último processo. 

 

O Diagrama 6.1 representando o “Modelo de Coleta Seletiva Remunerada de 

Resíduos Domiciliares Realizada pelo Cidadão”, utilizando-se da notação da metodologia 

BPM (Business Process Modeling), é o seguinte: 
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Diagrama 6.1 – Modelo da coleta seletiva remunerada de resíduos domiciliares 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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6.2 O escopo dos resíduos domésticos a serem coletados 
 

O escopo dos materiais a serem recebidos nos Postos de Coleta, dentro do modelo da 

coleta seletiva remunerada realizada pelo cidadão, restringir-se-ia exclusivamente aos 

resíduos produzidos no âmbito doméstico, sejam sólidos, líquidos, orgânicos ou inorgânicos. 

Estariam excluídos do escopo do modelo proposto, os resíduos oriundos da construção civil e 

da demolição, grandes volumes como móveis, eletrodomésticos, orgânicos oriundos da 

jardinagem e/ou poda de árvores, carcaças de animais mortos, entre outros. Para estes 

excluídos, um serviço de coleta especial seria disponibilizado pela municipalidade, mediante a 

cobrança de taxas específicas, baseadas no peso e volume do material a ser transportado, 

sendo dada a gratuidade de um acionamento por ano, por exemplo, para cada propriedade 

com o IPTU pago em dia. 

Além dos materiais sólidos tradicionalmente recicláveis (papel/papelão, embalagens 

longa-vida, vidros, plásticos, madeira, metais, orgânicos, eletro-eletrônicos de pequeno e 

médio porte), também seriam aceitos líquidos de uso doméstico, tais como óleos (cozinha, 

lubrificantes), tintas, solventes, materiais de limpeza, medicamentos, com o intuito de se 

evitar que os mesmos sejam descartados na rede de esgoto, o que, além de ocasionar enorme 

prejuízo ambiental, devido à contaminação das águas, elevaria os custos para o tratamento das 

mesmas. Também seriam aceitos produtos sólidos com potencial de contaminação ambiental 

alto, tais como pilhas, baterias, medicamentos, lâmpadas, entre outros. Todos estes materiais 

seriam classificados internamente, dentro dos Postos de Coleta. 

Para os cidadãos que optarem pela manutenção da coleta domiciliar, as regras de 

escopo de resíduos descritas anteriormente permanecem inalteradas. 

 

 

6.3 A logística da coleta seletiva remunerada realizada pelo cidadão 
 

No modelo da coleta seletiva remunerada realizada pelo cidadão, estão previstas duas 

modalidades básicas de coleta dos resíduos domésticos:  

I. A primeira modalidade e a menos recomendável, consiste na contratação junto 

à Prefeitura, por parte do cidadão, do serviço de coleta domiciliar de resíduos 
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orgânicos e não-recicláveis, ambos acondicionados em sacos plásticos 

fechados, separados e depositados em “carrinhos de lixo” distintos, com cores 

diferenciadas e, opcionalmente, do serviço de coleta domiciliar de resíduos 

recicláveis, os quais também seriam depositados em “carrinhos de lixo” 

distintos, porém, sendo opcional o acondicionamento destes materiais em 

sacos plásticos. O inverso não seria permitido: contratar apenas a coleta 

domiciliar de resíduos recicláveis. O cidadão teria a opção de escolher o 

tamanho dos carrinhos, em função do volume de resíduos por ele produzido 

(sólidos ou líquidos), bem como pelo tempo de estocagem deste material na 

sua residência, uma vez que o serviço de coleta domiciliar não seria diário 

(haveria dias distintos de coleta, para cada tipo de resíduo). O custo da 

contratação destes serviços seria proporcional ao tamanho dos carrinhos 

escolhidos, bem como pela periodicidade da coleta. Quanto menor o volume 

do carrinho e a frequência da coleta, menor o custo da contratação. Neste 

cenário, pelo fato de haver uma padronização no acondicionamento dos 

resíduos, através do uso dos carrinhos, seria possível, por parte do “Coletor”, 

mecanizar o processo de coleta, através do emprego de caminhões equipados 

com guindastes para o içamento destes, sem haver necessidade do uso da 

força humana, além da redução da tripulação embarcada. Cada carrinho teria 

uma identificação única (uma espécie de número de série), a qual seria 

associada à “Indicação Fiscal/Inscrição Imobiliária” da propriedade junto à 

Prefeitura, no momento da contratação do serviço de coleta domiciliar, pelo 

cidadão. Com o emprego da Tecnologia da Informação, esta “identificação 

única” poderia ser gravada em um chip de RFID (Radio-Frequency 

Identification – Identificação por Rádio-Frequência), embarcado no carrinho, 

e capturada, de forma eletrônica pelo operador do caminhão, no momento da 

coleta, a fim de se verificar se este carrinho estaria autorizado a ser 

descarregado naquele dia. Este tipo de tecnologia permitiria que cada 

caminhão iniciasse a sua jornada diária, com um roteiro já pré-estabelecido, 

incluindo os endereços que seriam percorridos naquele dia, com a pré-

definição do tipo de resíduo a ser coletado. Os carrinhos que não estivessem 

autorizados a descarregar naquele dia, seriam ignorados pelos operadores do 
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caminhão. Todos os carrinhos deverão permanecer estacionados, na maior 

parte do tempo, dentro do terreno das respectivas propriedades e deverão ser 

posicionados em frente destas, na calçada, somente no período do dia 

programado para a coleta domiciliar. Para esta modalidade, haverá a 

necessidade, por parte do “Coletor”, de um “Centro de Triagem” de resíduos, 

para onde todos os caminhões da coleta domiciliar destinariam o material 

recolhido. Como a coleta domiciliar ocorreria apenas em dias distintos, 

específicos para cada tipo de resíduo a ser recolhido (reciclável, não-

reciclável e orgânico), o processo de triagem centralizada seria otimizado, 

pois, em tese, todos os resíduos recebidos no mesmo dia pertenceriam a mesma 

classificação de materiais. Nesta modalidade de coleta, não há crédito de 

pontos no “cartão-cidadão” do munícipe. Entretanto, os créditos pré-

existentes num cartão poderão ser usados para abatimento do valor do serviço 

contratado (vide Diagrama 6.2). 

 

II. A segunda modalidade e a mais desejável, consiste no envio, por parte do 

cidadão, de todos os resíduos domésticos produzidos em sua residência 

(recicláveis, não-recicláveis, orgânicos, sólidos ou líquidos) até o Posto de 

Coleta mais próximo. Os materiais deverão estar agrupados e “ensacados” de 

acordo com a sua natureza e, no caso dos recicláveis, deverão estar limpos, 

para que os mesmos possam ser aceitos como tal. No Posto de Coleta, uma vez 

classificados, os resíduos serão pesados e precificados, para que sejam 

computados os créditos no respectivo “cartão-cidadão” do munícipe (vide 

Diagrama 6.2). Os Postos de Coleta funcionariam como um “ponto de 

transferência” intermediário para os resíduos, sendo operados pelo “Coletor” 

do modelo proposto: receberiam os materiais agrupados pelos cidadãos, 

classificariam, compactariam, agrupariam e armazenariam provisoriamente 

estes, até que os mesmos fossem transportados, em definitivo, para o 

“Reciclador”. Os Postos de Coleta poderiam ser fixos e/ou itinerantes (em 

parques e praças, por exemplo), sendo distribuídos pelo município, de acordo 

com critérios estratégicos estabelecidos pela prefeitura, tais como a densidade 

populacional dos bairros, distância entre posto e residência do cidadão, entre 
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outros. Após a recepção do material enviado pelo “Coletor”, caberia ao 

“Reciclador” dar a destinação adequada a este, de acordo com a respectiva 

classificação: os recicláveis seriam processados e comercializados, os 

orgânicos seriam destinados à produção de biogás e compostagem e os não-

recicláveis seriam incinerados, com produção secundária de energia elétrica. 

Os resíduos resultantes do processo de incineração poderiam, ainda, ser 

reciclados novamente ou destinados a um aterro sanitário, dependendo da sua 

“toxidade” e composição química. Opções de “auto-atendimento” para os 

cidadãos, nos Postos de Coleta são, em tese, possíveis. Porém, devido à 

necessidade de “qualificação” dos resíduos entregues, bem como a 

computação de créditos no “cartão-cidadão” do munícipe, a complexidade 

das máquinas necessárias para esta atividade talvez inviabilizasse o seu 

investimento, bem como necessitassem, ainda, de serem desenvolvidas para 

este fim. 

 

Diagrama 6.2 – A tarifação dos serviços contratados 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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6.4  A sustentabilidade econômica do modelo proposto 
 

O modelo da coleta seletiva remunerada realizada pelo cidadão foi idealizado, tendo 

como diretriz, a sustentabilidade ambiental e econômica do mesmo. Para este último quesito, 

algumas estratégias se fazem necessária na implantação deste, a fim de se assegurar esta 

sustentabilidade. Como o modelo pressupõe a remuneração do cidadão pelo peso dos resíduos 

por ele coletados, estratégia esta criada para se minimizar a atual quantidade de material 

destinado aos lixões e aterros sanitários, uma fonte de renda permanente para o custeio da 

operação do sistema, por parte do município, deverá estar disponível. Neste caso, poder-se-ia 

ser considerado que: 

 

1) A primeira parte dos recursos para este custeio poderia ser obtida através da cobrança 

de um imposto, único, aplicado sobre todas as propriedades do município (nos 

mesmos moldes do IPTU), a título de “manutenção ambiental” do mesmo; 

 

2) A segunda parte do custeio poderia ser obtida através da cobrança do serviço de 

coleta domiciliar, para aqueles cidadãos que desejarem mantê-lo. Neste caso, o valor 

a ser cobrado pelo serviço, incluindo o fornecimento do “carrinho de lixo”, deveria 

cobrir todos os custos operacionais deste sistema, fornecer subsídio para a 

remuneração do cidadão que entregar os resíduos nos postos de coleta, bem como ser 

sobretaxado, a fim de desestimular o seu uso. 

 

3) A terceira parte do custeio poderia ser obtida, a partir do “Reciclador”, com uma 

parcela dos recursos financeiros obtidos com a comercialização dos materiais 

reciclados, da compostagem, do biogás e da energia elétrica produzida na usina de 

incineração. 

 

A sustentabilidade econômica deste modelo também poderia ser obtida, através da 

racionalização do seu custo operacional: o “enxugamento” da frota de caminhões circulando 

para a coleta domiciliar (com a respectiva diminuição do consumo de óleo diesel), a 

racionalização da quantidade de pessoas envolvidas na operação, através da mecanização da 

coleta e a otimização do transporte dos materiais entre os Postos de Coleta e as Usinas de 

Reciclagem, contribuiriam para o equilíbrio financeiro do modelo proposto. Ainda haveria um 
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impacto positivo no meio-ambiente, com a diminuição de gases poluentes emitidos pelos 

caminhões, bem como uma melhoria na mobilidade urbana, com a redução da frota circulante 

destes. O aproveitamento do biogás produzido nos aterros sanitários, como combustível da 

frota de coleta de resíduos e o excedente, se houver, para o transporte público, também 

contribuiriam para a esta sustentabilidade. 

O financiamento inicial para a implantação deste modelo (construção das plantas de 

incineração e processamento dos resíduos, Postos de Coleta fixos e/ou itinerantes, entre 

outros) poderia ser obtido através de recursos financeiros internacionais, oriundos da 

comercialização de créditos do carbono, uma vez que este modelo iria propiciar a “captura do 

metano” produzido em aterros e lixões, reduzindo-se, desta forma, a emissão de gases que 

contribuem para o “efeito estufa”. As áreas destinadas à implantação de novos aterros seriam 

reduzidas, uma vez que, com o aumento da reciclagem, com o aproveitamento da matéria 

orgânica para compostagem e biogás e com a incineração dos materiais não-recicláveis, a 

quantidade de resíduos destinados a estes seriam minimizadas. 

Por fim, mantendo-se o foco na sustentabilidade econômica do modelo proposto, a 

forma de operação do sistema, seja através de uma estrutura própria da prefeitura, seja através 

de um operador terceirizado (via licitação de Concessão Pública), ou de uma estrutura híbrida, 

deverá ser analisada “caso-a-caso”, de acordo com as particularidades de cada município que 

venha a adotar este modelo proposto. 

O diagrama descrevendo os conceitos macros da sustentabilidade econômica do 

modelo proposto é descrito a seguir (vide Diagrama 6.3): 
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Diagrama 6.3 – Diagrama de blocos da sustentabilidade econômica do modelo proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

Em resumo, a sustentabilidade econômica do modelo de coleta seletiva remunerada 

realizada pelo cidadão pode ser representada pela seguinte equação (vide Diagrama 6.4): 
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Diagrama 6.4 – A equação da sustentabilidade econômica da coleta seletiva remunerada 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Na equação exposta acima, a sustentabilidade econômica do modelo de coleta seletiva 

remunerada, realizada pelo cidadão, somente é alcançada, quando o resultado do somatório de 

todas as receitas (imposto ambiental fixo, comércio de recicláveis e recuperação energética) 

menos o somatório de todas as despesas (remuneração da coleta seletiva e custeio 

operacional) for maior ou igual à zero. Se for igual à zero, significa que o sistema, como um 

todo, está em equilíbrio, porém, sem capacidade de investimento em melhorias e inovações, 

fundamentais para a manutenção da eficiência operacional desejada. Desta forma, o 

recomendável seria que o resultado obtido fosse maior que zero, para que houvesse um 

superávit e, consequentemente, recursos financeiros disponíveis para re-investimento em 

melhorias no sistema. 

Para um gestor municipal, esta equação é uma ferramenta que auxilia na tomada de 

decisões, em relação à engenharia financeira do sistema. Para a manutenção do equilíbrio 

entre receitas e despesas, ajustes de valores podem ser feitos para a compensação de eventuais 

déficits: por exemplo, se o somatório das despesas se tornar superior ao das receitas, pode-se, 

em tese, aumentar-se o valor do imposto ambiental ou precificar para baixo o valor de 

remuneração dos materiais recicláveis reembolsados ao cidadão (coleta seletiva remunerada) 

ou, ainda, reduzir-se o custo operacional, através de uma maior racionalização dos recursos 

empregados ou da sobretaxa no serviço de coleta domiciliar, pago pelo cidadão. 
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7 Considerações finais 
 

Países em desenvolvimento, como o Brasil, que almejam evoluir do atual estágio em 

que se encontram para um estágio superior, deveriam se espelhar nos modelos bem-sucedidos 

dos países já industrializados. Para tanto, dentro do escopo da gestão de resíduos domésticos 

municipais (ou urbanos), o emprego da tecnologia, seja na logística da coleta, quanto no 

processamento destes, aliada a busca permanente da eficiência operacional, são fatores que 

contribuem para a obtenção da sustentabilidade ambiental e econômica desejadas. Os índices 

elevados de reciclagem de resíduos domésticos, apresentados pelos EUA e pela maioria dos 

países europeus, foram obtidos, principalmente, devido a estes fatores aplicados. As diretrizes 

europeias e japonesas de “aterro-mínimo”, na qual a maior parte dos resíduos sólidos 

domésticos não recicláveis são incinerados, para geração de energia elétrica e calefação, 

aliada às altas taxas de reciclagem de materiais, deveriam tornar-se uma meta a ser perseguida 

por todo o terceiro mundo, em prol de um planeta mais sustentável. 

A análise dos resultados da implantação dos esquemas de tarifação, baseados no 

princípio do “poluidor-pagador”, amplamente difundido nos países da Europa ocidental, por 

exemplo, atestam a eficiência e a sustentabilidade deste modelo, o qual poderia ser uma 

referência para os futuros sistemas de manejo de resíduos urbanos no Brasil. A adoção dos 

esquemas de cobrança variável PAYT (pay-as-you-throw – pague o que você descarte) 

demonstrou ser uma ótima estratégia para a conscientização da população, seja pela redução 

do volume dos resíduos descartados, seja pela transparência do processo de cobrança do 

descarte. No cenário dos países desenvolvidos, onde estes esquemas já se encontram 

consolidados e maduros, a “cooperação” das respectivas populações para com o sistema deve-

se, em partes, ao elevado grau de educação destas, bem como ao rigor no cumprimento das 

leis locais, além da eficiência dos controles operacionais implantados.  

A implantação do esquema PAYT, com uma “taxa fixa”, a título de imposto ambiental, 

e uma “taxa variável”, proporcional ao volume de resíduos descartados, além de contribuir 

para a consciência da população, também propicia a sustentabilidade econômica do manejo 

dos resíduos urbanos. A crescente urbanização, o crescimento econômico e, 

consequentemente, o aumento do consumo e da geração de resíduos, pressionam, cada vez 

mais, os recursos naturais dos municípios. Também observado nos países desenvolvidos, o 

uso da tecnologia e da logística otimizada no manejo dos resíduos urbanos também são 
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fatores que contribuem para a sustentabilidade ambiental e econômica do sistema. 

Para os países em desenvolvimento, em especial o Brasil, devido à sua desigualdade 

social e diversidade cultural existentes, talvez a aplicação de esquemas PAYT, puramente nos 

moldes europeus, não surtisse o mesmo efeito positivo obtido naqueles países.  Neste caso, o 

novo modelo proposto, a “coleta seletiva remunerada realizada pelo cidadão”, pode ser uma 

variação “inédita” dos modelos PAYT já implantados; como estímulo, o cidadão passaria a ser 

remunerado pelos resíduos por ele separados, limpos e transportados até os Postos de Coleta 

do município. Desta forma, se poderia evitar o descarte ilegal de resíduos, fato este que já 

ocorre frequentemente, bem como se aumentar o volume de resíduos recicláveis recuperados. 

Ao estimular o cidadão a realizar a coleta seletiva, através da remuneração deste, parte dos 

recursos financeiros que estariam sendo gastos com a limpeza e a fiscalização, no modelo 

atual, se transformaria em fonte de renda para o cidadão, principalmente para as camadas 

mais pobres da população. Para aqueles que desejarem manter o “conforto atual” da coleta 

domiciliar, este serviço seria mantido no novo modelo, porém a um custo maior, como forma 

de cobrir todos os gastos operacionais e subsidiar a coleta seletiva remunerada. 

A implantação do novo modelo de coleta seletiva requer, também, um projeto de 

engenharia ambiental, compatível com o cenário a ser proposto. A recuperação energética, 

aplicada através do uso das tecnologias de incineração e biogaseificação dos resíduos 

coletados, é uma estratégia fundamental para a obtenção da sustentabilidade econômica deste 

tipo de projeto. Para tanto, o correto dimensionamento da infraestrutura a ser implantada 

deverá, talvez, considerar não apenas os volumes de resíduos (atuais e futuros) de um único 

município, mas, de um polo regional, a fim de que a mesma se torne viável economicamente. 

O financiamento da implantação desta infraestrutura poderá ser obtido junto ao mercado 

internacional de créditos de carbono, uma vez que este tipo de projeto contribui para a captura 

dos gases que estimulam o chamado “efeito estufa”. Conforme visto anteriormente, esta 

forma de financiamento não é inédita no Brasil, sendo este, atualmente, o quarto país no 

mundo que, desde 2005, mais se utilizou desta forma de financiamento de projetos 

ambientais. 

Um projeto de gestão de resíduos urbanos deverá ser planejado de uma forma 

holística, a fim de se garantir a perfeita integração entre todos os processos e etapas 

envolvidos, desde a separação do resíduo na residência do cidadão, até a destinação 

ambientalmente adequada do mesmo, pelo “coletor” e pelo “reciclador”. De nada adiantará a 
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criação de um programa de incentivo à coleta seletiva, como o novo modelo proposto por esta 

pesquisa, se a logística e o processamento dos resíduos recolhidos não estiverem estruturados 

para operarem com a máxima eficiência possível. A racionalização do custo operacional, 

como um todo, é pré-requisito para a garantia de equilíbrio financeiro entre as receitas obtidas 

(impostos fixos e taxas variáveis) e as despesas (operação da infraestrutura) e, 

consequentemente, a sustentabilidade econômica do sistema. 

Um dos benefícios obtidos com esta pesquisa foi a clarificação da importância da 

gestão integrada de resíduos urbanos e da atividade da coleta seletiva dos resíduos 

domiciliares, atribuindo-lhes uma visão mais técnica e racional, com foco na sustentabilidade 

ambiental e econômica para o município, em detrimento a uma predominante visão idealista e 

utópica, cujos resultados práticos a contradizem. Em suma, o atual modelo de coleta seletiva 

não é a “panaceia” para a eliminação das desigualdades sociais brasileiras, nem tampouco é 

sustentável, tanto ambientalmente, seja pelos “pífios” volumes de reciclados processados, 

quanto economicamente, por que é subsidiado pelo erário municipal. 

Aos interessados no desenvolvimento de futuras pesquisas sobre o tema “Coleta 

Seletiva Remunerada”, o atual cenário da coleta seletiva brasileiro, com os seus “pífios” 

volumes de resíduos recuperados e reciclados, bem como a predominante utilização de lixões 

e aterros sanitários pelos municípios brasileiros, propicia um fértil campo para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras. A operação de usinas de incineração e 

biogaseificação ainda é incipiente no país, sendo que estas são componentes estratégicos de 

uma bem-sucedida implantação do modelo de coleta seletiva remunerada. A sustentabilidade 

econômica e ambiental do modelo, para ser obtida, necessita da existência desta 

infraestrutura. Desta forma, o desenvolvimento de projetos futuros deverá assumir um caráter 

multidisciplinar, envolvendo estudos nas áreas da engenharia ambiental, da administração, da 

logística e da tecnologia da informação. 

Por fim, procurou-se demonstrar que o principal protagonista da coleta seletiva é o 

próprio cidadão, cuja atividade de separação e limpeza dos resíduos é primordial para o 

sucesso de qualquer modelo de gestão de resíduos domiciliares. Sem a participação efetiva 

deste cidadão, não há viabilidade econômica, ambiental e nem tampouco social, na reciclagem 

dos resíduos domésticos. 
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ANEXO A – Esquemas de financiamento e de incentivo para gestão 
de resíduos Municipais - Estudos de caso – Comissão europeia 

 

 
A1 Esquemas de cobrança variável (PAYT – “Pay-As-You-Throw”): 

 

A1a Bélgica: esquema “pay-per-bag” 
 

As autoridades locais na Bélgica financiam a gestão de seus resíduos urbanos, 

utilizando-se de alguns métodos: através do "imposto de lixo doméstico" ou "imposto 

ambiental", através da cobrança por sacos de lixo e recipientes ou pela frequência da coleta 

dos resíduos. O imposto de lixo doméstico e do imposto ambiental são valores fixos, que cada 

família tem de pagar a cada ano. Já, as cobranças, por outro lado, são feitas, por exemplo, 

cada vez que um saco de lixo cinza é comprado. Estes últimos constituem, portanto, uma 

forma de cobrança variável. Na província de Flemish Brabant, as cobranças para os sacos de 

lixo cinza são mais elevadas do que no resto da região de Flandres. Isso tem uma influência 

positiva sobre a quantidade de resíduos urbanos gerados e sobre os esforços feitos pelos 

cidadãos na coleta seletiva dos seus resíduos. O sistema de cobrança por saco de lixo é um 

exemplo de um esquema “pay-as-you-throw” (pague o que você descarta). 

Um estudo realizado pela OVAM (Agência de Resíduos Públicos de Flandres), em 

1999, descobriu que um imposto variável aplicado aos munícipes teve um impacto 

significativo sobre a quantidade de lixo doméstico gerado. Verificou-se que a cobrança de € 

0,50 (cinquenta centavos de Euro) por saco de lixo cinza comprado implicou numa 

diminuição da quantidade de resíduos domésticos gerados, de cerca de 30 kg por habitante, na 

média. Há duas maneiras, pelas quais a quantidade de resíduos coletados pode ser reduzida: 

 

I. Em primeiro lugar, os encargos sobre os sacos de lixo estimulam os 

munícipes a realizar a separação dos resíduos (coleta seletiva), 

aumentando-se o volume recolhido destes. Este é o chamado “efeito de 

separação”, o qual é responsável por cerca de 30% (ou 9 kg) de 

diminuição da quantidade de lixo doméstico disposto para a coleta; 

 
II. Em segundo lugar, há uma redução na disposição dos resíduos para a 

coleta, seja devido a um comportamento preventivo do cidadão ou seja 
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através da evasão dos mesmos. Acredita-se que, na média, haja uma 

redução de 70% (ou 21 kg) na quantidade de resíduos não-recicláveis 

gerados.  

 

Um imposto variável doméstico não se limita, apenas, a reduzir a quantidade de lixo 

não-reciclável descartado, mas, também acarreta na redução da quantidade de resíduos 

volumosos descartados. Esta conclusão surgiu, a partir de um modelo que buscou a correlação 

entre o elemento variável da taxa de resíduos e a quantidade de resíduos volumosos 

oferecidos para a coleta. Outros parâmetros, como se deve ou não o município ter uma rígida 

política para resíduos volumosos, não foram incluídos neste modelo. 

O custo mais elevado para a compra de um saco de lixo para não-recicláveis, nas 

municipalidades da região de Flemish Brabant, resultou, na média, numa redução da 

quantidade de resíduos domésticos descartados, em cerca de 140 kg por habitante por ano, 

durante o período 1993-1996. Nas outras províncias flamengas, a diminuição variou entre 20 

e 55 kg por habitante por ano. A coleta seletiva também aumentou mais do que nas outras 

regiões. Outro efeito em Flemish Brabant foi a diminuição da quantidade de resíduos 

volumosos descartados (quase 20 kg durante o período de 1993-1996). Por fim, toda esta 

mudança implicou num volume líquido coletado de resíduos não-recicláveis, por ano, de 13 

kg por habitante, contra 59 kg-108 kg de outras regiões. 

O princípio da cobrança variável foi bem estabelecido em toda a Europa, embora 

alguns países (por exemplo, o Reino Unido) impeçam a sua aplicação devido a restrições 

legais. A experiência de Flemish Brabant sugere que isso pode não ser tão pequeno, embora 

outros fatores dificultem quaisquer conclusões claras a partir desta experiência. Além disso, 

pode haver algum incremento do uso de recursos ilegais para a evasão do pagamento dos 

serviços de gestão de resíduos. A maioria das autoridades locais parece ter a visão de que 

qualquer mudança incremental na evasão de recursos é compensada pelos benefícios, em 

termos de incentivo a um comportamento positivo, associado com a cobrança variável. Esta 

forma de cobrança é um mecanismo fundamental para a implementação do princípio do 

“poluidor-pagador”, em nível domiciliar. 
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A1b Dinamarca: esquema baseados no peso 
 

Existem alguns sistemas de taxação diferenciada para a coleta de lixo doméstico na 

Dinamarca, tais como a cobrança baseada em peso, a cobrança baseada em volume e 

esquemas de incentivo para a compostagem doméstica. Este estudo focou nos sistemas de 

coleta de resíduos baseados no peso. Para esta opção, cerca de 20 municípios dinamarqueses, 

que tinham esquemas baseados no peso para o lixo doméstico domiciliar e para as pequenas 

empresas e instituições foram escolhidos. O município de Tinglev foi o primeiro que 

implantou este regime de cobrança em 1991, acompanhado por outros municípios, ao longo 

da década de 1990. O nível de serviço é diferente entre os municípios que introduziram 

esquemas baseados em peso. Enquanto alguns municípios apenas coletam resíduos 

domésticos, outros têm um sistema de coleta dupla, onde os resíduos orgânicos e inorgânicos 

são recolhidos separadamente. Os municípios também coletam os materiais recicláveis, como 

papel, papelão e vidro. Os resíduos coletados incluem apenas itens de menor tamanho 

(resíduos volumosos são recolhidos separadamente ou entregues em Postos de Coleta). Todos 

os municípios que introduziram um esquema de cobrança com base em peso eram de pequeno 

ou médio porte, rurais, com poucos edifícios de vários andares. O município de Bogense é 

usado como um exemplo do esquema de cobrança baseada no peso, na Dinamarca. 

Bogense introduziu o regime duplo de coleta de resíduos baseados no peso, em janeiro 

de 1993. Este esquema de coleta incluiu os resíduos domésticos e de pequenas empresas e 

instituições. O município operava um Posto de Coleta, onde as famílias e as pequenas 

empresas entregavam o vidro, papel, papelão, metais, lixo eletrônico, resíduos volumosos, 

resíduos de jardim, resíduos de demolição, eletrodomésticos da linha branca e resíduos 

perigosos, em recipientes separados. O serviço de coleta era oferecido em alto nível. Dois 

tipos de resíduos eram coletados pelo sistema: o lixo sólido inorgânico, que era enviado para 

uma unidade de incineração e o orgânico, que era enviado para a fábrica de biogaseificação. A 

compostagem doméstica de resíduos vegetais em jardins também era coletada, assim como os 

resíduos de animais. O município não entregava ou vendia para os cidadãos, os recipientes 

para armazenamento de compostagem. Os resíduos eram coletados nos domicílios a cada 14 

dias. Papel e papelão eram coletados nos domicílios, empresas e instituições, uma vez por 

mês. O vidro, no entanto, devia de ser levado pelos munícipes, até os contêineres centrais ou 

para o Posto de Coleta. 

As residências do município estavam equipadas com recipientes duplos (lixeiras), com 
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rodas, de 260 litros e com uma partição. A partição separava 40% do volume para o lixo 

orgânico e 60% para o lixo inorgânico, não podendo ser alterada. No centro de Bogense, um 

recipiente duplo de 140 litros podia ser entregue adicionalmente, a pedido do proprietário, se 

não houvesse espaço suficiente para um recipiente 260 litros. Para as casas de veraneio, eram 

fornecidos recipientes de 140 litros, sem partição, uma vez que nenhum lixo orgânico era 

recolhido nessas áreas. Os munícipes podiam solicitar fechaduras eletrônicas para as suas 

lixeiras, no caso de suspeitar que os vizinhos jogassem lixo em seu recipiente. Na prática, 

poucos cidadãos solicitaram estas fechaduras.  

No município, a cobrança da coleta de resíduos consistia de uma taxa anual fixa e de 

uma taxa variável, baseada no peso. A taxa fixa financiava a coleta de 5kg de resíduos 

orgânicos e não-recicláveis por residência, a coleta para reciclagem de papel, vidro e papelão, 

estação de reciclagem (inclusive para resíduos perigosos), biogaseificação, incineração, 

disposição em aterro sanitário e administração do sistema. A taxa variável era cobrada dos 

cidadãos, por kg (kilograma) de resíduos orgânicos e não recicláveis excedidos, acima da cota 

de 5kg. Esta cota era unitária, por coleta, e não podia ser transferida. A taxa fixa cobrada para 

as residências de veraneio contemplavam 15 coletas de resíduos domésticos, de 5 kg cada, por 

ano. 

O sistema de coleta de resíduos baseados no peso tem a desvantagem, de que mais 

cidadãos tentam evitar o pagamento das taxas variáveis, através do despejo ilegal de resíduos 

em áreas de estacionamento, parques ou nas lixeiras dos vizinhos. Muitos dos municípios 

dinamarqueses com sistemas de coleta semelhantes tiveram problemas, com os moradores 

queimando o lixo doméstico em recipientes de óleo ou lareiras. As autoridades rodoviárias, 

entrevistadas no estudo, relataram que havia uma maior quantidade de resíduos jogados 

ilegalmente em áreas de estacionamento de municípios que introduziram este sistema de 

coleta, em comparação com aqueles que não o tinham. Isso foi um problema, especialmente 

no início, quando o regime foi introduzido. Este esquema de cobrança teve certas 

consequências que podem ser consideradas negativas, do ponto de vista social. Famílias com 

bebês podem ter uma quantidade relativamente grande de resíduos (como fraldas, resíduos 

orgânicos, etc.). No entanto, é possível contornar isso, através da promoção de alternativas 

reutilizáveis. Este sistema de coleta de resíduos exige um controle maior, uma estrutura de 

administração maior e, portanto, podendo ter custos mais elevados, em comparação com um 

esquema de coleta tradicional. 
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Por fim, o estudo concluiu que havia uma diferença entre os montantes recolhidos 

pelos municípios, que introduziram sistemas de coleta de resíduos baseados no peso e aqueles 

que não o fizeram. Em média, a quantidade de resíduos recolhidos em municípios com 

sistemas à base de peso era de 359 kg a menos por domicílio, em comparação com municípios 

sem esquemas baseados em peso. Incluindo-se a compostagem de jardins na conta, a 

diferença foi estimada como 279 kg por residência. Naqueles municípios que introduziram o 

sistema de coleta de resíduos baseada no peso, um aumento significativo na quantidade de 

papel e papelão coletado também foi registrado, em comparação com municípios sem este 

regime. Para o vidro, a quantidade foi quase similar. 

 

 

A1c Alemanha: esquema baseado no peso e no volume, para condomínios de 
apartamentos 

 

A situação de resíduos sólidos em blocos de apartamentos é, em muitos casos, 

diferente da situação existente em outros tipos de residências. Um problema geral é que a 

quantidade de resíduos domésticos não-recicláveis é muito mais elevada do que a média. Por 

outro lado, a quantidade de materiais recicláveis é muito baixa e a separação é frequentemente 

pobre. As razões para estes problemas são: 

I. alta densidade de condôminos e inquilinos “anônimos”; 

 

II. inquilinos mudam-se frequentemente; 

 

III. a existência de taxas de resíduos que são calculados com base no tamanho da 

moradia (área em m2). O princípio do “poluidor-pagador” é incompatível com os 

impostos e taxas relacionadas com a área e, portanto, o sistema não é justo para 

os inquilinos. 

 
A fim de encontrar soluções para melhorar a situação acima descrita, vários projetos-

piloto, com sistemas inovadores para a coleta de resíduos, foram estabelecidos. Estes sistemas 

foram baseados em fechaduras para recipientes de lixo. Os principais objetivos da 

implementação destes sistemas eram: 
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• Redução dos custos de gestão dos resíduos; 

 

• Redução dos resíduos não-recicláveis, o aumento na quantidade de 

materiais recicláveis, bem como uma melhor separação destes 

(orgânicos, recicláveis e não-recicláveis); 

 

• A possibilidade de introdução de tais sistemas de fechaduras, para a 

fixação de taxas de resíduos de acordo com o princípio do “poluidor-

pagador” (dependendo da quantidade de resíduos) e da transparência 

no cálculo das taxas de resíduos. 

 

• Racionalização da coleta de resíduos. 

  

Havia uma variedade de sistemas de bloqueio na Alemanha, que foram testados ou 

instalados nos últimos anos. Dois deles, o “Centro IPW” e um sistema de “porta de bloqueio 

mecânico simples”, são descritos detalhadamente, na sequência. 

 

 O “Centro IPW” (Identifizieren, Pressen, Wägen = identificar, comprimir, pesar) era 

um sofisticado sistema de bloqueio, o qual incluía as funções de pesagem dos resíduos, 

tarifação e gravação das informações num “smartcard” (cartão com chip). Um projeto-piloto 

de um “Centro IPW" foi realizado na cidade de Ohrekreis, na Saxônia-Anhalt. O centro 

compreendia seis recipientes para a coleta seletiva de resíduos domésticos, em blocos de 

apartamentos com cerca de 800 moradores. O sistema incorporava um mecanismo de 

bloqueio/abertura da porta do recipiente de coleta, controlado por um “smartcard” dado a cada 

morador. Além disso, o sistema pesava e compactava os resíduos, registrando os dados da 

tarifa correspondente no cartão. A cobrança do serviço dar-se-ia através da conexão do cartão 

a um computador pessoal e a transmissão destes dados pela Internet. Os resultados obtidos 

pelo projeto-piloto estão descritos no Quadro A1i, abaixo: 

 

 



  108  

 

Quadro A1i – Comparativo de resultados da solução IPW Centre. 

 
Fonte: (EC, 2002). 

 

 

Bloqueio de Porta Mecânico: as taxas para resíduos, dentro do sistema de bloqueio de 

porta mecânico, eram calculadas em função do volume de resíduos depositados. O bloqueio 

de porta, o qual é totalmente mecânico, podia ser simplesmente instalado em recipientes já 

existentes. O volume da porta de fechamento podia ser, por exemplo, de 5, 10 ou 20 (litros) 

em um recipiente de 1,1 m3. O bloqueio era liberado através de uma alavanca, após a inserção 

de um “smartcard” (cartão com chip). Depois de preencher os resíduos dentro do bloqueio, o 

mesmo podia ser fechado novamente, usando-se a mesma alavanca. Neste momento, o 

resíduo era transferido para dentro do recipiente. Após o processo ser concluído, o cartão era 

devolvido. Um projeto-piloto foi executado na cidade de Jena, na Turíngia, com a 

participação de 522 famílias, com cerca de 950 pessoas. O principal benefício obtido foi a 

redução de 31,4 litros para 11,7 litros de resíduos semanais, por pessoa. Quanto ao uso deste 

tipo de sistema, 95,6% das pessoas entrevistadas responderam positivamente. 

Outro tipo de sistema de bloqueio compreendia o uso de sacos de plástico para o lixo 

não-reciclável, com volumes de 5 a 25 litros. Os sacos plásticos eram vendidos para os 

moradores, em conjunto com um “tíquete”, e podiam ser devolvidos e esvaziados, para dentro 

do recipiente, somente em um determinado momento. O recipiente de resíduos não podia ser 

preenchido em nenhum outro momento. 

A conclusão obtida a partir destes “projetos-pilotos” foi que a eficácia do sistema de 
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bloqueio de porta foi comprovada em uma série de casos, sendo, inclusive, instalado 

permanentemente em algumas cidades. A aceitação do sistema geralmente foi boa. Reduções 

de até 80% no volume de resíduos não-recicláveis não eram incomuns. Nenhum aumento do 

descarte ilegal de resíduos foi registrado. Para a aplicação deste sistema em outros países, é 

necessário avaliar-se as características locais, bem como a mentalidade da população 

envolvida no processo. 

 

 

A1d Itália: esquema de sacos etiquetados 
 

A Comuna de Naviglio, na Província de Milão, norte da Itália, abrange efetivamente 

dez municípios. A partir de 1999, a taxa de separação de resíduos na fonte (coleta seletiva) 

para esta área foi de 70,3%. As razões para este sucesso foram decorrentes de uma série de 

medidas específicas tomadas na área. Esta Comuna, desde 1997, adotou um esquema de 

coleta seletiva de resíduos domésticos, com base na coleta domiciliar, de “porta em porta”. 

Os sacos eram utilizados para a segregação de resíduos orgânicos e para os não-recicláveis 

(em sacos separados), sendo os mesmos distribuídos aos munícipes gratuitamente. O sistema 

PAYT (pay-as-you-throw) foi testado pela primeira vez na municipalidade de Albairate, em 

junho de 1998, e introduzido, de forma mais ampla, a partir de 01 de janeiro de 1999. De 

acordo com os princípios deste sistema, o montante a ser pago pelo munícipe para este serviço 

de limpeza era composto de duas partes, uma fixa e outra variável. Em Comuna de Naviglio, a 

estrutura de taxas era a seguinte:  

• A cota fixa para as famílias era determinada, considerando-se o tamanho da 

casa, o número de pessoas na família e o tipo de habitação (por exemplo, 

apartamento, casa geminada com jardim, casa com terraço, etc.). Isto estava 

em conformidade com o que era solicitado pelas disposições técnicas italianas, 

emitidas em decorrência da Lei de Gestão de Resíduos Nacional (Decreto 

22/97), que definia diferentes categorias e índices de produção de resíduos 

específicos. 

 

• A cota variável determinava o número dos sacos utilizados para entregar o 

lixo não-reciclável ao serviço de limpeza. Cada morador recebia um cartão 

magnético (“Cartão Naviglio”), no qual a moradia era identificada através de 
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um código numérico. Este era automaticamente vinculado a um conjunto 

pessoal de sacos e etiquetas, com um código de barras impresso em cima para 

a coleta de resíduos não-recicláveis. 

 
O coletor, em cada rodada de coleta, recolhia as etiquetas, que deviam estar amarradas 

nos sacos pelo munícipe, e as encaminhava para o “Escritório de Cobrança de Coleta”, que 

estava localizado na Associação dos Municípios. Além das etiquetas, o coletor de resíduos 

encaminhava, também, a informação do peso total dos resíduos recolhidos pelo veículo, 

durante aquela rodada de coleta. O peso total era, então, dividido pelo número de sacos 

recolhidos, para se avaliar o peso médio de um cada saco, e para se desenvolver um outro 

nível de controle sobre o sistema. A fim de se comprovar a confiabilidade das estimativas dos 

pesos médios dos sacos, alguns sacos de diferentes tipos de usuários (por exemplo, condições 

de moradia diferentes, usuários comerciais) eram pesados de forma aleatória. Isso garantia 

uma estimativa mais precisa do peso dos resíduos entregues, por diferentes tipos de usuários. 

De acordo com os princípios estabelecidos pela “Lei Nacional de Gestão de Resíduos 

e Regulamentos Técnicos”, sobre o financiamento da coleta de resíduos sólidos urbanos, os 

custos gerais de funcionamento para o serviço de coleta, deviam ser divididos entre os 

munícipes e outros usuários (por exemplo, artesãos e usuários comerciais), com base em 

alguns parâmetros relacionados com o potencial específico da produção de resíduos e da 

qualidade do serviço (por exemplo, frequência da coleta, do tipo de recipiente, etc.). Na 

Comuna de Naviglio, para os munícipes, os custos da coleta de resíduos estavam assim 

divididos: 

I. Cota Fixa: cobria 50% da previsão global da receita tarifária; em princípio, 

estava inclusa a maioria dos custos de coleta e transporte (cerca de 80%), bem 

como os custos financeiros e de execução em geral (todos os custos que não 

podiam ser ligados à produção de resíduos); 

 

II. Cota variável: cobria 20% dos custos de coleta e transporte. Além disso, 

cobria 100% dos custos para disposição em aterros. 

 
É importante reconhecer que, devido o valor do custo variável só estar associado à 

quantidade de lixo não-reciclável entregue, e não, portanto, ter sido levado em conta a 

possível entrega menor de resíduos orgânicos, onde a compostagem doméstica estava sendo 
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praticada, aos munícipes que faziam a compostagem no quintal era permitida uma redução de 

20% desse cota. Isso servia para incentivar a participação na compostagem doméstica, 

incentivando-se, assim, a minimização de resíduos entregues. Além disso, os créditos para 

uma nova redução da cota variável eram dados em proporção à quantidade de materiais 

recicláveis entregues, de forma separada em determinados locais públicos. Os benefícios 

mensurados no caso de Naviglio, após a introdução do sistema PAYT, foram: 

• a quantidade específica de resíduos não-recicláveis caiu cerca de 18% (de 

97kg/hab/ano para 80 kg/hab/ano); 

 

• a taxa de separação dos resíduos recicláveis aumentou cerca de 8%; 

 

• a produção total de resíduos sólidos urbanos aumentou de 322-340 kg/hab/ano, 

o que significa que é improvável que o descarte ilegal tenha sido significativo. 

 

De fato, uma explicação para isto é que este sistema melhorou a coleta seletiva de 

resíduos domiciliares. É importante ter em mente que em Naviglio, a modalidade de cobrança 

PAYT foi introduzida onde um sistema de coleta de orgânicos/não-orgânicos já estava em 

vigor (por isso as taxas de separação na fonte já eram cerca de 50% em peso). Portanto, o 

aumento limitado nas taxas de separação na fonte e a redução dos resíduos não-recicláveis 

não parecem tão impressionantes, mas eles foram significativos. Também, foi de importância 

fundamental o fato de que a quantidade total dos resíduos descartados não caiu, em 

decorrência de possíveis descartes ilegais. 

O esquema permite uma boa ponderação da tarifa para os moradores, de acordo com a 

entrega real dos resíduos a serem descartados. É interessante que, em Albairate, foi reportada 

uma redução no custo do sistema, de € 2/hab/ano. Isso é reflexo de um sistema bem otimizado 

para a coleta seletiva de materiais separados na residência. O registro informatizado dos dados 

permite que os gestores detectem as famílias e outros usuários que não usam as etiquetas. Este 

recurso, portanto, mantém o sistema sob controle e reduz a ocorrência de falta de entregas, 

devido ao mau comportamento (famílias com descarte que parece estar abaixo do usual pode 

ser verificado). O número de etiquetas em cada rodada de coleta em conjunto o peso total dos 

resíduos não-recicláveis, coletado pelo veículo, permite a “Associação dos Municípios” 

monitorar e controlar o serviço prestado pelas empresas contratadas. A separação na fonte é, 
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portanto, promovida indiretamente, porque as famílias pagam a quota variável na proporção 

da quantidade de lixo não-reciclável entregue, enquanto o serviço de coleta de materiais 

recicláveis e resíduos orgânicos são cobertos pela cota fixa da taxa. 

Algumas etiquetas ocasionalmente se destacam e perdem-se, embora isso ocorresse 

com pouca frequência. A fim de promover a separação na fonte dos resíduos orgânicos, a 

coleta destes não era inclusa na parte variável da tarifação (isto era muito comum na Itália). 

Apesar de tornar extremamente agradável por um lado, por outro isso tornou a compostagem 

doméstica menos atraente para a coleta seletiva. A introdução de uma economia de 20% na 

cota variável para as famílias em casa realizassem a compostagem doméstica foi, assim, 

introduzida no esquema. Isto requereu algum monitoramento, sobre a veracidade ou não das 

declarações dessas famílias. O controle era feito pela “Polícia Municipal”, e embora 

geralmente eficaz, ocasionalmente resultava em disputas. 

A etiquetagem de sacos fornece um meio relativamente de baixo custo, para a 

implantação de sistemas “pay-as-you-throw”. Uma diferença fundamental neste esquema, é 

que ele foi projetado para incentivar que os restos orgânicos tornem-se compostagem 

doméstica. Mecanismos, como o descrito aqui, são uma alternativa; a outra é cobrar uma taxa 

para a coleta de resíduos orgânicos, mas que seja menor do que para os resíduos não-

recicláveis. O nível em que esta deva ser definida, provavelmente depende do potencial de se 

realizar a compostagem doméstica. 

 

 

A1e Itália: esquema pay-per-bag 
 

A população da província de Bergamo, no norte da Itália, era de cerca de 1.000.000 de 

habitantes, no final dos anos 90. A taxa de separação na fonte dos resíduos urbanos secos, na 

província, foi de 42,5% em 1998. As taxas médias na separação de resíduos orgânicos era, 

geralmente, acima de 50%, e, em alguns casos, chegava a 75%. O município de Torre 

Boldone tinha a maior taxa de separação na fonte, do que qualquer outro município na Itália, 

com 77,4%. Este era um pequeno município, com uma população aproximada de 8.000 

habitantes. Um programa “pay-per-bag” teve início em 1998, tendo em vista: 

• Quantificação volumétrica dos resíduos sólidos urbanos; 

 

• Identificar o produtor; 
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• Introdução de sistemas de taxa variável (“poluidor-pagador”). 

 
Os sistemas PAYT foram implementados em muitos municípios na província de 

Bergamo (cerca de 250 municípios). Torre Boldone foi o projeto-piloto. Aqui, são descritos os 

detalhes técnicos relativos a alguns dos primeiros programas que foram estabelecidos. Estes 

incluíram, após Torre Boldone, os municípios de Urgnano (8.000 habitantes), Caravaggio 

(12.000 habitantes) e outros 7 municípios, reunidos no Consórcio “Linea Servizi”, com 

população total estimada em cerca de 15.000 habitantes. Os projetos-piloto PAYT na Itália 

foram normalmente implementados nas situações em que uma coleta de resíduos, de “porta 

em porta” já estava em vigor, para os principais fluxos de resíduos produzidos pelos cidadãos. 

Estes sistemas geralmente adotavam recursos específicos de coleta, para diferentes fluxos de 

resíduos. Na maioria dos casos, os sacos eram utilizados para resíduos não-recicláveis e 

biodegradáveis; para estes últimos, caixas e baldes de tamanho adequado também eram 

usados para transportar o lixo de cozinha (orgânicos). 

O esquema na província de Bergamo implicava na alteração da tarifa (quota variável), 

por meio da venda de sacos para a coleta de resíduos não-recicláveis. Para cada moradia, era 

fornecido um “smartcard” (cartão com chip), através do qual era possível adquirir os sacos de 

coleta em diversos locais públicos, ou a partir de máquinas de venda automática. O sistema 

informatizado identificava a respectiva moradia do cartão e registrava a compra do saco, a fim 

de se contabilizar, na tarifa, a quantidade total (acumulada anualmente) gasta. A tarifa era 

dividida em: 

• Uma cota fixa destinada a cobrir os custos fixos de coleta, do transporte, do 

serviço de limpeza da estrada e do serviço de coleta de materiais recicláveis; 

 

• Uma quota variável, estabelecida por meio da venda de sacos para lixo não-

reciclável para moradores; esses rendimentos, em princípio, deviam cobrir os 

custos de coleta, transporte e disposição de resíduos não-recicláveis. 

 

Os sacos para resíduos podiam ser adquiridos na Prefeitura e o seu número seria  

registrado em um sistema informatizado. As quantidades de resíduos volumosos e recicláveis 

entregues nos Postos de Coleta também eram registrados, com o uso de um cartão eletrônico. 
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Os dados sobre o número de sacos adquiridos pelo cidadão e de suas entregas nos Postos de 

Coleta, eram registrados pelo sistema de informação que, em seguida, usava estes para 

determinar a tarifa variável a ser paga. O sistema de informação também permitia detectar os 

munícipes e outros usuários (por exemplo, lojas) que não compravam os sacos ou que 

mostravam uma diminuição inesperada na sua utilização. O cartão entregue ao munícipe 

possibilitava quantificar os resíduos não-recicláveis entregues para disposição em aterros, 

através do rastreio do número dos sacos, adquiridos por este. Além disso, o cartão tornava 

possível o acesso aos sítios Internet dos Postos de Coleta, para monitoração da quantidade de 

materiais recicláveis entregues. As entregas dos resíduos volumosos não-recicláveis eram 

registradas no cartão, e os custos referentes à disposição destes eram adicionados à respectiva 

tarifa (quota variável). A tarifa de resíduos era cobrada do munícipe, por meio de uma fatura 

enviada para a respectiva residência; a fatura resumia os custos, divididos em fixos e 

variáveis, e os relacionados com a coleta e disposição dos resíduos não-recicláveis e o 

processamento dos recicláveis. 

O sistema tornava possível se determinar, de forma precisa, o montante devido de cada 

moradia. O tipo de ferramenta utilizada (smartcard) era flexível, sob o ponto de vista dos 

investimentos e dos serviços prestados, permitindo um número progressivamente crescente de 

pontos de distribuição, e/ou um número crescente de serviços abrangidos pelo cartão. Desta 

forma, em alguns municípios, os cartões também eram usados na prestação de outros serviços 

municipais, tais como: venda de bilhetes de ônibus, pedidos de certificados, etc. Em 

particular, o próprio cartão tornava possível a monitoração do acesso aos sítios dos Postos de 

Coleta, impedindo a utilização indevida dos mesmos, pelos não residentes. 

 As tentativas de evasão de tarifa (quota variável), por parte dos moradores, 

ocasionalmente incorreu em descartes ilegais, fora dos limites municipais; tal comportamento 

foi avaliado em cerca de 5 a 6%, em peso; este valor era geralmente considerado como 

aceitável e tendia a diminuir, com a adoção do mesmo sistema de cobrança pelos municípios 

vizinhos.    

 

 

A1f Luxemburgo: esquema baseado no peso e no volume 
 

A fim de implementar o princípio do “poluidor-pagador” e baixar o custo da gestão de 

resíduos urbanos, um novo sistema de tarifação de resíduos domésticos foi desenvolvido em 
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Luxemburgo. Este novo sistema de cálculo foi testado em um projeto-piloto em duas 

comunidades, Koerich e Kopstal, com a participação do SICA (Sindicato Intermunicipal de 

Higiene Pública do Cantão de Capellen), em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. 

O objetivo geral da nova taxa de resíduos foi promover uma maior equidade nas taxas de 

resíduos (princípio do “poluidor-pagador”) e incentivar um melhor comportamento 

ambiental, por parte dos moradores. As informações a seguir referem-se ao projeto-piloto que 

foi elaborado em 1994 e executado entre 1995 e 1996. Cerca de 4.800 cidadãos, 

correspondentes a 1.780 famílias participaram do projeto. Em 1998, o novo sistema de taxas 

de resíduos foi instalado em todas as comunidades membros do SICA. Esperava-se que uma 

redução de pelo menos 50% dos resíduos descartados nas lixeiras fosse obtida através da(e):  

I. Aplicação do princípio do “poluidor-pagador”, tanto quanto fosse 

ecologicamente benéfico em fazê-lo; 

 

II. Garantia de que a opção de se evitar o desperdício fosse refletida no cálculo 

das taxas; 

 

III. Separação de certas frações de resíduos para tratamento específico; 

 

IV. Implementação de uma estrutura de taxas que fosse transparente para as 

famílias; 

 

V. Um programa contínuo de sensibilização da população, pelo trabalho de 

publicidade. 

 

Em decorrência disso, para que a eficiência das taxas de resíduos tornem-se um 

instrumento de política pública para o meio-ambiente, é necessário que: 

• A infraestrutura para a coleta e tratamento de frações de resíduos específicas 

esteja implementada; 

 

• Uma taxa de cobrança seja calculada, levando-se em conta a quantidade 

individual de resíduos descartados, de forma que a mesma seja transparente e 

lógica para o “poluidor”. 
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A configuração do sistema de pesagem e identificação era outra parte da infraestrutura 

necessária. Estes sistemas, para a determinação do peso dos resíduos, incluíam um 

“microchip” instalado nas lixeiras, para a identificação do proprietário destas, e de um sistema 

de identificação e pesagem embarcado nos veículos de coleta. Outros “microchips” foram 

adicionados aos carrinhos de resíduos não-recicláveis, de papel e de resíduos orgânicos. Além 

da melhoria da infraestrutura, o fornecimento de informações aos cidadãos foi a principal 

tarefa executada no período de preparação, em 1994. O contínuo e intensivo trabalho de 

publicidade, consistiu de uma campanha de esclarecimento, através do envio de circulares e 

brochuras a todas as moradias, bem como eventos de informação e visitas domiciliares, 

acompanhadas por um questionário. Em 1995, os dados sobre a quantidade, a composição dos 

resíduos e outras informações relevantes para o cálculo das taxas foram obtidos. Os custos de 

administração, publicidade, Postos de Coleta, lixeiras e plantas industriais para a 

compostagem de orgânicos, foram cobertos pela taxa básica, cobrada de cada proprietário de 

lixeira de resíduos não-recicláveis (carrinho cinza). Geralmente, o custo para o uso de 

carrinhos para recicláveis, ou carrinhos para resíduos de papel e para orgânicos, são mais 

econômicos para as famílias do que o carrinho cinza para resíduos não-recicláveis. A 

compostagem doméstica, por ser gratuita, é favorecida em relação ao carrinho verde. 

O efeito positivo das medidas (melhoria da infra-estrutura, informação e novas taxas 

de resíduos) do projeto-piloto sobre a quantidade total de resíduos pode ser visto no Quadro 

A1ii, abaixo. 

 

 

Quadro A1ii – Total de resíduos descartados nas comunidades SICA, entre 1994 e 1996. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (EC, 2002). 
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Em Koerich e Kopstal, houve uma redução de aproximadamente 50% na quantidade 

total de resíduos descartados, em comparação com outras comunidades do SICA (Mamer e 

Steinfort), que não faziam parte do projeto piloto. Os números mostraram uma redução global 

na quantidade de resíduos descartados, conforme previsto, uma vez que não houve nenhuma 

disposição ilegal de resíduos. Um aspecto relevante foi o aumento da compostagem 

doméstica, sendo promovido por uma taxa diferenciada para orgânicos. Além disso, uma 

separação muito melhor na origem dos resíduos e um aumento na coleta de recicláveis secos 

foram observados durante o projeto-piloto. Além da minimização de resíduos não-recicláveis, 

o projeto teve, também, um efeito positivo sobre os custos globais para a gestão do sistema 

em Koerich e Kopstal. Uma das razões para a redução dos custos operacionais foi a 

diminuição dos resíduos que precisavam ser incinerados (resíduos não-recicláveis a € 107/ton 

e volumosos a € 141/ton). A outra razão foi o aumento no prazo de coleta e transporte de 

resíduos, devido ao novo sistema implantado; exemplo: esvaziar as lixeiras cinza (não-

recicláveis) apenas uma vez a cada duas semanas ou estimular a compostagem doméstica. 

 

 

A1g Suécia: esquema baseado no peso  
 

Na Suécia, os municípios são responsáveis pela coleta dos resíduos domésticos e 

assumem o controle deles, de uma forma ambientalmente correta. Uma grande variedade de 

métodos de coleta e de tratamento está sendo usada, a fim de se atender às crescentes 

demandas sobre reciclagem e minimização de resíduos. Aproximadamente 15 municípios da 

Suécia usavam sistemas de tarifação baseados em peso para a coleta de lixo doméstico, onde 

uma parte da taxa cobrada era baseada na quantidade de resíduos recolhidos. Essa taxa era 

destinada a dar incentivos econômicos diretos, para as famílias que optem pela reciclagem. A 

partir de abril de 2000, o município de Bjuv implementou um sistema baseado em peso, em 

conjunto com a coleta domiciliar de 11 frações de resíduos. Os resultados desta iniciativa 

superaram, em muito, as expectativas sobre a minimização e a reciclagem, embora existam 

algumas incertezas e desvantagens que devam ser abordadas. 

Bjuv era um pequeno município com cerca de 13.700 habitantes no noroeste da Skåne, 

no sul da Suécia. Era composto de vários assentamentos rurais de pequeno porte: o município 

tinha 4.100 contratos para a coleta de resíduos domiciliares em residências autônomas (não-
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geminadas) e 369 contratos para a coleta em blocos de apartamentos. O número médio de 

pessoas por domicílio era de 3,1. A coleta e o transporte dos resíduos, em Bjuv, era de 

responsabilidade do município, sendo realizado por uma empresa contratada, a SITA20. Outra 

empresa que atuava na região era a NSR21 (Nordvastra Skanes Rehallnings AB), empresa de 

resíduos regionais de propriedade conjunta, que além de Bjuv, também servia a outros cinco 

municípios da região, com o planejamento, projeto, construção e operação das usinas 

regionais para a recepção e tratamento de resíduos domésticos e industriais. 

Até 2000, Bjuv teve uma taxa de cobrança fixa para a coleta domiciliar semanal. Os 

materiais recicláveis eram coletados em dez Pontos de Coleta, espalhados por todo o 

município. Entre abril e maio de 2000, o sistema foi aprimorado: a coleta de resíduos não-

recicláveis, orgânicos, jornais, seis frações de resíduos de embalagens (papelão, plásticos 

rígidos e flexíveis, vidros coloridos/incolores e metais), e uma opção para a coleta de resíduos 

de jardinagem foram introduzidos. A tarifação do serviço passou a ser composta por valores 

relativos a uma parte fixa e outra variável, com base no peso dos resíduos não-recicláveis e 

orgânicos, com opção de coleta a cada duas semanas. Ao mesmo tempo, sete Postos de Coleta 

foram fechados. 

Um sistema de pesagem de resíduos, embarcado no próprio veículo de coleta, era 

utilizado. Os carrinhos de lixo, cadastrados para cada domicílio e rotulados com um chip 

(semelhante a “smartcards”, para se evitar a troca, voluntária ou involuntária, entre vizinhos), 

eram pesados antes e após o seu esvaziamento, na caçamba do veículo coletor. A diferença de 

peso era a base para a cobrança da parte variável da tarifação do serviço, por domicílio. Esta 

mudança praticamente duplicou os custos operacionais do sistema de coleta. A tarifa paga 

pelas famílias também aumentou, embora dependesse do volume de material reciclado obtido 

no domicílio. Todas as moradias estavam cadastradas para a coleta de orgânicos (item 

obrigatório) e cerca de 3.000 residências estavam cadastradas para a coleta de frações 

recicláveis, e outras 2.100 para a coleta de resíduos de jardinagem. Assim, 75% dos 

domicílios tinham coleta de frações recicláveis. 

Os domicílios em Bjuv foram equipados com uma lixeira de 140 litros para resíduos 

não-recicláveis (uma lixeira extra de 240 litros poderia ser obtida sem custo adicional) e outra 

                                            
20 http://www.sita.se 

21 http://www.nsr.se 
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de 140 litros para resíduos orgânicos. Para os materiais recicláveis, sacos de 100 litros de fibra 

eram fornecidos para cada fração. Uma lixeira de 370 litros era fornecida se o serviço de 

resíduos de jardinagem fosse contratado. As lixeiras eram rotuladas com um chip, para o 

registro dos dados sobre os pesos recolhidos de cada residência. A introdução do sistema de 

cobrança baseado no peso induziu a uma dramática mudança no fluxo dos resíduos 

descartados (vide Quadro A1iii). 

 

 

Quadro A1iii – Quantidade média de resíduos descartados em Bjuv, entre 1999 e 2001. 

 

 

 

 

 

Fonte: (EC, 2002). 

 

 

A quantidade de resíduos recicláveis, incluindo orgânicos, quase dobrou no primeiro 

ano, após a implantação do novo sistema de tarifação. Ao mesmo tempo, a quantidade total de 

resíduos descartados caiu cerca de 20%, levando a uma redução dos resíduos não-recicláveis 

de cerca de 45%. As estatísticas posteriores indicaram um novo aumento em quantidades 

recicladas de quase 30%, uma queda na quantidade total de resíduos descartados em mais de 

15%, e uma redução dos resíduos não-recicláveis em 45%. O resultado global, ao longo dos 

dois anos seguintes, foi, portanto, uma redução de 30% no volume descartado e uma redução 

dos resíduos não-recicláveis superior a 70%. 

O aumento da quantidade de materiais recicláveis e orgânicos coletados pode ser 

explicado, através da introdução da tarifação baseada no peso, em conjunto com a 

disponibilização da coleta seletiva, através de lixeiras específicas. Há uma série de possíveis 

razões para a redução das quantidades totais de resíduos coletados: 

• Os resíduos podem ser despejados em outro lugar. Houve um aumento 

dos resíduos não-recicláveis coletados nos Postos de Coleta, embora as 

munícipes não devam deixar este tipo de resíduo lá. Os resíduos 
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recolhidos de limpeza pública do município totalizaram 62 toneladas em 

2001 (em comparação com a quantidade total de resíduos no município 

de cerca de 3000 toneladas). Não havia estatísticas anteriores 

disponíveis para comparação, mas não se notou diferença significativa 

no volume no lixo coletado em Bjuv, em comparação com municípios 

vizinhos; 

 

• Os resíduos podem ser queimados em lareiras/fogões particulares; 

 

• Os resíduos podem ser compostados em maior quantidade do que antes, 

em jardins privativos; 

 

• A quantidade total de resíduos pode realmente ter diminuído. 

 

De acordo com a análise dos resíduos não-recicláveis, o município de Bjuv teve uma 

fração consideravelmente menor em comparação com as médias de outros municípios suecos. 

As estatísticas também sugerem (potencialmente) uma separação domiciliar mais precisa, por 

parte dos cidadãos (a fração de reciclável é a menor, em relação aos resíduos não-recicláveis). 

Quanto aos materiais recicláveis e orgânicos, não houve nenhuma mudança perceptível na 

quantidade dessas frações, após a mudança do sistema de tarifação. 

Em Bjuv, o esquema de tarifação com base no peso foi implementado para todas as 

residências, incluindo blocos de apartamentos. A implementação em blocos de apartamentos 

não se mostrou mais difícil do que para as zonas residenciais unifamiliares. No entanto, como 

Bjuv é relativamente um pequeno município, a implementação deste sistema em uma cidade 

maior pode levar a um resultado diferente. Durante o início da implantação do sistema, houve 

problemas relativos ao equipamento de pesagem. Estes problemas foram considerados 

temporários. O problema mais significativo foi a dificuldade de se equilibrar o orçamento 

planejado (custo operacional versus receita), uma vez que a redução geral no volume de 

resíduos descartados (os quais proporcionavam a maior parte da receita) foi muito maior do 

que o esperado. 

• Vantagens: a tarifação baseada no peso, em combinação com a coleta 

seletiva, levou a um aumento dramático das taxas de reciclagem e uma 
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redução, também dramática, na quantidade geral de resíduos não-recicláveis 

descartados, causando reflexos no custo operacional do sistema. 

 

• Desvantagens: o sistema demonstrou ser oneroso: quase duas vezes mais caro 

que o sistema de coleta anterior. À medida que as taxas de reciclagem 

aumentaram muito mais do que era esperado, as taxas cobradas não cobriam 

os novos custos operacionais para o município. Para compensar isso, Bjuv 

aumentou a taxa fixa substancialmente, enquanto diminuiu a taxa variável. 

Esta mudança tornou o sistema menos vulnerável, do ponto de vista 

orçamentário.  Sistemas de tarifação baseados no peso requerem um maior 

grau de administração, como a contabilização dos valores e taxas de lixo, 

registrados para cada moradia. O sistema pode induzir a um aumento da 

desobediência dos moradores, onde os resíduos são queimados ou descartados 

de forma ilegal. Não houve nenhuma indicação deste problema no município 

de Bjuv. 

 

O sistema de tarifação baseada no peso pode ser replicado para outros municípios. 

Mesmo que não haja pré-requisitos específicos para a sua implementação, algumas condições 

potencialmente importantes precisam ser consideradas: 

• A tarifação da coleta de resíduos baseada no peso foi, neste caso, 

implementada em conjunto com uma variedade de lixeiras para a coleta 

seletiva de recicláveis. A oferta de alternativas para a coleta de resíduos não-

recicláveis pode ser uma questão crucial para o sucesso deste tipo de sistema; 

 
•  Ao mudar de sistemas, campanhas de informação são importantes; 

 
•  A taxa de cobrança baseada no peso exige uma administração mais precisa; 

 
• Um sistema de cobrança com base no peso é mais caro do que qualquer 

regime de taxa única, ou de sistemas baseados no tamanho do 

recipiente/etiquetas/saco de compras, uma vez que necessita de equipamentos 

de pesagem e mais administração. Apesar destas limitações, o potencial de 

replicação é bom. 
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A2 Sistema concebido para incentivar municípios: 
 

A2a Bélgica: Imposto sobre resíduos na Valônia 
 

A Região da Valônia, na Bélgica, introduziu um instrumento novo e inovador de 

gestão pública, na área de resíduos urbanos, em janeiro de 1999. O instrumento era um 

“imposto específico aplicado aos municípios”, quando a quantidade total de resíduos 

domésticos coletados pelos mesmos excedesse um montante previamente estabelecido. 

Materiais reutilizáveis e alguns resíduos específicos coletados, tanto pelas autarquias quanto 

por empresas privadas, que foram acordados com Governo da Valônia (estadual), não eram 

objeto da cobrança. A grande quantidade de resíduos gerados pelos municípios da região, 

naquela época, fora considerada como problemática, com perspectivas pessimistas de 

aumento do volume no futuro, caso não fossem tomadas medidas para o saneamento do 

problema. Na Região da Valônia, a produção média de resíduos domésticos, em 1995, eram 

cerca de 381 kg/habitante/ano. Em muitos municípios da região, a média tinha ultrapassado os 

400 kg/habitante/ano. Os resíduos orgânicos constituíam, aproximadamente, 40% da 

quantidade total dos resíduos domésticos descartados. 

Levando-se em conta que os materiais reutilizáveis e recicláveis, como por exemplo, 

resíduos volumosos, resíduos inertes, metal, vidro, papel e papelão, óleos de automóveis, 

plásticos, têxteis, composto de embalagem etc. não eram incluídos no cálculo do lixo 

doméstico, a quantidade real de resíduos recolhidos fora estimada em mais de 520 

kg/habitante/ano. Não apenas a quantidade de lixo produzido na região foi considerada 

elevada, mas também os níveis de separação na fonte fora considerada inadequada. 

Assim, a Região da Valônia decidiu implantar uma política de prevenção, com a 

introdução do novo imposto. Este imposto incentivava os municípios a melhorar os seus 

sistemas de gestão de resíduos, bem como a elevação da consciência geral das suas 

populações, sobre a necessidade de minimização da quantidade de resíduos produzidos. 

Considera-se que este imposto foi importante para motivar muitos municípios a introduzir os 

sistemas PAYT (pay-as-you-throw – pague o que você descarta), de modo a minimizar a 

exposição ao imposto. A medida tomada pela Região da Valônia, para exercer pressão política 

sobre os municípios, foi tão impressionante quanto simples. Cada tonelada de resíduos que 

excedia um limiar pré-definido estava sujeita a cobrança de um imposto especial, a ser pago 

pela respectiva municipalidade. O objetivo final era garantir que cada habitante estivesse 
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consciente sobre a necessidade de minimização da geração de resíduos domésticos. A base de 

cálculo para a aplicação da tributação era a quantidade total de lixo doméstico coletado, no 

período de um ano. A quantidade de resíduos domésticos isenta de impostos era de 270 kg por 

habitante em 1999. A partir de 1999, este montante foi sendo decrementado anualmente em 10 

quilos, chegando a 240 kg por habitante em 2002. 

Alguns tipos de resíduos não foram levados em conta no cálculo do montante anual 

permitido, sendo isento de impostos: 

• Como mencionado anteriormente, os resíduos recicláveis, coletados 

separadamente; 

 

•  Além disso, a coleta de resíduos domésticos, por parte dos municípios 

abrangidos pelo imposto, tinha uma importante exceção: qualquer material 

que ainda pudesse ser eliminado, segregado ou reciclado do lixo doméstico, 

após a coleta, não seria levado em conta no cálculo do imposto. Neste 

contexto, a “recuperação térmica” (incineração) dos resíduos também era 

considerada como reciclagem. Para a Valônia, foi definida a recuperação 

térmica mínima de 2 MJ/kg (megajoule por kilograma). 

 

Na prática, a aplicação do imposto recaiu apenas sobre os resíduos que eram 

destinados aos aterros sanitários. O valor do imposto que devia ser pago pelos municípios 

variava ao longo do tempo. Em 1999, cada tonelada de resíduos, superior ao valor permitido, 

custava ao município cerca de £ 16. A cada ano, os custos aumentaram em cerca de £ 1,50, 

atingindo £ 22 em 2002. 

A coleta seletiva de materiais elevou a taxa de reciclagem e compostagem para 34% 

em 2000. No entanto, é difícil atribuir às mudanças, em termos de gestão de resíduos, 

exclusivamente a um único instrumento. Os municípios também são incentivados a 

desenvolver novas atividades para a segregação e prevenção da geração de resíduos. Este 

período de mudança, muito rápida, gerou resultados interessantes, mas não foi de todo isento 

de problemas. Quando uma “comuna” implementa uma cobrança de taxa variável e as 

“comunas vizinhas” não o fazem, o incentivo para o “turismo de resíduos” surge. Isso 

incentivou, por sua vez, que alguns municípios aumentassem os encargos para os resíduos 

descartados, mesmo quando a respectiva infraestrutura para a coleta seletiva fosse pouco 
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desenvolvida, aumentando-se a probabilidade de deposição ilegal destes. Para a dirimir este 

problema, deve-se considerar a criação de um “sistema de tarifação variável padrão”, para 

todos os municípios da região. 

 

 

A3 Sistema concebido para incentivar comportamento positivo pelos domicílios: 
 

A3a Suécia: Esquema para promover a compostagem doméstica 
 

Na Suécia, em 2001, cerca de 60% dos municípios organizaram esquemas para 

incentivar a compostagem doméstica de resíduos alimentares, a fim de se reduzir a cobrança 

de impostos sobre o descarte destes. Os programas objetivavam a redução da quantidade de 

resíduos na fonte e incentivavam a reciclagem de nutrientes para as plantas. Os requisitos 

formais, bem como os resultados, foram diferentes para cada município. Estimava-se que 

cerca de 200.000 lares suecos realizaram compostagem caseira para resíduos alimentares. 

A região Södertörn consiste em cinco municípios: Botkyrka, Huddinge, Haninge, 

Nynäshamn e Salem, com uma população, em 2001, de aproximadamente 260.000 habitantes, 

distribuída em 120.000 domicílios. Cerca de 40% das famílias viviam em casas isoladas (não 

geminadas). Os resíduos sólidos urbanos da região eram geridos pela empresa SRV-

Atervinning22, que era de propriedade dos cinco municípios. Em 2000, a SRV- Atervinning 

havia recolhido aproximadamente 179.800 toneladas de resíduos, sendo: 

I. 102.100 toneladas de resíduos provenientes das habitações; 

 
II. 27.200 toneladas de resíduos industriais e do comércio; 

 
III. 50.500 toneladas de sedimentos. 

 
O proprietário da moradia era o responsável pelo pagamento da taxa de resíduos. Os 

proprietários de casas podiam instalar compostores domésticos e, desta forma, tornavam-se 

elegíveis a ter uma redução na taxa cobrada sobre o lixo doméstico. Esta opção estava 

disponível desde 1992. Aos cidadãos, eram dadas informações sobre esta possibilidade através 

de folhetos distribuídos anualmente para todas as famílias, como também eram fornecidas nas 

                                            
22 http://www.srvatervinning.se 



    125 

 

   

faturas de cobrança do serviço. Existiam requisitos mínimos que os recipientes de 

compostagem deveriam ter: 

• ser fechado; 

 
• ser isolado termicamente, de modo que o processo de compostagem pudesse 

continuar, mesmo durante o inverno; 

 
• ser vedado, de modo que animais e insetos não pudessem entrar em contato 

com os resíduos (por exemplo, todos os orifícios de ventilação ou aberturas 

deviam ser cobertos por uma malha de 6 a 9 milímetros). 

 

Um recipiente de compostagem, aprovado para o uso, custava o equivalente a € 108 

(euros), aproximadamente. O proprietário da residência tinha que formalizar um pedido à 

SRV-Atervinning, declarando que o recipiente da compostagem foi construído de acordo com 

os requisitos especificados. Um funcionário da SRV-Atervinning ou do departamento 

municipal do meio ambiente poderiam visitar uma residência para inspecionar o recipiente de 

compostagem. No entanto, era muito raro este procedimento. 

O proprietário podia se inscrever em diferentes serviços de coleta. Para as casas, 

podia-se escolher o volume de lixo (130 ou 240 litros), a frequência de coleta (semanal ou a 

cada duas semanas) e se haveria ou não a compostagem. Havia outras opções para 

apartamentos e casas de veraneio.  

Cerca de 20% de todos os proprietários de moradias isoladas (cerca de 9.500 casas), e 

14% dos proprietários de casas de veraneio ou residências de lazer, solicitaram o desconto da 

taxa para a compostagem. A SRV-Atervinning estimou que a quantidade total de resíduos 

compostados foi de cerca de 1.600 ton/ano. Porém, efeitos indesejáveis ocorreram: 

• Alguns proprietários de casas solicitaram a redução da taxa, sem terem um 

recipiente de compostagem devidamente aprovado. Porém, a maioria das 

inspeções confirmou que havia um recipiente aprovado na casa, sendo apenas 

uma pequena porcentagem destas como falsas declarações; 

 
• O efeito mais indesejável ocorrido foi o de um monte de lixo compostável 

colocado junto na lixeira dos resíduos não-recicláveis, mesmo quando o dono 

da casa tinha um recipiente de compostagem aprovado. Uma análise sobre os 
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resíduos comuns de algumas casas, escolhidas aleatoriamente, mostrou que 25 

a 50% do potencial de resíduos compostáveis foram colocados no lixo não-

reciclável. Houve também casos de má gestão dos recipientes de compostagem 

doméstica. Durante vários anos, havia cerca de 10 casos em que os vizinhos se 

queixaram de odores, ratos e aves nestes recipientes.. 

 

Há um potencial de replicação desta experiência em outros países. A análise 

gravimétrica de resíduos domésticos mostrou que 40 a 50% dos resíduos descartados é 

passível de compostagem. No entanto, os resultados obtidos a partir Södertörn mostram que 

apenas pequenas quantidades de resíduos foram compostados nas residências. 

 


