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O presente trabalho propõe um modelo com uma base de conhecimento 

multidisciplinar, integrada por dados de entrada de ordem quantitativa e qualitativa para 

que seja possível a condensação dos dados num parâmetro único e seu posterior uso em 

modelo Iput Output, com o objetivo de avaliar as oportunidades de uma maior 

participação nas políticas de gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, levando em 

consideração sua sustentabilidade ambiental, social, econômica, tecnológica e de 

implementação e operação, como uma possível alternativa de complementaridade. 

Desta forma, se faz necessario elaborar um perfil comparativo da situação da reciclagem 

e demais aspectos da gestão de resíduos sólidos, tanto do ponto de vista de sua 

viabilidade econômica quanto dos aspectos sociais envolvidos, fazendo uso de uma 

modelagem Input Output auxiliada por Lógica Fuzzy. O trabalho busca definir uma 

medida de intensidade dos impactos que um projeto de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos  pode causar aos seres humanos e ao meio ambiente. De fato, um dos 

problemas apresentados nos grandes centros urbanos consiste em como realizar a coleta 

e disposição dos Resíduos Sólidos pelos diversos setores da economia. Para a 

administração pública, torna-se oneroso estruturar, operar e manter um Sistema 

Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos que atenda as demandas impostas 

pela sociedade industrial.  
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Introdução Geral 

 

O processo de industrialização vivenciado na maioria das economias mundiais gerou 

significativas alterações nos padrões de consumo dessas sociedades. A modificação 

verificada na composição e volume global do lixo é resultado desse novo padrão de 

consumo e sua disposição final tornou-se um sério problema a ser enfrentado por todos 

os países, em decorrência não só da crescente escassez de áreas destinadas para aterros 

sanitários, assim como pelo substancial aumento dos níveis per capta de resíduos 

sólidos gerados. Instituir novas diretivas para a Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) faz-

se necessário e para isso é preciso entender como atuam os gestores neste seguimento 

do poder público.  

Pode-se inferir que o aumento do volume de resíduos atualmente registrados é fruto 

tanto do crescimento populacional como das maiores pressões exercidas na ocupação do 

espaço urbano, outro ponto é o aumento per capto dos resíduos, fruto de uma sociedade 

orientada ao consumo crescente. 

No que diz respeito a evolução qualitativa dos resíduos, esta se deve ao processo 

evolutivo dos insumos empregados no sistema produtivo sem que isto contemple as 

implicações da destinação e seus impactos, em uma fase posterior ao consumo. 

(Figueiredo, 1992). 

No Brasil, não diferente dos demais países em desenvolvimento, os resíduos acabam 

sendo lançados indiscriminadamente sobre solo, uma vez que são reduzidos os espaços 

adequadamente planejados para fins sanitários. Como resultado do descompasso entre 

as reais demandas sanitárias e o descontrole na disposição dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) tem-se a formação de focos de contaminação. 
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A contaminação do solo por substâncias advindas da decomposição do lixo caracteriza-

se em uma das externalidades negativas mais comuns. Do conjunto das substâncias 

químicas contaminantes do solo destaca-se o chorume, líquido que escoa para o solo, 

composto por uma grande quantidade de substâncias químicas provenientes da 

degradação dos resíduos, podendo atingir as águas subterrâneas e poluir todo o subsolo 

de uma região. Assim, a busca de soluções para o problema dos RSU tem-se constituído 

num enorme empreendimento, sobretudo no que diz respeito à poluição dos solos e dos 

recursos hídricos. 

Nesse contexto, a reciclagem aparece como uma das alternativas para a redução do lixo 

disposto e por conseqüência, das externalidades decorrentes dessa atividade. As 

possibilidades de se desenvolver um sistema de GRSU são diversas e dependem das 

condicionantes locais1 para uma correta formulação de políticas publicas. Hoje se 

discute que a reciclagem e aproveitamento dos resíduos não abrange apenas a parte seca 

destes, mas também a biomassa presente na parte orgânica. Desta forma, evidenciar-se o 

fato de que as atividades de reciclagem e aproveitamento só serão viáveis e eficientes a 

partir de um sistema de gerenciamento de lixo, onde os custos operacionais não 

ultrapassem a receita obtida com a coleta. 

Um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (SIGRSU) contribui 

para a mitigação de problemas ambientais. Seu papel, neste contexto, está no aumento 

dos esforços para a redução da poluição, via diminuição das quantidades de RSU 

dispostas em aterros sanitários, onde o lixo reciclado é reaproveitado como insumo na 

produção industrial, reduzindo a pressão por matéria-prima virgem além do 

aproveitamento da biomassa na produção de energia e/ou outros usos.  

                                                 
1 Logística, sistema de coleta, composição do lixo e vontade política.  
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No setor residencial a produção e descarte dos seus resíduos acrescenta pouco peso às 

contas domésticas. Na realidade, no Brasil o imposto sobre a coleta de lixo é feito de 

uma maneira genérica em meio a outros impostos2. Agências reguladoras, em outros 

países vem implementando taxas sobre materiais descartados na rede pública de coleta. 

Esta taxa deve ser concebida de maneira a refletir o custo social adequado ao desejo dos 

indivíduos em descartar seus resíduos no sistema público de coleta. Nesses termos, uma 

alternativa de redução dos custos sociais, oriundos do sistema público de coleta, 

consistiria em incentivar o crescente uso de materiais reciclados.  

Dentre as alternativas que se apresentam para GRSU, a implementação de subsídios à 

atividade recicladora conformasse em um benefício para quem dispõe-se a suprir o 

mercado com produtos originários de material reciclado. No entanto, é imperativo 

definir a estrutura de criação deste subsidio e determinar quais as externalidades 

positivas imputadas ao meio ambiente relativas a estes.  

De acordo com Pearce e Brisson (1995), a GRSU torna-se passível de ser submetida à 

análise de custo benefício. Os agentes atuam no sentido de obter vantagens com a 

atividade realizada, de maneira a superarem os custos da atividade em questão. No caso 

da Coleta Seletiva, por exemplo, os custos não devem ultrapassar sua receita. Tal 

condição não é suficiente, apesar de balizar a análise de nível ótimo de gerenciamento e 

de geração de lixo. Convém acrescentar que o agente gerador não é o responsável direto 

pelo financiamento desta atividade, este é auxiliado indiretamente pelo pagamento de 

impostos da população, muitas vezes embutidos em um imposto maior, como no caso 

brasileiro com o IPTU. 

                                                 
2 No Rio de Janeiro dentro do IPTU a taxa de coleta de Lixo (TCL) aproxima-se a 30% do valor total. 
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A redução do lixo em suas fontes geradoras e a implementação de um sistema eficiente 

de gerenciamento e de disposição, estão relacionadas aos custos privados como também 

a custos e benefícios sociais resultantes.  

Os custos operacionais privados inerentes ao GRSU envolvem, entre outros, custos de 

coleta, transporte e disposição final. Já os efeitos indiretos da GRSU constituem-se em 

custos externos, aos quais devemos também agregar os custos ambientais decorrentes 

do mau gerenciamento. Consideram-se os custos sociais como sendo a soma dos custos 

externos e ambientais referentes ao gerenciamento. 

Um sistema eficiente de gerenciamento de RSU pode incrementar a atividade 

recicladora, estimular mudanças de padrões de consumo da população e, ainda, elevar o 

consumo de produtos duráveis, reduzindo os níveis de disposição final. 

Deve-se salientar que a cobrança sobre o descarte na rede pública de coleta e/ou 

disposição final pode induzir ao aumento dos níveis de disposição ilegal. Portanto se 

deve considerar no processo de estruturação e implementação da GRSU ações, que 

coíbam desconformidades. 

Pode-se destacar que uma combinação de falhas governamentais3 e de mercado4 

significam que os indivíduos geradores de lixo (demandantes de serviços de tratamento) 

não são cobrados em termos dos custos marginais de suas ações. A implementação de 

um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (SIGRSU), que 

considere os custos sociais desta atividade, utilizando instrumentos de valoração 

econômica, pode proporcionar uma geração a nível ótimo que conduza a uma segunda 

                                                 
3 As falhas governamentais são principalmente a incapacidade dos governantes em definir os agentes poluidores para se fazer uma 
cobrança diferenciada. 
4 É a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, através de um mecanismo 
jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna-se indisponível, reservado, 
fechado o que naturalmente tenderia à dispersão. 
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etapa de política governamental, referente à opção entre as diversas alternativas de 

medidas de tratamento do lixo. 

A necessidade e interesse da sociedade em reduzir os volumes de resíduos sólidos, uma 

vez ultrapassada a primeira etapa, relativa à determinação dos níveis ótimos de geração 

de lixo destinado a aterros sanitários, vem intensificando-se substancialmente na busca 

de alternativas tecnológicas para disposição final. 

A reciclagem como opção deve ser adotada não apenas pela expectativa em seus 

benefícios ambientais, mas em função de que estes, uma vez mensurados, superem os 

custos implicados. O confronto entre custos financeiros e sociais com os benefícios da 

atividade recicladora é permitido pela análise de custo-benefício e esta fornece um 

balanço final desta atividade em relação às demais opções que seriam: a disposição em 

aterro sanitário e a incineração.  

A reciclagem deve ser tratada não só como uma atividade privada, mas também como 

uma atividade que gera benefícios sociais e envolve agentes racionais, que maximizam 

suas opções de ganhos econômicos. A lucratividade desta atividade determina a atuação 

desses agentes, isto é o que possibilita a aplicação da análise de custo-benefício. Nesse 

sentido  Seroa e Chermont afirmam: 

“... é importante lembrar que, enquanto opção a ser incentivada por 
políticas governamentais, a reciclagem somente será economicamente 
viável e socialmente desejável como alternativa de gerenciamento de 
resíduos sólidos, se forem constatadas suas vantagens em termos de 
eficiência econômica e ambiental. Para tal, o enfoque que identifica 
níveis ótimos de reciclagem, no contexto de um sistema integrado de 
gerenciamento, proporciona instrumental analítico adequado”.(Seroa e 
Chermont, pág.8 e 9, 1996) 

 

A partir do contexto apresentado, o trabalho tem sua centralidade orientada pelo atual 

quadro de retorno do interesse no desenvolvimento de políticas voltadas à GRSU  no 
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Brasil, entretanto o trabalho advoga que esta deva ser implementada a partir de unidades 

menores (municípios e Estados) a fim de entender como as cestas de consumo são 

formadas em cada unidade de gestão e assim mensurar a composição dos seus resíduos. 

O trabalho destina-se, portanto, a contribuir para apreensão dos elementos que norteiam 

as acepções determinadoras das ações que guiam a gestão de resíduos sólidos urbanos 

no Estado do Rio de Janeiro e seus impactos refletidos na matriz de insumo produto. 

Nele está identificado a relação entre a análise gravimétrica do município do Rio de 

Janeiro e a composição de (RSU) dos outros municípios que formam a unidade 

federativa fluminense. 

Em seus objetivos específicos o trabalho identifica a relação existente entre o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) apresentados para os bairros do município do rio de 

janeiro e a gravimetria a do lixo neles coletados pela companhia municipal de limpeza 

do rio de janeiro (COMLURB). Esta relação é utilizada para estimar a composição  

gravimétrica dos demais municípios do estado do Rio de Janeiro.  

Esta abordagem se justifica devido ao fato de que o município do Rio é a cidade 

principal do Estado, concentrando em sua região metropolitana cerca de 80% população 

e maioria da força de trabalho. Sendo assim, considera-se que a população dos demais 

municípios do estado são, de certa forma, espelhos do comportamento praticado na 

capital, isto é, os padrões observados no município sede, tanto em termos de padrão de 

consumo e composição do lixo são seguidos, em maior ou menor escala, nos outros 

municípios.  

Em termos metodológicos, o trabalho faz uso da metodologia de Sistema de 

Informações Geográficas - GIS alimentada de informações através da qual é possível 

comparar informações entre os municípios. O GIS consiste na superposição de camadas 

sócio-econômicas e de composição do lixo para análises integradas que podem subsidiar 
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a avaliação do potencial de geração de gás metano para a Rio de Janeiro e para 

reciclagem.  

Para a consecução dos objetivos propostos o trabalho está organizado em cinco  

capítulos assim estruturados: 

No Capítulo I a questão do saneamento dentro da discussão contemporânea da transita 

por três esferas tecnológicas: tratamento de água, tratamento de esgoto e gestão de 

resíduos sólidos urbanos (GRSU). O capitulo em questão apresenta ao leitor aspectos 

relevantes da Gestão de Resíduos Sólidos no mundo e no Brasil. Discute também a 

estrutura do  saneamento nacional, seu marco regulatória  (lei 11.445 de 2007) e aborda 

aspectos relevantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde agosto de 

2010. 

Milton Santos (1996) utilizou o termo “Cidade Caótica”, para definir a formação das 

cidades brasileiras e suas problemáticas parecidas. O crescimento das megacidades, sem 

controle e planejamento, conduz à desordem  ecológica, cujos sinais já estão presentes 

em nossa vida. A difusão da urbanização pode conduzir à desaparição da cidade como 

modo de relação social, cultura urbana e democracia política. 

O Capítulo II apresenta a Região Metropolitana do Rio de Janeiro como área de estudo, 

busca caracterizar a mesma como Megacidade uma vez que esta possui  população 

superior a 10 milhões de habitantes, onde o poder público municipal não consegue por 

si só equacionar questões comuns, entrando em conflito nas esferas comuns (de 

competência local) e nas imediatamente superiores (de competência federativa). 

O Capítulo III apresenta como a sociedade tem cotidianamente vivenciado os conflitos 

da necessidade de suprir as demandas impostas pelos padrões de consumo estabelecidos 

e como isto se apresenta na administração pública sob o ponto de vista econômico.  
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O desenvolvimento do modelo empírico usado na tese exigiu uma revisão do processo 

de avaliação da metodologia de insumo produto apresentado na dissertação do autor e 

esta é feita no Capitulo IV. Nele também são abordadas a modelagem e a metodologia 

de tratamento dos dados a utilizados. O modelo é testado, na matriz insumo produto do 

estado do Rio de Janeiro, dentro do Capitulo V. 

O Capitulo V utiliza a teoria Fuzzy como ferramenta quando da execução do exercício 

econômico de análise de opção na sugestão de políticas públicas de gestão de resíduos 

sólidos. Tal ferramenta é utilizada para representar modelos de raciocínio imprecisos, a 

exemplo de como pensam os tomadores de decisão no que concerne a gestão dos RSU. 

A ferramenta utilizada no exercício, ao contrário do sistema lógico clássico, que é 

poderoso para resolver problemas em termos de dois valores (sistemas binários), tem 

como princípio estender estes sistemas manipulando problemas existentes em vários 

níveis de decisão. 
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Capitulo I A Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Introdução: 

A discussão contemporânea sobre o tema do saneamento básico permeia os Estados 

Nacionais desde o final do século XIX, onde as primeiras estruturações de redes 

coletoras começaram a ser instaladas e o tratamento da água e esgoto tornaram-se 

passivos de obrigatoriedade (Sewell,1978). A discussão hoje posta sobre o tema transita 

por três esferas tecnológicas: i) tratamento de água, ii) tratamento de esgoto e, iii) gestão 

de resíduos sólidos urbanos (GRSU). Este capítulo apresenta os aspectos relevantes do 

Saneamento no mundo e no Brasil e no caso nacional a estende-se até ao marco 

regulatório definido na lei 11.445 de 2007. 

1.1 Saneamento no Mundo 

Dentro da questão do saneamento o gerenciamento do lixo é incorporado ao debate 

referente ao uso múltiplo dos recursos hídricos, uma vez que a disposição irregular dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) compromete sensivelmente o uso e o acesso a água de 

qualidade a população. Índices de saneamento e disposição dos RSU representam um 

sensível indicador de desenvolvimento dos países, por serem condicionantes ao 

desenvolvimento humano. (PNUD 2006) 

Ainda hoje a principal causa de mortalidade infantil nos países pobres decorre da falta 

de acesso à água potável e instalações sanitárias adequadas. Segundo o Relatório do 

Desenvolvimento Humano de 2006, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD (PNUD, 2006), a falta de acesso a água e do saneamento 

básico é, sobretudo uma crise de impacto sobre a população pobre em geral, 

particularmente das mulheres, que tem nas classes mais pobres a função de buscar e 

laborar atividades do cotidiano tendo contato direto com a água contaminada. 
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O relatório aponta ainda que muitos progressos foram alcançados em relação à 

cobertura dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico, de acordo dados 

da Organização Mundial de Saúde (WHO) e do Fundo das Nações Unidas para Crianças 

(UNICEF) a cobertura mundial de saneamento aumentou de 49% em 1990 para 58% em 

2004. O mapa 1.1 apresenta a cobertura dos serviços de abastecimento de água no 

mundo. Já mapa 1.2 mostra o déficit global de água e saneamento básico. 

 

Mapa1.1 – Países com cobertura de Água Potável no Mundo  
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Mapa 1.2 – Países com cobertura de saneamento no Mundo 

 
Fonte: Elaboração própria/WHO / UNICEF, 2004 

Os mapas apontam que ainda persistem disparidades em relação ao acesso a água 

potável e aos serviços de esgotamento sanitário entre os países em desenvolvimento e os 

países subdesenvolvidos. Enquanto nos países desenvolvidos o acesso à água potável e 

aos sistemas de saneamento básico e às instalações sanitárias é universal, nos países 

pobres um em cada cinco habitantes não tem acesso a água potável e quase a metade da 

população desses países  não tem acesso ao saneamento básico. No caso brasileiro o 

PNUD destaca: 

“Mesmo uma renda nacional média relativamente alta não é 
garantia de uma alta taxa de cobertura entre os pobres. No Brasil, 
os 20% mais ricos desfrutam de níveis de acesso à água e a 
saneamento geralmente comparáveis ao de países ricos. Enquanto 
isso, os 20% mais pobres têm uma cobertura, tanto de água como 
de esgoto, inferior à do Vietnã.”(PNUD 2006) 

Em grande parte dos países do continente Africano, assim como em outros países como 

China, Índia e o Afeganistão, menos da metade da população possui acesso a condições 

adequadas de saneamento. Já em relação ao acesso a água potável os países que se 
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encontram em condição mais crítica são: Madagascar, Nova Guiné e os países do 

continente Africano. 

De acordo com o relatório do desenvolvimento humano do PNUMA 2006, de um modo 

geral, os níveis de cobertura de água e saneamento básico aumentam na mesma 

proporção dos rendimentos dos países, já que os serviços normalmente são financiados 

através dos orçamentos familiares ou pelo poder público.  

Os dados de consumo médio diário de água por pessoa nos países tornam ainda mais 

evidentes as desigualdades mundiais, enquanto na Europa o consumo médio diário de 

água varia entre 200 a 300 litros por dia e por pessoa em países subdesenvolvidos, como 

a Angola, o consumo médio diário é inferior a 20 litros por pessoa. Não atingindo, 

portanto, os requisitos mínimos sugeridos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que é de 20 litros por dia por 

pessoa, para que se garanta às condições mínimas de saúde e higiene (PNUD 2006). A 

figura 1 destaca a utilização média de água por pessoa no mundo. 

Figura 1: Utilização Média de Água por Pessoa no Mundo. 

 

Fonte : PNUD  2006 

A preocupação mundial no setor de água e saneamento básico é uma demanda, 

sobretudo política e gerencial. O ponto crucial reside nas políticas nacionais que devem 

priorizar os investimentos de forma coerente, cabendo às nações industrializadas dar 
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apoio as nações em desenvolvimento transferindo não só recursos como também 

tecnologia.  

Portanto, o mundo dispõe de tecnologia, dos meios financeiros e da capacidade humana 

necessária para combater as assimetrias referentes ao acesso e uso dos recursos hídricos. 

1.2 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Brasil  
 

1.2.1 Abastecimento de Água  

Segundo o Ministério das Cidades5, o histórico do setor de saneamento no Brasil é 

marcadamente pontuado por fatores relacionados à: 

a) desarticulação e pulverização da ação governamental, resultando em desperdícios e 

ineficácia dos recursos aplicados; 

b) distribuição desigual do acesso aos serviços segundo faixas de renda da população, 

evidenciando uma demanda concentrada nas periferias das regiões metropolitanas, nos 

municípios de pequeno porte e em áreas rurais, via de regra, em famílias de baixa renda 

e tendo a mulher no papel de chefe de família; 

c) segregação espacial, característica do processo de urbanização brasileiro que implica 

em maiores dificuldades físicas, legais e financeiras para a implantação de infra-

estrutura nas periferias das cidades e nos assentamentos precários; 

d) relação perversa entre degradação do meio ambiente e pobreza, que revela a 

centralidade do urbano no equacionamento da questão ambiental; 

e) associação direta entre os índices de mortalidade com aumento de doenças e agravos 

e a ausência de infra-estrutura ou ineficiência dos serviços de saneamento (Ministerio 

das Cidades, 2004). 

                                                 
5 Caderno de Saneamento Ambiental, vol.5, publicado em outubro de 2004 pelo Ministério das 
Cidades. 
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O Brasil possui 5.507 municípios e registra-se que 60% da população se concentram nas 

áreas urbanas de apenas 224 municípios. Em 100 anos (de 1900 a 2000), a densidade 

demográfica (habitante/quilometro quadrdo) cresceu de 8,46 para 78,20 na Região 

Sudeste, em 2000; que podem ser comparados com o valor de 43,54 da Região Sul, 

30,69 da Região Nordeste, 7,23 da Região Centro-Oeste e 3,35 da Região Norte (Censo 

IBGE, 2000). 

Municípios com população superior a 100 mil habitantes, via de regra, estão localizados 

nas regiões metropolitanas (RMs). As 26 regiões metropolitanas brasileiras abrigam 

hoje 40% da população, revelando a forte tendência à concentração territorial. O 

incremento populacional nas RMs vem se fazendo acompanhar de inúmeros problemas 

sociais, e hoje as RMs são consideradas focos de violência, desemprego e pobreza. 

(Caderno de Saneamento Ambiental, MC 2004). 

Apesar do déficit em saneamento existente, não se pode deixar de observar que o 

incremento da cobertura desses serviços, nas últimas décadas, é expressivo, ainda mais 

se considerado o forte incremento populacional e a crescente urbanização verificados no 

período. A Tabela 1.1 foi elaborada com base em informações dos Censos 

Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000, realizados pelo IBGE. 

No período entre 1970 e 1980, enquanto a população urbana brasileira cresceu de 52 

para 80 milhões, a cobertura urbana de serviços de água cresceu de 60,5 para 79,2%, 

incorporando aos serviços aproximadamente 31,9 milhões de pessoas. Nesta mesma 

década, a cobertura rural de abastecimento de água dobrou, acrescendo 1,01 milhões de 

pessoas da região rural. 
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Tabela 1.1  Evolução na Cobertura dos serviços de abastecimento de água no Brasil. 
 

Indicadores 1970 1980 1991 2000 

População (milhões) 93 119 147 170 

Urbana 52 80 111 138 

Rural 41 39 36 32 

Abastecimento de Água (%)     

Domicílios urbanos – rede de 

distribuição 
60,5 79,2 86,3 89,8 

Domicílios rurais – rede de 

distribuição 
2,6 5,0 9,3 18,1 

Fonte: Censos Demográficos IBGE, 1970, 1980, 1991 e 2000. 

Entre 1981 e 1991, a população urbana passou de 111 milhões, e a cobertura dos 

serviços de abastecimento de água atingiu 86,3% para esse seguimento. Esse 

incremento foi proporcionalmente menor, e mesmo assim representou a incorporação de 

32,4 milhões de pessoas. Nesta mesma década, a cobertura rural de abastecimento de 

água praticamente dobrou, acrescendo 1,5 milhões de pessoas. 

De 1991 a 2000, a cobertura urbana dos serviços de água, embora ainda crescente, teve 

uma redução no seu ritmo de crescimento, alcançando 89,8% no ano 2000, 

representando a incorporação de 28,1 milhões de pessoas neste período. Nesta mesma 

década, a cobertura rural de abastecimento de água cresceu de 9,3 para 18,1%, 

acrescendo 2,8 milhões de pessoas. 

Apesar do crescimento no acesso aos serviços, os índices de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no Brasil estão ainda distantes da universalização necessária. 

Persiste ainda uma demanda não atendida, especialmente nos extratos sociais de mais 

baixa renda, nas periferias das grandes cidades, nos menores municípios, nas pequenas 

localidades e na área rural. 
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Em 2000, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) encontrou somente 116 

municípios brasileiros sem serviço de abastecimento de água por rede geral, o que 

corresponde a 2% do total de municípios, a maior parte deles está situada nas Regiões 

Norte e Nordeste. Comparativamente, em 1989, o número de municípios sem 

abastecimento de água era de 180, correspondendo a 4,1% do total de municípios da 

época. 

Nos 116 municípios que não contam com qualquer rede distribuidora de água, foram 

encontrados como principais alternativas para o abastecimento das populações a 

utilização de chafarizes, fontes, poços particulares e abastecimento por caminhões pipas 

bem como, utilização direta de cursos de água. (PNSB, 2000) 

Não obstante ser o mais abrangente dentre os serviços de saneamento básico do País, a 

rede de distribuição de água atinge 63,9% do número total de domicílios recenseados 

em 2000. Tais serviços caracterizam-se, também, por um desequilíbrio regional, visto 

que, enquanto na Região Sudeste o serviço é disponibilizado para 70,5% dos seus 

domicílios. Já o percentual de domicílios atendidos, nas Regiões Norte e Nordeste 

alcança, respectivamente, apenas 44,3% e 52,9%.  

As informações apresentadas no tabela XX evidenciam certo grau de diferença em 

relação àqueles obtidos nas pesquisas domiciliares (PNAD), inclusive no Censo 2000. O 

conceito “domicílio”, do Censo Demográfico, é utilizado como equivalente ao termo 

“economia residencial” da PNSB. Segundo explicações do próprio IBGE, tais 

diferenças se devem ao entendimento do morador sobre a natureza dos serviços 

disponíveis em seu próprio domicílio e, em grande medida, pelo fato de as 

características domiciliares serem investigadas apenas nos domicílios particulares 

permanentes ocupados, o que significa dizer que 9 milhões de domicílios classificados 
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como fechados, vagos ou de uso ocasional e onde não são encontrados moradores não 

respondem ao questionário. 

Neste sentido, as informações do Censo 2000, referentes aos 45,8 milhões de domicílios 

particulares permanentes ocupados, revelam que, em 77,8% dos mesmos, os moradores 

informaram dispor do serviço de abastecimento de água por rede geral. 

1.2.2 Esgotamento Sanitário 

Entre os serviços de saneamento básico, o esgotamento sanitário é o que tem menor 

presença nos municípios brasileiros. Segundo a PNSB, 2000, dos 4.425 municípios 

existentes no Brasil, em 1989, menos da metade (47,3%) tinha algum tipo de serviço de 

esgotamento sanitário (seja ele exclusivo ou de drenagem de águas pluviais) e, 11 anos 

mais tarde, os avanços não foram muito significativos: dos 5.507 municípios, 52,2% 

eram servidos, sendo 42,2% ligados à rede geral de esgotamento sanitário. Apesar de no 

período de 1989-2000 haver tido um aumento de, aproximadamente, 24% no número de 

municípios, o serviço de esgotamento sanitário não acompanhou este crescimento, 

aumentando apenas em 10%. 

Em que pese o déficit ainda verificado nos serviços de saneamento cabe destacar o 

incremento da cobertura desse serviços nas últimas décadas. A tebela 1.2, elaborados 

com base em informações dos Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000, 

realizados pelo IBGE mostram a evolução na cobertura dos serviços de coleta de 

esgotos no Brasil. 

Como se pode observar nos mapas, no período entre 1970 e 1980, enquanto a população 

urbana brasileira cresceu de 52 para 80 milhões, a cobertura urbana de serviços de 

esgotamento sanitário cresceu de 22,2 para 37,0%, incorporando aos serviços 

aproximadamente 11,8 milhões de pessoas. Nesta mesma década, a cobertura rural de 

esgotamento sanitário quase triplicou, acrescendo 370 mil pessoas da região rural 
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Tabela 1.2  Evolução na Cobertura dos serviços de abastecimento de água e coleta de 
esgotos no Brasil. 

Indicadores 1970 1980 1991 2000 

População (milhões) 93 119 147 170 

Urbana 52 80 111 138 

Rural 41 39 36 32 

Esgotamento Sanitário (%)     

Domicílios urbanos – rede de coleta 22,2 37,0 47,9 56,0 

Domicílios urbanos – fossas sépticas 25,3 22,9 20,9 16,0 

Domicílios rurais – rede de coleta 0,45 1,4 3,7 3,3 

Domicílios rurais – fossas sépticas 3,2 7,2 14,4 9,6 

Fonte: Censos Demográficos IBGE, 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

.Ressalta-se a esse quadro o fato de que menos de 30% de todo o esgoto gerado recebe 

algum tipo de tratamento e disposição final adequada. Se consideradas as fossas 

sépticas, que em alguns casos podem se constituir em soluções adequadas para a 

disposição final dos esgotos, a cobertura do esgotamento sanitário alcança 62,2%. 

(Censo Demográfico, 2000) 

Assim, o déficit dos serviços de coleta de esgotos por rede públicas atingiu 23,6 milhões 

de domicílios não conectados às redes coletoras de esgotos. Se consideradas as fossas 

sépticas, o déficit em esgotamento sanitário atinge 16,9 milhões de domicílios. (Censo 

2000). 

Para o esgotamento sanitário o déficit verificado nas áreas rurais é proporcionalmente 

muito superior àqueles em áreas urbanas, uma vez que apenas 3,3% dos domicílios 

rurais estão conectados às redes coletoras e apenas 9,6% dispõem de fossas sépticas. 

Entretanto, deve ser observado que no atendimento às populações dispersas em áreas de 

baixa densidade populacional pode ser considerado como satisfatório o uso de soluções 

individuais. 
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Dentre as soluções individuais destaca-se que nem sempre as fossas sépticas atendem 

satisfatoriamente as suas demandas o que tornas estes sistemas de sistema de eficiência 

quetionavel. A experiência acumulada pela CETESB em estudos de sistemas de fossas 

sépticas, principalmente no litoral paulista (CETESB, 2002), chegou à conclusão de que 

uma fossa séptica ideal remove aproximadamente 50% da carga orgânica de entrada.  

No histórico do setor de saneamento, a diretriz do PLANASA ao criar as Companhias 

Estaduais de Saneamento, centralizadas e mais dinâmicas, teve pouco efeito na esfera 

administrativa das entidades prestadoras de serviço de esgotamento sanitário. Embora 

em um mesmo município possa haver a presença de mais de uma entidade, por vezes de 

esferas administrativas distintas, a atuação municipal e estadual se distingue de acordo 

com o tamanho dos municípios. Os municípios de menor porte são, na sua grande 

maioria, servidos por entidades municipais e nos municípios com maiores 

concentrações populacionais predominam as entidades estaduais. 

A desigualdade dos serviços de saneamento prestados entre as diferentes áreas do País 

se reproduz entre os municípios de uma mesma região. O Mapa 1.3 retrata a diferença 

nas proporções de domicílios ligados à rede geral de esgoto de acordo com o tamanho 

da população dos municípios (IBGE, 2002). Em geral, quanto maior a população do 

município maior a proporção de domicílios com serviço de esgoto. No Brasil, os 

municípios com mais de 300 000 habitantes têm quase três vezes mais domicílios 

ligados à rede geral de esgoto do que os domicílios em municípios com população de 

até 20 000 habitantes. 
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Mapa 1.3 Proporção de economias residências esgotadas, por estratos populacionais, 

segundo as Grandes Regiões - 2000 

 
                       Fonte : IBGE 2000 

 

Entre as regiões, no entanto, embora permaneça a tendência geral do País (municípios 

maiores com maior percentual de atendimento), a desigualdade da prestação do serviço 

de rede geral é bem diferenciada dependendo do tamanho da população do município.  

Na Região Sudeste as diferenças de domicílios servidos não apresentam grandes 

disparidades. No Nordeste, os municípios com mais de 300 000 habitantes têm 3,4 

vezes mais domicílios com rede geral do que os municípios com 20 000 habitantes. A 

maior disparidade de domicílios servidos em municípios de grande e pequeno portes 

encontra-se na Região Centro-Oeste. Nesta região, os municípios com população acima 
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de 300 000 têm, aproximadamente, 20 vezes mais domicílios com rede geral de esgoto 

do que os municípios com 20 000 habitantes (56,7% e 2,6%, respectivamente) 

Se a desigualdade de serviço domiciliar de rede geral de esgoto está relacionada ao 

tamanho da população dos municípios, os distintos estágios de desenvolvimento do País 

explicam as diferenças inter-regionais encontradas. Comparando-se municípios de 

mesmo porte, os domicílios em municípios com até 20 000 habitantes do Sudeste têm 

cinco vezes mais ligações de rede geral do que os do Nordeste e pouco mais de 15 vezes 

do que os do Centro-Oeste. 

A situação do esgotamento sanitário dos municípios ainda tem um longo caminho a 

percorrer para atingir uma condição satisfatória. Conforme a Mapa 1.4, 47,8% dos 

municípios brasileiros não tem coleta de esgoto. O Norte é a região com a maior 

proporção de municípios sem coleta (92,9%), seguido do Centro-Oeste (82,1%), do Sul 

(61,1%), do Nordeste (57,1%) e do Sudeste (7,1%). Os municípios que têm apenas 

serviço de coleta superam a proporção daqueles que coletam e tratam o esgoto (32,0% e 

20,2%, respectivamente). No Sudeste, a região do País com a maior proporção de 

municípios com esgoto coletado e tratado, somente um terço deles apresenta uma 

condição adequada de esgotamento sanitário. 
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Mapa 1.4 Proporção de municípios, pro condição de esgotamento sanitário, segundo as 

Grandes Regiões - 2000 

 
                 Fonte:Elaboração própria 

Se a cobertura do serviço de esgotamento sanitário é reduzida e o tratamento do esgoto 

coletado não é abrangente, o destino final do esgoto sanitário contribui ainda mais para 

um quadro precário do serviço. 

Os distritos brasileiros com coleta de esgoto sanitário se dividem entre os 1/3 que tratam 

o esgoto coletado (33,8%) e os quase 2/3 que não dão nenhum tipo de tratamento ao 

esgoto produzido (66,2%). Nestes distritos, o esgoto é despejado in natura nos corpos de 

água ou no solo, comprometendo a qualidade da água utilizada para o abastecimento, 

irrigação e recreação. A Tabela 1.3 -  apresenta o – Percentual de Distritos sem rede 

coletora, com coleta de esgoto e com algum tipo e tratamento por região. 
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Tabel 1.3 - Percentual de Distritos sem rede coletora, com coleta de esgoto e com algum 

tipo e tratamento por região. 

 

Região 
% de Distritos sem Rede 

Coletora 
% Distritos com Rede Coletora 

e Tratamento 
Norte 94,23 5,77 

Nordeste 69,75 30,25 
Sudeste 18,33 81,67 

Sul 78,61 21,39 
Centro-
Oeste 

88,00 12,00 

Total 
Brasil 

58,40 41,60 

Fonte: Elaboração própria, com base em Dias, 2003 e PNSB, 2000. 

 

Fonte: Elaboração Própria / IBGE 2000 

Em 1981, a meta definida pelo PLANASA para a década de 1980 foi de atender a 65% 

da população com serviço de esgotamento sanitário. Quase 20 anos mais tarde, esta 

meta não se tornou realidade. Os avanços ocorridos entre 1989 e 2000 foram localizados 

em municípios de maior porte, principalmente naqueles das regiões mais desenvolvidas. 

O caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, objeto de estudo dessa pesquisa, é 

preocupante, pois com cerca de 11,4 de habitantes possui 7,7% dos domicílios urbanos 

sem serviço público de abastecimento de água, o que equivale aproximadamente 839 

mil pessoas sem uma fonte segura de abastecimento. E, se comparados com a Região 

Metropolitana de Belém, cerca de dois milhões de habitantes e 34,3% dos domicílios 

urbanos sem serviço público de abastecimento de água, que corresponde em números 

absolutos cerca de 466 mil pessoas, a situação da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, em números absolutos, é das mais graves do País. A tabela 1.4 mostra o quadro 

de disponibilidade de serviço público de abastecimento de água, segundo as Grandes 

Regiões e Regiões Metropolitanas em 2004 (PNAD, 2004). 
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A tabela 1.4 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua respectiva 
distribuição percentual, por forma de serviço público de abastecimento de água, 
segundo as Grandes Regiões e Regiões Metropolitanas – 2004. 
 

Grandes Regiões e 
Regiões Metropolitanas 

Domicílios particulares permanentes urbanos 

Total 

Forma de serviço público de 
abastecimento de água (%) 
Com serviço Sem 

serviço 
(poço ou 

nascente e 
outras 

formas) 

Rede geral 
com 

canalização 
interna 

Rede geral 
sem 

canalização 
intena 

Brasil 43.794.566 90,4 2,2 7,5 
Norte 2.670.162 59,8 7,5 32,6 

Sudeste 21.448.511 96,1 0,5 3,3 
Sul 6.825.074 94,3 0,5 5,0 

Centro-Oeste 3.228.529 87,3 1,7 10,9 
 
Fonte: Elaboração própria, a partir de IDS-2005, IBGE. 
 

Superar as carências em abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e de águas pluviais urbanas é um requisito fundamental para a saúde e 

qualidade de vida das pessoas. O Ministério das Cidades se mostrou empenhado e 

traduz compromisso do Governo Federal com a universalização do acesso aos serviços 

de saneamento ambiental no País. Para tanto, a retomada dos investimentos e a 

formulação de um marco regulatório para o setor são prioridades do Governo Federal. 

O déficit dos serviços de saneamento básico, sobretudo quanto á falta de tratamento dos 

resíduos sólidos e líquidos resulta em grande degradação ambiental, que, associada ao 

processo de ocupação desordenada das margens dos rios e encostas, ao aumento da 

produção de lixo urbano, ao desmatamento nas cabeceiras e à conseqüente redução do 

volume de águas das nascentes, concorre para o comprometimento da qualidade das 

águas dos corpos hídricos nacionais, com perdas significativas da qualidade para o 

abastecimento humano, restringindo o seu aproveitamento para o lazer, a recreação e 
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aos demais usos, inclusive como insumo ao processo produtivo, compromete a 

disponibilidade hídrica, afeta a saúde da população e limita as demais ações de políticas.  

Este quadro deficitário das condições de oferta de serviços essenciais de saneamento 

repercute na saúde pública, aumentando os custos do sistema de saúde com o elevado 

número de internações hospitalares e medicamentos, que oneram os cofres públicos, 

elevam os índices de mortalidade e a morbidade das doenças relacionadas com o 

saneamento ambiental inadequado. No plano econômico, os serviços inadequados de 

saneamento reduzem a vida útil dos cidadãos e a disponibilidade de água em quantidade 

e qualidade para universalizar o atendimento para o consumo humano e para os diversos 

usos do setor produtivo - irrigação, agropecuária, indústria, pesca e outros.  

1.3 Serviço Estadual de Saneamento 

Atualmente no Brasil, cada unidade federativa tem sua própria companhia estadual de 

saneamento. Porém esse modelo homogêneo de prestação de serviços vem sendo 

reformado. Alguns governos estaduais vêm tomando iniciativas para reestruturação dos 

serviços de água e esgoto: 

i) A Companhia Estadual de Esgoto do Ceará (CAGECE/CE) subconcedeu parte de 

suas operações na capital Fortaleza para uma empresa privada e estendeu seus 

mercados para o interior do Ceará.  

ii) A Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT/MT) 

municipalizou a prestação de serviços, devolvendo às prefeituras municipais o 

serviço sanitário.  

iii) A Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP/SP) e a 

Companhia de Saneamento do Estado do Paraná (SANEPAR/PR) modificaram o 

modelo técnico de operação e abriram o capital da empresa, reestruturando assim o 
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interior da companhia. A CESAN/ES encontra-se em um avançado processo de 

privatização. 

As companhias brasileiras de saneamento não apresentam uma tecnologia diversificada 

em relação ao seu tratamento de água. A maior parte das prestadoras utilizam o mesmo 

processo, sendo ele: Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e 

fluoretação, e em seus tratamentos de esgoto, quando estes existem, as companhias se 

detém em tecnologias de tratamento primário e secundário. 

As prestadoras de serviços que participam do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) em 2005 obtiveram um índice médio de atendimento urbano 

apresentando valores elevados em abastecimento de água, sendo esse índice de 96,3%. 

No esgotamento sanitário o índice foi de 47,9% para coleta de esgotos e em relação ao 

seu tratamento os índices são mais preocupantes de apenas 31,7%. 

No abastecimento de água três federações obtêm os índices mais elevados do país, São 

Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Apenas o estado do Acre encontre-se com 

esse índice abaixo de 40%. Quanto ao atendimento com coleta de esgotos os estados 

com melhores índices foram São Paulo e Distrito Federal, por ora na faixa onde são 

encontrados os piores índices estão os estados do Amapá, Pará, Piauí, Rondônia e 

Tocantins. 

Uns dos principais problemas enfrentados pelas companhias são de perderem a água 

produzida, estima-se que em 2005 pelo menos 40,5% da água que atravessa o sistema 

de abastecimento foi perdido, o principal motivo são a falta de medição do consumo e 

os vazamentos.  As principais falhas aconteceram na região Norte, o maior índice de 

perda foi da CAERD/RO e a menor da CAESB/DF. Apesar dessa perda considerável, os 

técnicos da SNIS consideram o serviço de água no Brasil satisfatório. 
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Observando a qualidade dos serviços das prestadoras de acordo com a Portaria nº 

518/04, do qual o principal objetivo é avaliar os serviços através das recomendações 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde em relação às condições da água. Apenas 602 de 

2.667 municípios cumprem completamente a Portaria. Os outros municípios não 

cumprem inteiramente ou não responderam a pesquisa feita pela SNIS. 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) é uma das 

maiores empresas do país, sendo ela a que mais se destaca. É responsável por um dos 

maiores programas de saneamento ambiental do país, o projeto Tietê. Que tem como 

principal objetivo coletar e tratar os esgotos, melhorando as condições de saúde pública 

e ambiental. Foi dividida em duas etapas, a primeira já foi cumprida e já reduziu um 

trecho poluído da bacia do Tietê e aumentou o índice de esgoto coletado e tratado na 

Região Metropolitana de São Paulo, construindo novas estações de tratamento de 

esgoto. A segunda fase está prognosticada para ser concluída em 2008, os investimentos 

sairão de recursos da própria companhia e através de um financiamento pelo BID 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento), serão ampliadas as áreas de tratamento e 

coleta de esgoto. 

A empresa também utiliza a tecnologia de reuso da água, que é a utilização por mais de 

uma vez da água, após um tratamento adequado. Ela é produzida em Estações de 

Tratamento de Esgoto e podem ser utilizadas para gerar energia e para fins não-

potáveis. Para aprimorar o atendimento dessa tecnologia, já existe um Centro de 

Reservarão de Água de Reuso. 

1.4 Disposição de Resíduos Sólidos no Mundo: 

A gestão de resíduos sólidos (GRSU) no mundo, principalmente nas grandes cidades, 

alcançou avanços que já podem ser considerados significativos no que concerne às 

tecnologias, estas não são mais uma barreira para à solucionar. O grande impedimento 
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global hoje para a correta GRSU está na escolha da tecnologia adequada à realidade 

local, sendo tido como barreira o aporte financeiro dispensado ao serviço. Hoje 

dependendo de fatores como renda per capta e espaço se pode definir o tipo de 

tecnologia a ser adotado nos países. Em grandes metrópoles, localizadas em países em 

desenvolvimento como os da América Latina e Ásia existem eventualmente falta de 

referencial político, metodológico e institucional consolidado para o enfrentamento e a 

solução dos problemas concernente a GRSU. A tabela 1.1 ilustra alternativas 

tecnológicas adotadas em países conforme renda per capta e espaço disponível para 

disposição de resíduos. 

Tabela 1.5: Opções tecnológicas para disposição final de Resíduos Sólidos 

Densidade demográfica: alta 

Nível de renda: alto 

Exemplos: Japão, Alemanha, Bélgica, costa 
Leste dos EUA. 

Tecnologia: Compostagem, Incineração, 
Reciclagem 

Densidade demográfica: alta 

 

Nível de renda: alto 

Exemplos: Canadá, países nórdicos, 
interior dos EUA.  

Tecnologia: Aterro Sanitário. 

Densidade demográfica: Baixa 

 

Nível de renda: baixo 

Exemplos: cidades na Índia, China e Egito. 

Tecnologia: Aterro controlado e Lixão 

Densidade demográfica: alta 

 

Nível de renda: baixo 

Exemplos: áreas rurais da África e de algumas 
regiões da América Latina  

Tecnologia: Não há. 

Densidade demográfica: baixa 

Fonte: CEMPRE (2003) 

A adoção de um Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (SGIRS) deve 

assegurar um nível adequado de qualidade de vida, de saúde pública e de saneamento 

ambiental às populações que vivem nos grandes centros urbanos. 
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Ao se implantar para grandes cidades uma proposta de SGIRS, terão que ser respeitadas 

as peculiaridades regionais e suas características sócio-econômicas, culturais, 

geográficas, educacionais e políticas. Assim, há que se considerar para os grandes 

centros urbanos as diferentes técnicas e tecnologias usadas na implementação de 

SGIRS. 

1.5 Resíduos Sólidos no Brasil 

No Brasil grandes quantidades de lixo permanecem sem serem coletadas, mesmo nas 

áreas urbanas, onde o sistema de coleta é mais desenvolvido, a GRSU ainda é 

deficitária. A tabela 1.6 mostra o perfil da renda das populações urbanas que têm acesso 

a coleta de lixo segundo a PNAD e Censo Demográfico de 1991. Nesta pode-se 

observar que a faixa de renda com o maior percentual de domicílios atendidos por um 

sistema de coleta de lixo corresponde àquela entre cinco e dez salários mínimos 

(Pimenteira, 2002). 

Tabela 1.6: Percentual da População Urbana Atendida Por Serviço de Coleta. 

Faixa de 
Renda 2003 2002 2001 1999 1997 1996 1995 1993 1992 1991 

Até 1 10,67% 9,66% 9,17% 6,76% 5,96% 4,57% 4,87% 7,38% 7,92% 8,82% 

De 1 a 2 18,11% 17,34% 16,40% 12,12% 9,93% 8,71% 10,26% 14,33% 15,82% 15,12% 

De 2 a 3 15,91% 15,18% 14,24% 13,47% 11,00% 9,68% 11,08% 14,00% 15,07% 13,39% 

De 3 a 5 20,32% 19,82% 19,95% 19,24% 19,41% 17,09% 18,57% 20,72% 20,66% 18,99% 

De 5a 
10 17,88% 19,50% 19,93% 23,51% 24,64% 25,99% 25,37% 21,99% 21,93% 21,71% 

 De 10 a 
20 8,96% 9,63% 10,17% 13,23% 15,27% 17,69% 15,86% 11,56% 10,71% 11,98% 

Mais de 
20 4,48% 5,43% 5,64% 8,01% 10,19% 12,45% 10,73% 6,43% 4,81% 6,60% 

Sem 
rendime
nto 

1,53% 1,30% 1,77% 1,40% 1,57% 1,61% 1,28% 1,14% 1,16% 1,28% 

Sem 
declaraç
ão 

2,14% 2,04% 2,14% 2,24% 2,03% 2,22% 1,98% 2,44% 1,91% 2,11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE Censo Demográfico e Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 
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A composição dos RSU brasileiro está intimamente ligada à renda e ao local de sua 

geração. As classes de maior poder aquisitivo consomem produtos com maior grau de 

industrialização e valor agregado. Em contrapartida, as classes menos favorecidas 

economicamente consomem produtos pouco elaborados e, portanto, de maior conteúdo 

orgânico. Como resultante pode-se observar que os resíduos oriundos de áreas de alto 

poder aquisitivo têm em sua composição mais embalagens e menor percentagem de 

material orgânico que em áreas mais pobres. 

Ciente de toda esta diversidade, o IPT (2003) estimou conservadoramente que o lixo 

nacional teria sua composição média de 65% de restos alimentares, 25% papel, 5% 

plástico, 2% vidro e 3% metais. 

A quantidade de lixo gerada por dia em cada município é um ponto que deve ser 

observado cuidadosamente. Somente as grandes cidades, responsáveis pela maior 

parcela da produção de lixo, dispõem de equipamento de medição. Segundo dados do 

IBGE na sua Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000), apenas 8,4% dos 

municípios pesam efetivamente em balanças o lixo coletado, o que representa 64,7% do 

lixo gerado em peso no Brasil. A quantidade restante (35,3%) é fruto de estimativa do 

IBGE baseada no número de habitantes por município. Este valor pode variar de 0,7 

kg/habitante-dia a 1,5 kg/habitante-dia, com composição desde a típica do IPT a 

parcelas iguais de recicláveis e restos alimentares, respectivamente, segundo dados da 

COMLURB (2004). Essa mesma pesquisa registra uma produção diária de RSU no 

Brasil de 160.000 toneladas/dia, cuja destinação possuía a seguinte configuração: 36,2% 

eram dispostos em aterros sanitários; 37% tinham como destino final os aterros 

controlados; 21,2 % acabavam por serem lançados em lixões, sem qualquer controle 
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sanitário. Os Mapas 1.5, 16., 1.7 e 1.8, apresentam o destino final dos lixo segundo 

sedes municipais para o ano de 2000. 

Mapa 1.5: Lixo total por sede Municipal  

 

 Fonte: Elaboração Própria a partir da PNSB 2000 

Mapa 1.6: : Lixo total por sede Municipal Destinado a Aterro Sanitário  

 

Fonte: Elaboração Própria a partir da PNSB 2000 
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Mapa 1.7: Lixo total por sede Municipal Destinado a Aterro controlado 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir da PNSB 2000 

Mapa 1.8: Lixo total por sede Municipal Destinado a Lixão 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir da PNSB 2000 

Para que esta trajetória perversa de impactos ambientais, sociais e econômicos, 

associados a disposição dos RSU não perdure, uma série de medidas e estratégias são 

OC
E
AN
O
 A
T
L

Â
N
T
IC
O

AM

PA

MT

BA

MG

PI

MS

RS

GO

MA

TO

SP

RO

PR

RR

AC

CE

AP

SC

PE

PB

RJ

ES

RN

AL

SE

DF

200 0 200 400 Km
ESCALA : 1: 23000000

N

EW

S

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICO
FONTE: IBGE 2000

LIMITE INTERNACIONAL
LIMITE ESTADUAL

-80

-80

-60

-60

-40

-40
-20 -20
0 0

LIXO DESTINADO A ATERROS CONTROLADOS (TON/DIA)
1 - 75
76 - 270
271 - 570
571 - 1223
1224 - 4578

OC
E
AN

O
 A
T
L

Â
N
T
IC
O

AM

PA

MT

BA

MG

PI

MS

RS

GO

MA

TO

SP

RO

PR

RR

AC

CE

AP

SC

PE

PB

RJ

ES

RN

AL

SE

DF

200 0 200 400 Km
ESCALA : 1: 23000000

N

EW

S

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICO
FONTE: IBGE 2000

LIMITE INTERNACIONAL
LIMITE ESTADUAL

0 - 13
14 - 55
56 - 170
171 - 445
446 - 1027

LIXO DESTINADO AO LIXÃO (TON/DIA)

-80

-80

-60

-60

-40

-40
-20 -20
0 0



33 
 

necessárias, dentre outras, estabelecer leis, regulamentações, e incentivos para que a 

sociedade realize uma gestão mais eficiente da cadeia de geração e despejo dos rejeitos. 

1.6 A Política Nacional de Saneamento 

O Plano Nacional de Saneamento (PNS) foi a primeira ação de política pública voltada 

ao saneamento no Brasil. A mesma foi formulada com princípios, diretrizes, objetivos e 

metas, fontes de recursos e mecanismos de financiamento, previamente definidos e em 

consonância com a política de desenvolvimento do Governo Federal.  

Nesse formato, o Governo Federal assumiu a política de saneamento como uma 

responsabilidade do Estado, a partir da percepção de que as condições de infra-estrutura 

urbana precisariam modificar-se para dar suporte ao modelo de desenvolvimento 

proposto Costa (1994). O Banco Nacional de Habitação (BNH), criado em 1964, ficou a 

partir de 1967, por delegação do Ministério do Interior (Decreto No 200/67), 

responsável pela política federal de saneamento. Em 1968, foi criado o Sistema 

Financeiro do Saneamento (SFS), que dispunha de recursos próprios do BNH e do OGU 

e, em 1969, fica este sistema autorizado a utilizar os recursos do FGTS para o 

saneamento, até então exclusivo para habitação (Decreto-Lei No 949/69).  

O PNS foi estruturado com as características do modelo de política social universalista, 

formulado e implementado em sua maior parte sob o contexto de centralização decisória 

e econômica.  

Já o PLANASA foi criado em 1971 e teve o BNH, como agência formuladora da 

política e gestora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), principal fonte 

de recursos do setor. Apesar desse banco estar vinculado ao Ministério do Interior, o 

poder político e técnico-gerencial se encontrava nele. As agências executivas da política 

de saneamento eram as Companhias Estaduais de Saneamento Básico (Cesbs), 

concessionárias e prestadoras dos serviços de água e esgotos. Estas agências em sua 
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maioria eram preexistentes ao Planasa, criadas a partir de 1962, sendo as demais criadas 

para este fim (Costa, 1994). Os recursos alocados pelo BNH foram exclusivamente para 

essas companhias, deixando sem alternativa de financiamento os municípios, que em 

sua maioria foram forçados a conceder esses serviços às Cesbs. As concessões, em 

geral, ocorreram, via contratos uniformizados pelo BNH, não restando aos municípios 

ou a sociedade nenhuma participação, em qualquer etapa da política de saneamento 

(Costa, 1994).  

Dessa forma estava configurada uma política na qual o controle federal era total, 

política e financeiramente, conforme apontado por Farah (2001) e Pinheiro (1995). Uma 

característica apontada por Farah (2000), para as políticas sociais até os anos 1980, foi a 

gestão sob a lógica financeira, levando à segmentação do atendimento e à exclusão de 

amplos contigentes da população do acesso aos serviços públicos. Como apontou 

Pinheiro (1995), a gestão das políticas sociais neste período se deu sob uma perspectiva 

universalista, cobrindo a população de seu estrato mais alto ao mais baixo e, na medida 

em que não o viabilizou, favoreceu a classe média em geral. Mas, há especificidades no 

financiamento da política de saneamento, que devem ser consideradas.  

Alguns autores defendem o ponto de vista de que a política de saneamento foi 

implementada a partir de uma lógica financeira que excluiu parcelas sociais 

significativas (Fiszon, 1990). Mas, no caso do saneamento, a expansão dos serviços e o 

de abastecimento de água em particular, elevou a cobertura da população urbana de 

pouco mais de 50%, em 1970, para cerca de 90%, em 1990. Obviamente, neste 

contingente populacional não há apenas a classe alta e média. A política de saneamento, 

neste período, apesar de excluir em geral os setores menos favorecidos, como nas 

demais políticas sociais, ofertou a muitos segmentos carentes o acesso à água. E uma 

diferença dessa política em relação às demais, refere-se ao financiamento, na medida em 
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que não depende apenas de recursos fiscais, mas utilizou, sobretudo recursos onerosos. 

As receitas tarifárias se constituem em importante fonte para o setor, pois podem 

amortizar integral ou parcialmente os empréstimos.  

É possível reconhecer um caráter redistributivo no PLANASA, na medida em que o 

FGTS é originado nas regiões mais ricas e pelos estratos sociais que têm vínculos 

empregatícios formais. Esta tese foi defendida por Costa (1994), ao destacar 

particularidades das políticas sociais de saúde e de saneamento, que as distinguem de 

características determinantes do modelo de políticas sociais no qual está inserido. Este 

autor, ao analisar o desempenho financeiro do saneamento nas décadas de 1970 e 1980, 

aponta a necessidade de rever as leituras economicistas, que avaliam de “modo bastante 

pessimista o desempenho do gasto social como um reflexo deformado da inconsistência 

fiscal do Estado brasileiro dos anos 80” (Costa, 1986). Por outro lado, Arretche (1998), 

defende a necessidade de se resolver a questão do financiamento de políticas sociais, na 

visão deles, decorrente da crise fiscal, de forma articulada à política macro-econômica e 

que a solução setorial tenderia ao fracasso. Segundo Costa (1994), nessa visão, a 

solução estaria condicionada à reordenação fiscal, reorganização da dívida pública, 

estabilização monetária e retomada do crescimento. Este autor refuta este 

estruturalismo, apontando que em relação ao saneamento, as especificidades setoriais – 

sobretudo os mecanismos de seu financiamento - possibilitaram um desempenho 

paradoxal a este setor nos anos 80, quando se observa nível elevado de alocação de 

recursos e aumento relevante da cobertura dos serviços de água e esgotos.  

Assim, a concepção estruturalista relativa à política de saneamento desconsidera os 

mecanismos de financiamento do setor e as dinâmicas institucionais dos principais 

grupos de interesse do setor. Costa (1994) defende a tese de que a experiência do 

PLANASA contribui para refazer duas teses sobre o caráter do Estado brasileiro: a 
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primeira, “diz que ele seria estruturalmente incapaz de responder a certas demandas de 

investimento social .. para produzir pólos de opulência e miséria” e a segunda 

“relativiza essa visão genérica do Estado brasileiro como aparato restritivo, coercitivo e 

incapaz de responder a certas demandas...”. Para este autor Cardoso (1983 apud Costa 

1998) mostra que o capitalismo brasileiro teve de viabilizar políticas sociais que 

funcionaram “razoavelmente bem” e que através delas houve a união entre as demandas 

sociais e os interesses do capital.  

1.6.1 Elementos principais do PLANASA  
 

O PLANASA foi estruturado a partir de críticas à situação vigente nos anos 1960, entre 

as quais a baixa cobertura dos serviços, o paternalismo tarifário (tarifas mais baixas que 

os custos), clientelismo, incompetência técnica e desarticulação institucional. Assim, os 

objetivos principais do Planasa, segundo Almeida (1977), foram: i) eliminação dos 

déficits; ii) manutenção do equilíbrio entre oferta e demanda; iii) atendimento a todas as 

cidades brasileiras; iv) política tarifária que propiciasse equilíbrio entre receita e 

despesas; v) subsídio cruzado, no qual os consumidores de baixa renda seriam 

subsidiados pelos de maiores rendas e os municípios deficitários seriam ‘cobertos’ pelos 

superavitários; vi) redução de custos, em virtude da economia de escala. As tarifas 

deveriam ser necessárias para cobrir os custos de operação, manutenção, depreciação e 

amortização dos empréstimos. 

As metas de cobertura da população urbana do PLANASA foram de 80% para o 

abastecimento de água e, 65% para o esgotamento sanitário a serem atingidas em 1980. 

A ampliação relativa da oferta dos serviços de saneamento, especialmente o de água nos 

anos 1970 e 1980, foi a maior conquista do PLANASA. A meta de água foi quase 

atingida, chegando a 76% e a de esgotos, mesmo tendo crescido em 60% no período, 
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atingiu apenas 36% de cobertura. A capacitação de recursos humanos, sobretudo nas 

áreas de projetos e construção dessas empresas foi outro fator importante.  

Os aspectos relativos à gestão e à operação foram relegados a segundo plano. Estas 

empresas se caracterizaram muito mais como empresas de engenharia, de construção de 

sistemas, do que empresas de prestação de serviços públicos. Isto ocorreu 

particularmente devido ao aspecto central da agenda de desenvolvimento urbano nos 

anos 1970, que foi a implantação de infra-estrutura. Outro aspecto relevante foi a 

associação de interesses da burocracia ao capital vinculado ao setor – empreiteiras de 

obras públicas, empresas produtoras de materiais e equipamentos e agentes financeiros 

que trabalhavam com fundos - representando no saneamento a união entre as demandas 

sociais e o interesse concreto da ordem capitalista (Melo, 2001).  

Como já foi dito, esse insulamento burocrático nas agências estaduais, foram 

determinantes na implementação da política. Como efeito da prioridade de expansão 

física dos sistemas, a qualidade dos serviços, a relação entre as empresas e os usuários, 

de como este se conecta ao sistema, às condições da habitação para estabelecer esta 

conexão, não foram centrais no modus operandi dessas empresas. Ou seja, a perspectiva 

privilegiada foi a da oferta de sistemas, no que Cairncross et al. (1996), chama de 

domínio público. A relação desse domínio com o doméstico, ou seja, de como o sistema 

se relaciona com o domicílio e das próprias condições de habitabilidade foi uma 

preocupação secundária. Além disso, as condições de operação e manutenção sempre 

foram relegadas a um segundo plano (Costa, 1994 e Costa, 1998).  

Essas são heranças do PLANASA: a inadequação da relação dos serviços com os 

usuários e da ineficiência desses serviços. Alguns dos elementos constitutivos desse 

Plano, não foram determinados pelo macro, mas pelo micro-contexto. Mesmo os que se 

referiram ao financiamento, em parte, estavam presentes muito antes do PLANASA e 
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foram nele incorporados (Costa, 1994 e Costa, 1998). Esses elementos fizeram parte de 

reivindicações antigas de técnicos e profissionais do setor, tais como Costa e Silva & 

Sevallo (1955) e Amarante (1941), citados por Costa (1994): i) o financiamento dos 

serviços com recursos onerosos; ii) a amortização desses financiamentos via receitas 

tarifárias; iii) subsídios via progressão do valor das tarifas, de acordo com o crescimento 

do consumo; e iv) organização dos serviços de forma mais autônoma possível, tal que 

proporcionasse maior racionalidade administrativa aos serviços. Alguns autores 

creditam, de forma crítica, a este Plano, a instauração de alguns desses elementos, 

sobretudo a proposta de auto-sustentação tarifária.  

Diversos autores atribuem a prestação dos serviços, por companhias estaduais, ao 

PLANASA. No entanto, essas começaram a serem criadas a partir de 1962 por indução 

do BID e da Sudene (Costa, 1994 e Rezende, 1994), sendo que em 1967, cerca de 37% 

da população brasileira era abastecida por companhias estaduais. A auto-sustentação 

tarifária e a gestão em bases empresariais, não foram elementos de um modelo 

excludente, mas reivindicações do setor, que não foram determinados diretamente pelo 

macro-contexto da política (Costa, 1994).  

Outro aspecto que concorre contra uma concepção de modelo excludente do Planasa, 

refere-se ao chamado ‘realismo tarifário’ que associaria o acesso aos serviços à 

capacidade de pagamento dos usuários. Este critério alocativo, mesmo que tenha sido 

aplicado com rigor, deixou de sê-lo, a partir de 1978, quando a Lei No 6.528/78, definiu 

as tarifas sociais que deveriam atender aos usuários de menor consumo. Além disso, a 

Comissão Interministerial de Preços (CIP), passou a controlar os reajustes tarifários, 

retirando dos estados este poder, o que na prática inviabilizou a auto-sustentação via 

tarifas (Costa, 1998 e Rezende, 1994).  
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Assim, dada a grande expansão ocorrida nos sistemas, principalmente de água e, o 

controle federal das tarifas, o que inviabilizou a realidade tarifária, também concorrem 

contra o argumento do modelo excludente do PLANASA. Obviamente, como nas 

demais políticas sociais, a expansão se deu de cima para baixo no espectro social e, na 

medida em que, não houve universalização, quem não teve acesso aos serviços foram, 

em sua maioria, os estratos mais pobres da sociedade. O modelo de organização dos 

serviços é um outro ponto de debates, em torno da gestão operacional em uma empresa 

estadual, as Cesbs.  

O argumento principal para este tipo de gestão foi a economia de escala propiciada pela 

organização da prestação dos serviços agregados de centenas de municípios. Dessa 

forma, possibilitaria a compra de insumos, materiais e equipamentos com preços mais 

baixos e concentraria um corpo técnico altamente capacitado, no nível central dessas 

empresas (Costa, 1994). Uma crítica que questiona este argumento foi formulada por 

técnicos do setor no início dos anos 1980 e, refere-se às tecnologias adotadas, em geral, 

de implantação e operação mais caras. A adoção dessas tecnologias estaria relacionada 

aos interesses da burocracia das empresas de saneamento com as indústrias de 

equipamentos e com as empreiteiras. Outra fonte de críticas aos possíveis ganhos de 

escala foi oriundo do corpo técnico da ex-Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp), 

atual Funasa, que ao longo de 40 anos defendeu o modelo dos Serviços Autônomos de 

Água e Esgotos (SAAEs). Para esses profissionais, as soluções utilizadas quando os 

serviços são organizados pelos próprios municípios seriam mais adequadas à sua 

realidade econômica e técnica, possibilitando melhores resultados na média (Costa, 

1994). A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), 

também concorda com essa tese e demonstra por meio de indicadores de desempenho 

que, na média, os serviços prestados diretamente pelos municípios são melhores que os 
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das Cesbs (Assemae/Água e Vida, 1996). Mesmo considerando-se que o Planasa acabou 

em 1990, os indicadores de eficiência do Diagnóstico 2000, do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (Snis), podem inferir essa diferença na qualidade da 

prestação dos serviços, que na média, são melhores para os serviços em escala local, 

como se pode verificar a seguir (Brasil/Sedu, 2001). Vale ressaltar que, os resultados de 

desempenho dos serviços municipais foram possíveis sem acesso destes aos recursos 

mobilizados pelo PLANASA, já que, como dito acima, estiveram restritos às Cesbs. 

Uma outra herança do PLANASA refere-se a que, em um contexto de Estado 

federativo, redemocratizado, as companhias estaduais têm uma enorme dificuldade de 

incorporar os elementos emergentes de descentralização e controle social. O 

corporativismo e os interesses de sua burocracia se constituem em elementos de 

resistência ao novo contexto e os constituem também como um grupo de interesse 

extremamente forte para manutenção das relações calcadas no modelo anterior. As 

alterações de ordem institucional requeridas pela Constituição de 1988 se constituem 

em ameaças a manutenção dessas organizações e do poder desses grupos. Dessa forma, 

estas agências estaduais permaneceram impermeáveis ao cidadão, reativas a mudanças, 

inclusive de seu próprio processo de desenvolvimento institucional, comprometendo a 

eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços. Nesse sentido, algumas dessas 

organizações também ofereceram resistência à privatização, se constituindo em um forte 

grupo de interesse à agenda da Sepurb-Sedu (Sanches, 2001).  

1.6.2 Programas Implementados pelo Planasa 
 

A política de saneamento começou a ser formulada e implementada antes mesmo do 

Planasa, quando da criação, em 1968, do Programa de Financiamento do Saneamento 

(Finansa), concomitantemente à criação do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), 

sendo ambas as iniciativas incorporadas pelo PLANASA. O Finansa era composto por 
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sub-programas, criados antes e depois do início desse Plano, como se pode ver na 

Tabela 1.3 aponta Sub-Programas do Finansa /PLANASA . 

Tabela 1.3 Sub-Programas do Finansa /PLANASA 

Sigla Nome Ano Finalidade 
Refinag Subprograma de Financiamento 

e Refinanciamento da 
Implantação, Ampliação e/ou 
Melhoria dos Sistemas de 
Abastecimento de Águua 

1968 Destinado a implantar, ampliar e 
melhorar sistemas de abastecimentos 
de água. 

Refinesg Subprograma de financiamento 
e Refinanciamento da 
Implantação, Ampliação e/ou 
Melhoria dos Sistemas de 
Esgotamento Sanitário 

1969 Destinado a implantar, ampliar e 
melhorar sistema de esgotamento 
sanitário 

Efisan Subprograma de Estímulo do 
Sistema Financeiro do 
Saneamento 

1969 Destinado a emprestar recursos aos 
estados de baixa renda tributária para 
construção dos FAE 

Fisag Subprograma de Financiamento 
Suplementar para 
Abastecimento de Água 

1971 Destinado aos estados para facilitar a 
implantação do maior número possível 
de sistemas de águas 

Sanar Subprograma de apoio Técnico 
ao SFS 

1971 Destinado a fomentar a realização de 
pesquisas, treinamento e assistência 
técnica 

Ficon Subprograma de financiamento 
Suplementar para Controle da 
Poluição das Águas 

1972 Destinado a financiar sistemas de 
esgotamento sanitário, especificamente 
para controle da poluição… 

Fidren Subprograma de Financiamento 
e/ou Refinanciamento para 
implantação ou Melhoria de 
Sistemas de Drenagem. 

1974 Destinado a canalização de pequenos 
cursos de água, drenagem pluvial, 
pavimentação e urbanização de fundos 
de vales, etc. 

Finest Subprograma Suplementar para 
Composição da Participação 
Financeira dos Estados na 
Execução do Planasa 

1977 Mediante a incorporação do Efisan e 
Fisag, destinado a que os estados 
pudessem integralizar os FAEs 

Prodisan Subprograma de 
Desenvolvimento Institucional 
das Cesbs 

1979 Destinado à melhoria da eficiências das 
Cesbs 

Prosanear Programa de Saneamento para 
População de Baixa Renda 

1985 Destinado a estender os serviços às 
periferias urbanas , através de ações de 
abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, resíduos sólidos, drenagem 
com tecnologias de baixo custo e 
participação da comunidade. 

Fonte: Aliança de Pesquisa e Desenvolvimento, 1995. 
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Os dois principais sub-programas desse Plano (Refinasg e Refinesg) foram criados em 

1968 e 1969 e, até 1971, financiavam também os municípios. Também o Efisan, que 

apoiava os estados mais pobres na integralização dos Fundos Estaduais de Água e 

Esgotos (FAEs) – fundos compostos pelo superávit tarifário e recursos do orçamento 

estadual. Os sub-programas criados em 1971, no início do PLANASA, referiram-se à 

capacitação de recursos humanos e para maior suporte financeiro à ampliação do 

abastecimento de água, principal meta do PLANASA. O Sanat foi implementado em 

sua maior parte pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), 

entidade, quase sempre, dirigida pelos gestores desse Plano, para onde eram repassados 

os recursos para sua operacionalização. Nos anos seguintes, foram criados outros sub-

programas, seja para corrigir problemas no financiamento, como o Finest, seja para 

ampliar o escopo das ações financiadas, como o Fidren, que alocou recursos na 

drenagem urbana. O Finest é um exemplo que aponta para o fato de que as Cesbs e os 

governos estaduais não estavam tendo capacidade de contribuição aos FAEs, sugerindo 

também que o realismo tarifário não estava sendo viabilizado, mesmo antes da 

centralização tarifária dos serviços públicos, ocorrida em 1978 (Aliança Pesquisa e 

Desenvolvimento, 1995). Este aspecto sugere que o modelo de financiamento era 

insustentável e que não estava apenas centrado no lucro. A criação do Finest, ainda em 

1977, sugere uma má formulação do Plano, no que se refere à capacidade de pagamento 

da população brasileira, via tarifas, tanto do custeio, quanto das amortizações dos 

empréstimos para implantação dos sistemas. Devido à ineficiência das companhias 

estaduais, em 1979, foi criado o Programa De Desenvolvimento Institucional, o 

Prodisan. Esta seria a primeira de muitas medidas que visaram à melhoria da eficiência 

das Cesbs, como será visto adiante, cujos resultados foram parcos.  



43 
 

Em 1985, a partir das críticas ao PLANASA, foi criado o Prosanear e, em 1986, o Plano 

Nacional de Saneamento Rural. O alvo das críticas era no sentido de que as tecnologias 

eram de alto custo e de que não haviam intervenções integradas nas periferias urbanas e 

em áreas rurais. Também, de que as ações se referiam apenas ao abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem, não contemplando as ações de resíduos sólidos, bem 

como o controle de vetores. No entanto, ambos os sub-programas não tiveram 

implementação significativa (Costa, 1994).  

Ainda em 1985, por pressões da Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento (Assemae), os municípios foram autorizados a acessar os recursos do 

FGTS (Aliança Pesquisas e Desenvolvimento, 1995 e Arretche, 1999b). Esta foi uma 

alteração, do ponto de vista do conteúdo do PLANASA, que poderia ter conseqüências 

importantes, para a estruturação do setor, no entanto, não foi isso o que ocorreu, na 

medida em que poucos municípios conseguiram acessá-los (Costa, 1994).  

Em 1986, o BNH foi extinto (Decreto-Lei No 2.291 de 21.11.1986), sem ter havido 

discussão prévia, ocorrendo, a partir de então, uma verdadeira ‘dança institucional’ nas 

políticas de saneamento. Houve a transferência de suas responsabilidades de operador 

dos recursos do FGTS, para a Caixa Econômica Federal. As atribuições de gestor desse 

Fundo, antes também desenvolvidas pelo BNH, passaram por diversos ministérios, bem 

como a formulação da política de saneamento. Esta separação entre a formulação da 

política aliada à gestão do FGTS, da operação dos recursos, ainda repercute na 

implementação das políticas de saneamento desde então. Os ministérios, responsáveis 

pela política, nunca consolidaram uma equipe técnica, nem uma burocracia consistente, 

ao contrário, esta sempre foi flutuante ao sabor da condução política do ministério do 

momento. Por outro lado, a corporação técnica e a burocracia da Caixa, com a 
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incorporação do BNH, é extremamente consistente e tem tido um papel determinante na 

implementação da política, ainda não suficientemente considerada. 

O início dessa ‘dança institucional’ ocorre ainda em 1985, quando foi criado o 

Ministério do Desenvolvimento Urbano (MDU), que centralizou as (mínimas) funções 

de formulação do Ministério do Interior, as do BNH e as do Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento (DNOS). Em 1987, o MDU foi transformado em Ministério da 

Habitação, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano (MHU), incorporando a Caixa 

Econômica Federal, que deixa a esfera da Fazenda. Em 1988, o MHU foi transformado 

em Ministério do Bem-Estar Social (MBES), voltando a Caixa para o Ministério da 

Fazenda. Neste mesmo ano o Ministério da Saúde passou a coordenar a Política 

Nacional de Saneamento (Decreto No 96.634/88). Em 1989, o MBES foi extinto, 

ficando suas atribuições com o Ministério do Interior (Costa, 1994; Arretche, 1999). 

Toda essa instabilidade institucional no âmbito do Governo Federal e, os problemas de 

contribuição dos orçamentos estaduais, criou uma crise institucional, que dificultou as 

mudanças demandadas pela sociedade nesse processo de democratização da sociedade 

brasileira, tais como a ampliação do escopo das ações financiadas, o uso de tecnologias 

adequadas, a descentralização da política e o controle social. No entanto, as alterações 

ocorridas não significaram o fim do modelo Planasa, na medida em que tiveram 

pequeno ou nenhum impacto na condução até então vigente. Houve uma fase de 

transição onde ocorreram os rearranjos para a acomodação da burocracia e do corpo 

técnico na Caixa Econômica Federal. Esses rearranjos ocorreram não apenas do ponto 

de vista administrativo, como também das redes de articulação entre os grupos de 

interesse do setor e a técno-burocracia. No entanto, do ponto de vista da execução 

orçamentária não houve descontinuidade. Outro aspecto que não teve alteração 

significativa foi no acesso dos municípios aos recursos do FGTS, que foi inexpressivo, 
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apesar da grande pressão da Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento (Assemae). Esta entidade foi criada em 1984 com a finalidade principal de 

defender o acesso dos municípios a estes recursos. Outra demanda histórica do setor, a 

ampliação das ações financiadas, também não teve conseqüências relevantes nesse 

período, como as de resíduos sólidos cujos recursos foram insignificantes.  

Uma outra crítica ao PLANASA foi a ausência de saneamento rural, mas apesar de ter 

formulada uma política também não avançou (Costa, 1994). Foi formulado o Projeto 

Nacional de Saneamento Rural (PNSR), desenvolvido pelo Ipea, com a participação do 

Ministério da Saúde (via a Fundação Sesp), com assessoria da Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas/OMS) e financiado parcialmente por meio de empréstimo 

do banco Mundial (Bird). Foi publica a ‘Série Saneamento Rural, com cerca de 15 

volumes, com temas relacionados com a discussão de políticas públicas e o 

planejamento de ações, com destaques para a educação e participação; aspectos 

econômico-financeiros e institucionais; desenvolvimento de recursos humanos; e 

engenharia e tecnologia apropriada (Brasil/Ipea, 1989).  

Diversos técnicos da mais alta qualidade participaram desse esforço, no entanto o 

desenvolvimento das ações foi mínimo, não sendo não tendo continuidade nos governos 

seguintes. Este Programa não passou de um projeto piloto em Minas Gerais e que não 

foi bem sucedido. Segundo a própria Copasa, que coordenou o projeto, resultados 

positivos só seriam alcançados em 50% das localidades atendidas e que 30% dos 

sistemas implantados já estavam abandonados antes do término do piloto. Dessa forma, 

houve uma grande perda do esforço para se constituir uma política para o saneamento 

rural no Brasil.  
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1.6.3 Competências Legais 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 é competência exclusiva da União a 

definição de diretrizes gerais para a prestação e regulação dos serviços de saneamento. 

A União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm a competência comum para 

implementar programas para a melhoria das condições de saneamento básico. 

Entretanto, a Constituição Federal não define expressamente qual ente federado tem a 

responsabilidade pela prestação dos serviços de saneamento básico (titularidade), 

inclusive a competência para delegar estes serviços (poder concedente). Estes serviços 

estão incluídos no chamado “rol geral” de serviços públicos. Não sendo sua 

competência especificamente atribuída a União, esta é descentralizada para os níveis 

sub-nacionais. (Abicalil, 1998) 

Quando os serviços públicos, em geral, são considerados de interesse local, sua 

titularidade está claramente expressa na Constituição, sendo uma atribuição dos 

municípios. Tecnicamente poder-se-ia especificar que serviços locais são prestados ao 

cidadão em determinado município e que, para tal prestação, não há dependência de 

infra-estrutura de outro município. No caso dos serviços de água e esgotos, por 

exemplo, poder-se-ia definir como locais aqueles serviços que, obtendo uma outorga da 

autoridade competente pela gestão de recursos hídricos, se iniciam com a captação de 

água, se desenvolvem no tratamento e na distribuição de água, e na coleta e no 

tratamento de esgotos, se encerram na disposição final destes, no território ou para 

exclusivo uso dos munícipes. Nesse quadro se encaixa grande parte dos municípios 

brasileiros. A predominância do interesse local configuraria a titularidade municipal. 

Historicamente, as cortes brasileiras têm entendido que o serviço de água e esgotos é de 

predominante ou peculiar de interesse local. 
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Entretanto, a crescente urbanização brasileira gerou uma série de aglomerações urbanas 

em que é necessário compartilhar infra-estrutura e serviços de saneamento básico, como 

em algumas das nossas regiões metropolitanas. Esta mesma urbanização gerou a 

ocupação do território em áreas de escassez de recursos hídricos, como no Norte de 

Minas Gerais e em grande parte da Região Nordeste. Da mesma forma, a prestação de 

serviços de abastecimento de água nestas regiões exigiu a construção de infra-estrutura 

hídrica, como adutoras de água bruta e mesmo de água tratada. Pelo menos no que se 

refere aos aspectos técnicos como exposto, não é possível definir que estes serviços são, 

na sua integralidade, de interesse local. Nestes casos, os serviços são de interesse não de 

um município (local), mas antes de todos os municípios envolvidos. Ou seja, existe um 

interesse comum a todos, convivendo com o interesse local de cada um.  

1.6.3.1  Política Nacional de Saneamento (PNS) - Lei Federal Nº 
11.445/2007 

Em fevereiro de 2001, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de 

Lei 4147 2001 definindo as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

O Projeto de Lei almejava não só instituir as diretrizes para os serviços de saneamento 

básico, a serem obedecidas por todos os entes federativos, como, também, organizava a 

atuação da União nesse setor, a fim de que todos os órgãos e entidades federais 

obedecessem a iguais premissas e prioridades, especialmente no que se refere ao 

fomento e ao financiamento. 

A Política Nacional traz consigo a expectativa de se constituir em alavanca para o 

acesso universal aos serviços, prestados com qualidade, eqüidade e integralidade, com 

controle e participação social. Deve assim prover os meios para superar as dificuldades 

para a generalização do atendimento e criar um ambiente institucional que favoreça a 

eficiência do gasto público, independente da natureza do operador. 
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Assim, seu objetivo é criar instrumentos efetivos para a universalização dos serviços, 

meta que deve ser buscada por todos os níveis de governo e pelos prestadores dos 

serviços. Para isso, o PL enfrenta dois assuntos polêmicos: 

i) a definição da titularidade dos serviços; e 

ii) as condições para a prestação, delegação e regulação dos serviços, aplicáveis 

a todos os prestadores, públicos ou privados. 

No que se refere a definição de titularidade, o PL esclarece que os serviços de interesse 

local são aqueles em que todos os componentes da infra-estrutura do serviço do 

saneamento – estações de tratamento, adutoras, redes de distribuição de água e de coleta 

de esgoto – atendam exclusivamente a um município. No caso em que haja pelo menos 

um componente da infra-estrutura servindo a mais de um município, o PL esclarece que 

o respectivo serviço é de interesse comum aos municípios abrangidos. Nesse caso, a 

titularidade não é municipal, e sim estadual. Nos casos em que predominar o interesse 

comum, não se anula o interesse local/municipal. Por isso, o exercício da titularidade 

estadual estará condicionado à efetiva participação dos municípios em conselho 

deliberativo, que conduzirá o processo decisório relacionado à forma de prestação dos 

serviços, às metas, tarifas e subsídios. 

Em outubro de 2001, foi apresentado um substitutivo ao PL apresentado pelo Governo, 

onde o relator, no que se refere ao tema da titularidade, propõe a divisão dos serviços de 

água e esgotos em etapas, cabendo aos municípios as etapas exclusivamente locais, e, 

aos estados, as etapas comuns.  

Para que esses princípios possam se cristalizar numa gestão dotada de mecanismos e 

administrativos e institucionais que conduzam à eficiência da sua operação e à eficácia 

dos investimentos realizados, faz-se necessário que a nova Política nacional de 
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Saneamento Básico se oriente por determinadas diretrizes operacionais e 

organizacionais no seu processo de implementação, a saber: 

i) prestação adequada de serviços; 

ii) sustentabilidade; 

iii) intersetorialidade, respondendo às necessidades de integração das ações de 

saneamento ambiental entre si e com as demais políticas públicas; 

iv) cooperação interinstitucional entre os órgãos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

v) Gestão Pública, na medida em que os serviços de saneamento ambiental são, por 

definição, públicos, prestados sob o regime de monopólio, essenciais e vitais 

para o funcionamento das cidades; 

vi) Participação e Controle Social, como forma dos cidadãos interferirem na gestão 

Pública; 

vii) Direito à Informação, pressuposto da participação popular e do controle social;  

viii) Direito à educação ambiental, para a promoção de novos 

comportamentos em relação ao uso dos recursos naturais e a correta utilização 

dos serviços de saneamento ambiental. 

Nessa perspectiva, tais princípios e diretrizes devem se adequar a uma visão justa e 

integrada da política ambiental urbana e serem vistos como os fundamentos de uma 

nova forma de gestão do saneamento ambiental no Brasil. 

A regulação e fiscalização dos serviços serão aplicadas a todos os prestadores de 

serviços, sejam eles públicos ou privados. 

Dada a natureza específica dos serviços de saneamento, especialmente seu caráter 

essencial e os impactos desses serviços na saúde pública e no meio ambiente, a proposta 
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de lei estabelece regras complementares à legislação federal de concessões e de 

licitações para a delegação dos serviços de saneamento básico. 

Assim, embora a prestação de serviços de saneamento seja responsabilidade de 

municípios, principalmente, e dos estados, a promoção de melhorias nas condições de 

saneamento básico, incluindo a realização de investimentos, é uma responsabilidade de 

todos os níveis de governo. Particularmente, o Governo Federal gerencia os programas 

de investimentos financiados com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, do Fundo do Amparo ao Trabalhador – FAT, e externos, implementando 

políticas de compensação de iniqüidades, sociais, ambientais e territoriais, subsidiando 

investimentos compensatórios com recursos do Orçamento Geral da União – OGU e de 

fontes internacionais de fomento.  

Considerações  

Fundamentar as questões relevantes a respeito do saneamento foi o intuito deste 

capitulo. Entender como o Brasil esta tratando a questão do saneamento interno e como 

ele se coloca dentro do que os demais fazem no que tange ao saneamento. 

Verificou-se que a Política Nacional de Saneamento (PNS), buscou instituir diretrizes 

para nortear os serviços de saneamento básico, a serem obedecidas por todos os entes 

federativos de forma a organizar a atuação da União nesse setor, objetivando a 

uniformização da atuação de todos os órgãos e entidades federais na obediência em 

igual forma das premissas e prioridades por esta determinada, especialmente no que se 

refere ao fomento e financiamento. 

Os serviços de saneamento básico são atualmente prestados em uma diversidade de 

arranjos institucionais, em que convivem prestadores municipais, estaduais e agentes 

privados. Além disso, os serviços são prestados em diferentes níveis de qualidade e de 

regulação. 
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Com as mudanças no consumo e o aumento da população urbana, os serviços de manejo 

de resíduos sólidos tiveram a sua importância acrescida. No esgotamento sanitário, as 

empresas estaduais operam em cerca de 14% dos Municípios, sendo a gestão municipal 

responsável pela quase totalidade da prestação dos serviços sanitário nas demais 

cidades, sendo irrelevante a participação da iniciativa privada. No manejo de resíduos 

sólidos, os serviços são prestados exclusivamente pelas Prefeituras em 88% dos 

Municípios; por Prefeituras e empresas privadas em 11%; e exclusivamente por 

empresas contratadas em pouco mais de 1% dos Municípios. Contudo, as empresas 

privadas concentram sua atuação nos grandes e médios municípios, especialmente nos 

serviços de coleta. 

A legislação ambiental editada pela União vem estabelecendo exigências crescentes, 

que significam desafios significativos para os Municípios em termos de manejo de seu 

RSU, principalmente por que existe todo impacto social envolvendo a escolha de áreas 

de disposição, uma vez que alem de distantes na maioria das vezes de seus geradores a 

população vizinha ao aterro resiste a sua implantação, pois tem a visão antiquada dos 

antigos lixões e suas externalidades. 

Constata-se a elevação da população atendida pelo serviço de coleta, mas os serviços de 

tratamento e destinação final, particularmente nos Municípios de médio e pequeno 

porte, são em geral insatisfatórios do ponto de vista da qualidade, carecendo também de 

instrumentos de apuração e de recuperação de custos, apesar de existirem algumas 

experiências nas quais a prestação dos serviços ser remunerada por taxa específica. 

Na questão da recuperação de custos para os municípios a questão da geração de energia 

com RSU e da reciclagem podem significar uma recuperação dos custos para a 

municipalidade uma vez que a o direito de propriedade do lixo é dos municípios que 

podem em parceria com empresas realizar alguma espécie de convenio para economizar 
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nos custos de manejo de resíduos de sua população. A participação do setor privado 

concentrada nas grandes cidades, geralmente como meros prestadores de serviços, 

sendo excepcional a concessão do serviço de manejo em contratos celebrados entre o 

setor publico e privado o que significa uma garantia de retorno do investimento ao 

longo do tempo. 

Há ainda outro problema relativo à abrangência: os serviços de saneamento básico são 

integrados pelo abastecimento de água potável e pelo esgotamento sanitário. 

A proposta extrapola tal conceito para os serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos e de águas pluviais urbanas. Além das implicações e dúvidas legais de tal 

definição de abrangência, há problemas mais graves de outras ordens: 

• não se trata adequadamente dos serviços de manejo de águas pluviais urbanas e 

de resíduos sólidos urbanos; 

• diversos aspectos dos serviços supra-mencionados não são abordados, como, 

por exemplo, impermeabilização de solo, resíduos hospitalares, perigosos, 

tóxicos, embalagens, entre outros; 

• ao se definirem regras comuns e semelhantes, se cria uma enorme confusão 

entre serviços de naturezas técnica, econômica e jurídica distintas, o que pode 

ocasionar sérios problemas futuros, 

especialmente em termos econômicos e legais;  

• entre estas implicações, está a possibilidade da cobrança dos serviços de água e 

esgotos por taxas, o que, além de problemas legais, inviabilizará a prestação e 

expansão necessária dos mesmos. 

 

O advento da PNS viabilizou ao menos arranjos institucionais para as soluções 

integradas necessárias ao atendimento da legislação ambiental a custos razoáveis nas 
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áreas próximas ou conurbadas. A integração e a interferência do manejo de resíduos 

sólidos com outros serviços públicos de saneamento básico, exige que as diretrizes para 

todos eles sejam estabelecidas de forma conjunta. 
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Capitulo II Formação do Espaço Urbano 

Contemporâneo 

Introdução: 

Milton Santos (1996) utilizou o termo “Cidade Caótica”, para abordar a formação das 

cidades brasileiras e suas problemáticas parecidas. Ele define a Urbanização Caótica 

como sendo: 

“...um aspecto da urbanização corporativa e uma resposta à constituição, 

no território, de um meio técnico - cientifico cujo outro, no campo social, é 

a formação cada vez mais dual.” (Milton Santos, 1996) 

O autor discute a mudança que ocorre na dinâmica social e territorial e tenta dentro do 

termo “caótica” apresentar uma proposta de novas categorias de análise para a 

organização dos espaços urbanos, que hoje apresentam uma forma de organização 

desenvolvida de maneira irregular sem planejamento e com problemas de: habitação , 

emprego, educação, o saneamento estes paradigmas ultrapassam as fronteiras físicas e 

políticas constituídas.  

A maior transformação urbana de nosso tempo é a formação de megacidades. Estas são 

aglomerações de grandes dimensões (10 milhões de habitantes, segundo ONU), que 

concentram o dinamismo econômico, tecnológico, social e cultural dos países e que 

estão conectadas entre si numa escala global. As megacidades se estendem no espaço e 

formam verdadeiras nebulosas urbanas onde se integram campo e cidade, criatividade e 

problemas sociais ao mesmo tempo. Estes centros nervosos do sistema mundial têm 

apresentado, principalmente nos países em desenvolvimento, problemas em sua 

administração, estes comuns a todas as cidades em centros conurbados. A cidade global 

não é concreta, é uma rede interterritorial de espaços locais conectados em uma rede 
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global de capital e informação, onde estão Wall Street, a City de Londres, Ginza de 

Tóquio, a Avenida Paulista, entre outros. 

Megacidades como São Paulo e Rio de Janeiro são, no Brasil, concentradoras dos 

maiores problemas sociais e ambientais urbanos, mas também reúnem as maiores 

possibilidades de desenvolvimento, de criatividade, de ciência e de vontade política de 

mudar as coisas. Segundo Castlles (1999), não são as Megacidades a fonte dos 

problemas, mas as redes braços da rede global, onde se conectam o poder e a riqueza 

que dão lucro e desconectam o que não tem outro valor além de existir como os 

problemas sociais. 

O crescimento das megacidades, sem controle e planejamento, conduz à catástrofe 

ecológica, cujos sinais já estão presentes em nossa vida. Pode ainda levar as elites a se 

refugiar em comunidades para ricos, rompendo o tecido social urbano. A difusão da 

urbanização pode conduzir à  desaparição da cidade como um modo de relação social, 

cultura urbana de democracia política. 

O presente capitulo apresenta a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) como 

área de estudo da pesquisa,  buscando caracterizar a região como Megacidade, uma vez 

que a mesma possui população superior a 10 milhões de habitantes, onde o poder 

publico municipal não consegue por si só resolver questões comuns, entrando em 

conflito nas esferas comuns (unidades municipais) e imediatamente superiores 

(Governos Estadual e Federal). 

Uma tentativa de administração comum da RMRJ foi o FUNDREN, extinto no início da 

gestão do então governador Leonel Brizola, e tinha como proposta a administração 

conjunta entre os municípios da Região Metropolitana do antigo Estado do Rio de 

Janeiro e do Estado da Guanabara. 
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É importante entender que a estrutura conturbada face a proximidade entre municípios, 

dificulta a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Como a população transita entre 

municípios nas suas atividades diárias, muitas vezes um município recolhe impostos 

para limpeza urbana e tem seus resíduos tratados em outra unidade municipal. Outra 

questão que se discute em espaços conurbados está no ambiente de disposição final dos 

resíduos municipais. A RMRJ hoje se encontra sem um local definido para esta 

atividade, uma vez que o aterro metropolitano (Aterro Metropolitano de Gramacho) 

encontra-se em vias de encerramento de suas atividades e não existe uma nova área 

ajustada para receber as 10 mil toneladas de lixo urbano/dia que o aterro em 

funcionamento recebe. 

2.1  Formação de Cidades: Metrópole, Megalópole, Megacidade, 
Cidade-Global 

 

Escalonar como os espaços urbanos são formados é importante para a pesquisa em 

pauta. Muito dos sistemas de saneamento, decorrem da ausência do planejamento ou do 

mau dimensionamento deste. 

A caracterização das cidades em função de sua população, de suas fronteiras e demais 

complexidades organizacionais têm sido objeto de vários estudos no intuito de melhorar 

a administração das mesmas. Tentativas neste sentido cobrem um espectro ora 

descritivo, ora interpretativo. Denominações que vem sendo utilizadas constituem um 

testemunho eloqüente das dificuldades e da complexidade existente para a sua 

identificação: grandes cidades, metrópoles, megalópoles, cidades-regiões, zonas 

metropolitanas, conurbação, cidades-globais. 

Dentre os critérios de classificação de espaços urbanos existem:  

i) O espacial onde o espaço é geograficamente determinado; 
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ii) O demográfico que é definido a partir da concentração de habitantes, outros 

privilegiam os indicadores econômicos (PIB, atividades financeiras, etc.) 

iii) Sócio-políticos (peso que elas exercem, por suas atividades de gestão e de 

informação, nas relações nacionais e internacionais etc.). Dois critérios 

“clássicos” são os da urbanização e da industrialização. 

O conceito cunhado pelo geógrafo francês Jean Gottmann (1995), definia a megalópole 

como sendo à área metropolitana que se estendia sobre 700 quilômetros de Boston a 

Washington. Este termo ganhou força ao longo dos anos 50 do século passado, quando 

o ensaísta norte-americano Lewis Mumford apontava o gigantismo da megalópole 

considerada. Para ele a última etapa do desenvolvimento urbano.  

Na década de 1980 Philippe Haeringer estabeleceu um grupo de estudo sobre 

megalopolização do mundo, apontando para a diversidade das situações urbanas e como 

isto não conduzia para uma uniformização das paisagens e dos modos de vida.  

O autor Moriconi-Ebrard (1995) destaca que o conceito de megacidade pode apresentar 

um caráter dúbio, de forma a permitir um viés absoluto e outro relativo. Absoluto, pois 

o termo megalópole designa um punhado de cidades plurimilionárias em número de 

habitantes. Sobre a base de um atributo arbitrário, em 1990, a ONU qualificou de 

megacidades as aglomerações que ultrapassam 8 milhões de habitantes onde,  sobre esta 

base estatística, não se observa nenhuma ruptura na classificação das cidades segundo 

seu tamanho demográfico. O conceito então se fundamenta no gigantismo como um 

sistema de referência. 
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2.2 - As Cidades-Globais.  

 

O Projeto de Mega-cities foi criado em 1987 com o objetivo de encurtar o tempo entre 

as idéias inovadoras que emergem dos centros de pesquisa e sua implementação pelos 

tomadores de decisão. Mega-cities têm desenvolvido seu trabalho em vinte cidades ao 

redor do mundo (Bangkok, Beijing, Bombay, Buenos Aires, Cairo, Calcutá, Delhi, 

Jakarta, Karachi, Lagos, Londres, Los Angeles, Manila, Cidade do México, Moscou, 

Nova Iorque, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, e Tóquio). Este projeto vem 

constantemente identificando idéias inovadoras para resolver problemas urbanos de 

forma que estas soluções possam ser replicadas e transferidas para outros centros 

urbanos. A meta não só é achar soluções para os problemas enfrentados por grandes 

metrópoles, mas em um nível teórico, entender como as inovações são difundidas, bem 

como suas  implicações para mudança social  

O projeto Mega Cities engloba as principais regiões metropolitanas do mundo aonde o 

processo de conurbação vem ocorrendo de forma clara e os gestores públicos não 

encontram meios de resolver demandas que ultrapassam seus limites físicos e legais. Tal 

projeto procura avaliar questões como: saúde, energia, transporte, abastecimento de 

água, educação e segurança. Desta forma, faz-se necessário além das questões expostas 

avaliar a questão dos resíduos produzidos por estas sociedades. Fonte: 

(http://www.sscnet.ucla.edu/caas/research /internal-mega.html). 

Sassen (2000) denominou cidades globais um conjunto de municipalidades conurbadas, 

fez um destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. Essas cidades não são simplesmente, 

como as grandes metrópoles do passado, importantes capitais regionais; elas são, ao 

mesmo tempo, postos de comando da economia, acolhendo as direções das 

multinacionais, funcionando como imensos laboratórios de inovação tecnológica e 
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financeira, e concentrando os principais mercados de capitais internacionais no país. Tal 

como as demais cidades globais da atualidade elas são centros de infra-estrutura 

tecnológica excepcional, abrigam uma vasta economia intermediária de serviços 

altamente especializados, a exemplo de publicidade, contabilidade, assistência jurídica, 

consultoria, finanças, engenharia, arquitetura , que sustentam e facilitam o trabalho das 

empresas. As atividades terciárias superiores exercem assim uma influência de peso 

sobre a situação econômica e social das cidades. 

“... A cidade global adquire sentido por pertencer a uma rede 

urbana que representa, de alguma maneira, o centro nervoso da 

economia global. E a mundialização multiplicou, de tal modo, o 

volume das transações entre as grandes metrópoles mundiais que 

se pode perguntar, com efeito, se elas não fazem parte de um 

vasto e único  sistema  urbano. No seio  do qual as cidades são 

mais  complementares do que concorrentes” (apud Nathalie 

Robatel, 2000:26-27).  

Catlles 1999 cita Saskia Sassen onde para ela as cidades globais se transformam em 

cidades duais, por um lado, gerando uma polarização econômica na organização do 

trabalho e por outro não  resolvendo problemas de seu crescimento como, por exemplo, 

os de saneamento. Segundo o autor elas refletem uma baixa de ofertas de emprego e a 

bipolarização na repartição das rendas e no emprego dos trabalhadores.  

Manuell Castells (1999) desenvolve a idéia de uma “revolução informacional” e da 

“sociedade em rede”, onde as cidades adquirem um novo perfil com as injunções que 

incidem sobre as cidades :  

“A incapacidade de o Estado-Nação atender simultaneamente a essa 
ampla gama de exigências leva ao que Habermas denomina ´crise de 
legitimação´, ou, segundo a análise de Richard Sennet, à ´decadência 
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do homem público´, a figura que representa as bases da cidadania 
democrática. Para superar tal crise de legitimação, os Estados 
descentralizam parte de seu poder em favor de instituições políticas 
locais e regionais (...) Contudo, uma vez instaurado tal processo de 
descentralização, os governos locais e regionais podem tomar 
iniciativas em nome de suas respectivas populações, e até mesmo 
elaborar estratégias de desenvolvimento distintas do sistema global, o 
que faz com que concorram diretamente com seus próprios Estados 
centrais (...) Os governos locais, estaduais e regionais do México, 
Brasil, Bolívia, Equador, Argentina e Chile beneficiaram-se da 
descentralização do poder e dos recursos nos anos 80 e 90, 
empreendendo uma série de reformas sociais e econômicas que vêm 
transformando a geografia institucional da América Latina. Assim, 
esses governos não só foram capazes de compartilhar do poder do 
Estado-Nação, mas tiveram condições, sobretudo, de lançar as bases 
de uma nova legitimidade política em prol do Estado local ” (1999 a: 
317-318). 

Sempre apoiado em sua visão da sociedade em rede, constituída por nós 

interconectados, Castlles (1999) salienta que o cotidiano deve ser vivenciado e procura 

homogeneizar as cidades até mesmo as pequenas e médias, para ele “as elites são 

cosmopolitas, as pessoas são locais. O espaço de poder e riqueza é projetado pelo 

mundo, enquanto a vida e a experiência das pessoas ficam enraizadas em lugares, em 

sua cultura, em sua história (idem: 440).  

Para assinalar a distinção dessas elites no plano cultural, Castlles afirma: 

 “criar um estilo de vida e de projetar formas espaciais para unificar 
o espaço simbólico da elite em todo o mundo, conseqüentemente 
substituindo a  especificidade histórica de cada local. Assim, surge a 
construção de um espaço (relativamente) segregado no mundo ao 
longo das linhas conectoras do espaço de fluxos: hotéis 
internacionais cuja decoração, do design  do quarto à cor das 
toalhas, é semelhante em todo o planeta para criar uma sensação de 
familiaridade com o mundo interior e induzir à abstração do mundo 
ao redor; salas VIP de aeroportos destinadas a manter a distância em 
relação à sociedade nas vias de espaços de fluxos; acesso móvel, 
pessoal e on-line às redes de telecomunicações, de modo que o 
viajante nunca se perca; e um sistema de procedimento de viagem, 
serviços secretariais e hospitalidade recíproca que mantém um 
círculo fechado da elite empresarial por meio do culto de ritos 
similares em todos os países. Além disso, há um estilo de vida cada 
vez mais homogêneo na elite da informação, que transcende as 
fronteiras culturais de todas as sociedades: o uso regular de spas e a 
prática de jogging; a dieta obrigatória de salmão grelhado e salada 
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verde com  udon e sashimi como equivalente funcional japonês; a cor 
´de camurça clara´ da parede com o objetivo de criar a atmosfera 
aconchegante do espaço interno; o ubíquo  laptop; a combinação de 
ternos e roupas esportes; o estilo de vestir unissex, e assim por 
diante” (idem: 441-442). 

 

2.3  Elementos para a Construção de uma Gestão Democrática 
Metropolitana: 

Desde os anos 1980, os municípios brasileiros vêm fortalecendo seu papel de gestores 

de políticas públicas. A Constituição de 1988 representou, para os governos locais, um 

significativo aumento de suas participações na receita fiscal. A participação dos 

municípios na receita total disponível, que em 1980 era de 9,5%, aumentou para 16,9% 

em 1992, enquanto que para os estados se elevou de 24,3% para 31,0%, 

respectivamente. A receita tributária disponível (já contabilizando as transferências) dos 

municípios passou de 2,5% em 1980 para 4,1% do PIB em 1990 (Melo, 2000). 

O movimento de descentralização fiscal correspondeu a uma ampliação – 

desproporcional em relação ao aumento de recursos – das competências municipais no 

setor social (educação/saúde/assistência/habitação) além de uma intensificação da vida 

política local. 

Podemos afirmar, entretanto, que na década de 1990, o país viveu concretamente um 

movimento de fortalecimento da autonomia local frente aos demais entes da Federação. 

A partir da década de 1980, a descentralização e aumento do protagonismo dos 

governos locais se constituíram como princípios hegemônicos nos processos de reforma 

no setor público. Em países em processo de redemocratização, como era a situação na 

América Latina, a descentralização passou a ser entendida enquanto dimensão essencial 

para superar o regime autoritário anterior. 

No mesmo período, a descentralização constituiu importante ingrediente do elenco de 

reformas dos governos neoliberais, se contrapondo aos governos conservadores que 

viam no estado centralizado o objeto de seu anti-estatismo. O Banco Mundial, o FMI e, 

mais tarde, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foram importantes agentes 

difusores, em escala global, de processos descentralizadores. Entendida enquanto 

transferência de poder decisório para o município ou entidades e órgãos locais, a 

descentralização tem duas vertentes: uma usada por tendências democratizantes, vê a 

descentralização como possibilidade de tornar o governo mais acessível ao cidadão, 
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aumentando a participação direta da cidadania e o controle e responsabilização social. 

Outra vertente, focalizando apenas nos processos de modernização gerencial da gestão 

pública, enxerga na descentralização a possibilidade de aumento da eficiência do 

governo local. Na prática é a coalizão política que dá suporte às reformas que define a 

preponderância de uma ou outra vertente (Melo, 2000). 

A multiplicidade de experiências de governo aberta pela descentralização no Brasil 

operou num espectro que vai da defesa do Estado mínimo e do papel empresarial dos 

governos locais aos defensores de uma democracia comprometida com os 

historicamente excluídos (Fontes, 1996). 

A ampliação do espaço político local esbarra, entretanto, em temas cuja territorialidade 

ultrapassa claramente os limites do município. Tal é o caso de quase todos os temas 

ligados à infra-estrutura urbana: tanto transportes como saneamento ou energia 

dificilmente estão circunscritos a um só município. Significativamente, se o elemento 

mais forte da reforma do Estado no campo dos chamados setores sociais foi a 

descentralização; no campo da infra-estrutura, o debate em torno da privatização 

hegemonizou a agenda. A maior parte das redes de infra-estrutura estão hoje sob a 

esfera de poder estadual ou federal. Por outro lado, como se trata de redes que 

ultrapassam as fronteiras de um município, dificilmente uma cidade isoladamente tem 

força política para determinar a estratégia de investimentos e gestão destas infra-

estruturas. 

Entretanto, a presença ou ausência destas redes de serviços, sua qualidade e 

disponibilidade no território municipal é absolutamente determinante do próprio modelo 

de gestão territorial, com enormes impactos na economia das cidades. 

No caso das metrópoles ou aglomerações urbanas contínuas, a questão é ainda mais 

grave: a descentralização e aumento da autonomia municipal acabou evidenciando 

claramente a não legitimidade e representatividade dos organismos existentes de gestão 

metropolitana, contribuindo para esvaziá-los ainda mais, quando não para extingui-los. 

O tema da gestão territorial da infra-estrutura ficou assim como uma das questões em 

aberto. 

Os casos de associação de municípios em consórcios foi uma das respostas que 

emergiram recentemente para enfrentar os limites da ação puramente municipal. São 

inúmeros os exemplos no Brasil de associativismo temático: lixo, saúde e transportes 
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são os setores que mais agregaram conjuntos de municípios. Em Minas Gerais, por 

exemplo, 92% dos municípios estão envolvidos em Consórcios Intermunicipais de 

Saúde. (Farah,2001). A existência de um Sistema Único de Saúde, que assegura 

recursos federais, exige uma organização entre os municípios, otimizando os recursos 

disponíveis em cada um. Entretanto, embora os Consórcios representem um passo 

importante no sentido de construção de uma cooperação horizontal entre municípios, 

seu caráter essencialmente monotemático e a não participação da comunidade, torna-os 

limitados enquanto alternativa de gestão efetivamente cooperativa e amplamente 

democrática. 

A gestão dos recursos hídricos, que avançou na construção de novas formas de gestão 

com a organização dos Comitês de Bacia envolvendo a comunidade é outra forma 

contemporânea de gestão supra local . Os Comitês de Bacias têm por base experiências 

de associação e de consorciamento que partem dos próprios Municípios envolvidos e 

afetados por problemas comuns, mas que, por sua natureza, extrapolam o nível local. É 

em sua composição tripartite e paritário: membros da sociedade civil; Governo do 

Estado e; Prefeituras. Ao considerar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

possibilita-se a integração dos usos e a resolução dos problemas, contrariando a lógica 

de abordagem da gestão metropolitana que vigorava até os anos 1980, na qual apenas o 

governo estadual detinha a esfera de decisão, sendo invertida, então, a hierarquia no 

processo de tomada de decisões (Cordeiro, 1996). É um esforço consistente de gestão 

supra municipal democrática, mas que sofre de ineficiência ao não controlar os 

organismos e não deter os recursos necessários para a  implementação de suas decisões. 

Se o tema da gestão das infra-estruturas consiste hoje em barreira clara para uma 

suposta autonomia do local, mais ainda é o tema do desenvolvimento econômico. Os 

espaços econômicos existentes no país são marcadamente regionais e não municipais.  

A visão tecnocrática impressa no planejamento e estrutura de gestão metropolitana dos 

anos 70, só poderá ser superada se efetivamente for incorporada a variável política. 

Neste sentido deverá ser criado, em primeiro lugar, um espaço institucional de 

negociação e acordo político, onde as representações municipais estejam contempladas, 

respeitando proporcionalidades numéricas e político-partidárias e articulações 

territoriais. Neste sentido um parlamento metropolitano poderia  ser um elemento para 

formalizar este espaço. 
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É impossível existir uma política metropolitana, sem que seja constituída uma política 

nacional e estadual de desenvolvimento regional que evite a guerra fiscal e estabeleça 

um fundo específico para financiar as prioridades estratégicas da região. A destinação e 

gestão destes recursos é que deverá ser objeto de negociação e acordo. Por esta razão, o 

modelo político-institucional deve superar a informalidade dos exemplos atuais. 

O modelo de gestão, além de horizontal e não hierarquizado, deve incluir a Sociedade  

em suas representações regionais. O controle social da destinação dos recursos bem 

como dos processos decisórios são importantes campos específicos para a participação 

destas entidades no modelo de gestão. Desta forma, se valoriza a construção de um 

capital social que permita o estabelecimento de uma governança urbana, esta última 

entendida como um processo de gestão que supera o âmbito restrito ao poder público e 

que envolve os diversos atores de forma compartilhada.  

Cada sistema urbano (água, transporte, drenagem, saúde etc.) não só se espacializa de 

maneira distinta como também necessita, por parte dos Municípios envolvidos com 

cada problema e dos agentes e mecanismos de gestão implicados, de alternativas 

institucionais distintas. Cada um dos sistemas urbanos e suas partes possui lógica 

própria e se distribui no território metropolitano de modo particular. Isto quer dizer que 

nem todo problema metropolitano é um problema de todo Município metropolitano. 

Necessita-se considerar este fenômeno para que se permita ajustar. 

A construção de uma institucionalidade metropolitana não pode invalidar as formas de 

articulação e associações supramunicipais existentes. Pelo contrário, como não se trata 

de reconstruir uma entidade tecnocrática abstrata, as articulações políticas e técnicas 

estabelecidas devem ser respeitadas, valorizadas e incorporadas. 

Embora a construção de uma instância político-institucional metropolitana signifique 

uma recentralização, esta não deve ser entendida como um retrocesso nos processos de 

fortalecimento da democracia e do poder local. Pelo contrário, uma intervenção 

econômico-territorial que seja capaz de interferir concretamente no desenvolvimento só 

poderá ser delineada de maneira global e coordenada, valorizando a cooperação em 

detrimento do individualismo localista. 
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2.4 Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) 
 

2.4.1 Fundação para o desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (FUNDREM) 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi institucionalizada em 19746 por Lei 

Complementar Federal, a mesma que fundiu os antigos estados da Guanabara e Rio de 

Janeiro. O executivo estadual criou uma Fundação de direito privado para coordenar os 

programas de serviços de interesse comum, assim como, os planos e projetos de outros 

setores do Governo que intervêm na Região. 

Alencar (2000) esclarece que no período que antecedeu às reformas da Constituição de 

1988, os governos municipais estavam sujeitos a investimentos do executivo estadual. 

Após 1988 e introduzidos no sistema de repasses financeiros federais houve maior 

independência às administrações locais. 

A Lei Complementar Federal nº 14 de 08 de julho de 1973 instituiu as primeiras 

Regiões Metropolitanas (RM), e determinou que a execução dos serviços comuns 

deveria ser de responsabilidade da entidade de abrangência da RM. A lei sita: “quer 

pela concessão do serviço à entidade estadual, quer pela constituição de empresa de 

âmbito metropolitano, quer mediante outros processos que, mediante convênio, venham 

a ser estabelecidos”.  

Assim surge a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (FUNDREN) uma fundação de direito privado instituída através do poder 

executivo com o objetivo de gerir a Região metropolitana do Rio de Janeiro(RMRJ) o 

mapa 2.1 mostra a região na ocasião da Lei Complementar Federal nº 14.  

  

                                                 
6 A Lei Complementar Federal no  14, de 8 de junho de 1973, no seu Art. 1º, estabelece as regiões metropolitanas de São Paulo, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Salvador 
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Mapa 2.1: Região Metropolitana do Rio de Janeiro do FUNDREM 

 

Fonte:Elaboração Propria 

Os serviços comuns de interesse metropolitano, estabelecidos para o FUNDREN eram  

os seguintes: planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social, uso do 

solo metropolitano, saneamento básico, transporte e sistema viário, produção e 

distribuição de gás combustível canalizado, aproveitamento de recursos hídricos e 

controle da poluição ambiental. Coube à FUNDREM na RMRJ, a coordenação da 

programação de investimentos e a execução dos serviços comuns considerados de 

interesse metropolitano. A atuação no primeiro quadriênio de existência daquela 

Fundação (1975 a 1978), pode ser sintetizado como um período de muito investimento 

na Região. 

Alencar (2000) ainda esclarece que durante o Regime Militar, dado a sua característica 

centralizadora, se buscava garantir a tutela sobre todas as esferas da vida econômica e 
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social da nação, foram efetuados repasses financeiros vultosos, na tentativa de garantir e 

viabilizar a fusão e integração dos antigos Estados e instituir a RM. Como principais 

projetos e programas desenvolvidos no período, considerados como serviços comuns, 

foram:  

i) o 1º PLAN RIO, elaborado pela Fundação em conjunto com a Secretaria de 

Planejamento (SECPLAN) dos Planos Diretores Municipais da RM; 

ii) O Macrozoneamento da RMRJ;  

iii) A Política de Localização Industrial, Plano de Resíduos Sólidos, Programa 

de Estradas Ensaibradas, Pavimentação e Drenagem;  

iv) Financiamento de: Sistema de Água, Adutora da Barra da Tijuca e dos 15 

primeiros projetos executados pela Fundação Estadual de Engenharia e Meio 

Ambiente (FEEMA). 

O período (1975 a 1978) se encerra com a atuação da FUNDREM em investimentos em 

setores não explicitamente para informações a serem geradas para serviços comuns, a 

saber: Levantamento Aerofotogramétrico, Cadastro Municipal/Metropolitano, Política 

de Recreação e Lazer, Assistência técnica aos municípios, Financiamento de 

equipamentos de educação, saúde e segurança pública.  

O segundo quadriênio (1979 a 1982) foi marcado por uma desaceleração de 

investimentos em obras de infraestrutura, ainda assim, a Adutora da Baixada foi 

financiada e as obras de pavimentação e drenagem tiveram continuidade. Como 

principais projetos desenvolvidos naquela etapa foram: Plano de Desenvolvimento 

Metropolitano – PDM, Plano de Circulação da Baixada, Inventário de Recursos 

Hídricos e o Inventário de Bens Culturais.  

O terceiro quadriênio (1983 a 1986) período em que a FUNDREM vincula-se à 

Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
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(SECDREM) inicia sua decadência como empresa, dando início ao esvaziamento 

técnico da instituição. Com isso, a sua atuação refletia-se em negar o planejamento, 

considerado naqueles primeiros anos de volta ao estado de direito no país, uma 

atividade fortemente vinculada ao período militar. As atividades mais significativas 

foram:  

i) Revisão de Planos Diretores Municipais, Revisão da Política de Localização 

Industrial,  

ii) Estudo de Loteamentos Periféricos, Delimitação de Áreas Especiais, Estudo 

da Bacia do Rio Sarapuí, Estrutura Urbana da RMRJ , 

iii)  Corredor Transversal da Baixada  

iv) Plano de Recursos Hídricos. 

No último período de existência da FUNDREM (1987 a 1989) a fundação esteve 

vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) – esse período 

foi marcado pela decadência da instituição. A fuga contínua de técnicos, as mudanças 

de sedes efetuadas de forma precária , refletia o descaso da administração estadual pela 

instituição, a ocupação de espaços inadequados para a instalação da Fundação, e, 

sobretudo, o desequilíbrio de uma orientação técnica versus política para o 

desenvolvimento de suas tarefas, acentuou a não produção de novos projetos relevantes 

para a RMRJ. Destacam-se no período: 

i) Modelo de Desenvolvimento de Ocupação para a Área do Pólo 

Petroquímico, 

ii)  Política de Extração Mineral, 

iii) Sistema de Informações para o Desenvolvimento da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro – SIDUR. 
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A FUNDREM ao longo de sua atuação na RMRJ foi importante para apresentar uma 

questão importante para os espaços conurbados que se formam. No caso deste estudo a 

existência e a criação  da entidade metropolitana no Rio de Janeiro teve características 

sui generis no país, porque tratava-se da implantação de uma instância de poder que 

teve como um de seus objetivos gerir, pela primeira vez, o espaço geográfico de dois 

estados de forma integrada. As características físicas da RMRJ, no seu primeiro 

momento institucional, pode ser descrita como um núcleo central, representado pelos 

municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, extremamente atrativos, e uma periferia 

constituída de municípios dormitório com subcentros dotados de baixa oferta de 

oportunidades e fraca interação. 

Um problema foi que pelo período conturbado da historia nem governos locais, nem 

outros representantes da sociedade civil, participaram de forma efetiva do processo de 

criação e implantação da FUNDREM, conseqüentemente não aceitaram a prática do 

planejamento regional tal qual lhes foi imposta. Isto após a abertura foi fator marcante 

para sua desestruturação. Os gestores do Estado não souberam reestruturar e dar um 

rumo diferente ao papel da instituição metropolitana de forma a responder melhor aos 

momentos de transformações que o país vivia. Essa decisão pode ter sido reflexo, 

também, da característica dos dirigentes fluminenses de expressar maiores preocupações 

com a política nacional, colocando em segundo plano os problemas locais/ regionais. 

Especula-se que esse comportamento deve-se ao fato do Rio de Janeiro ter sido, além de 

sede do Governo Federal até 1960, palco das decisões nacionais até algum tempo após a 

transferência da capital. 

A extinção da FUNDREM traz para a área das vinte prefeituras que encontram-se 

conurbadas problemas sem solução, pois em alguns municípios não há áreas livres para 

disposição final de resíduos sólidos; o transporte urbano não é planejado com a 
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preocupação de estruturar a área metropolitana, as soluções de transporte sem a visão do 

espaço metropolitano enfatizam os problemas de alta concentração no núcleo da RM, a 

maioria das cidades não dispõem de áreas de mananciais para captação de água potável; 

a destinação final e o tratamento de águas servidas envolve inúmeras municipalidades. 

Estas são apenas algumas preocupações comuns às grandes metrópoles dos países em 

desenvolvimento que, em sua maioria, têm entidades que participam de sua gestão. 

Hoje o Estado do Rio de Janeiro reconhece legalmente a existência da RM através da 

Lei Estadual Complementar nº 64 de 1990, a qual estabelece que “fica mantida a região 

Metropolitana do Rio de Janeiro composta dos Municípios...”. A Lei não estabelece um 

corpo técnico responsável pela gerência dos serviços comuns da RM, o que é um erro.  

De fato após a extinção da FUNDREM perde-se toda a memória da instituição 

distribuindo suas informações a época para as seguintes secretarias: Planejamento e 

Controle, Transportes, e Desenvolvimento Urbano e Regional. Hoje não há menção 

quanto às questões de planejamento integrado, disciplina de uso do solo, expansão 

urbana, proteção e aproveitamento de recursos hídricos, entre muitas outras atribuições 

de uma gestão metropolitana. A SEDUR, a partir de 1991, passou a ser Secretaria de 

Estado de Obras e Serviços Públicos – SOSP que, em 1999, passou a ser Secretaria 

Executiva do Gabinete do Governador – SEGAB. Em nenhuma destas Secretarias foi 

criada uma unidade responsável pelas questões metropolitanas. 

A inexistência de uma equipe, que estude e proponha ações estratégicas para a RMRJ, é 

incompatível com o nível de urbanização Estadual. A aglomeração urbana é, em parte, 

previsível: problemas de transporte, meio ambiente, moradia, entre outros, tendem a se 

agravar. Hoje, o mundo presencia a revolução das redes de comunicação, que está 

mudando a vida e as relações de trabalho das pessoas. Este novo ambiente trará efeitos 

impactantes nas sociedades. Nos países desenvolvidos, onde o uso das redes está se 
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universalizando, as mudanças indicam que a tendência das metrópoles é de 

transbordarem seus atuais limites. 

O Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (Fundação CIDE),  extinto em 

maio de 2010, era sensível às demandas, existentes e reprimidas, quanto a informações e 

diretrizes para algumas das questões metropolitanas, e estava desenvolvendo um 

Sistema de Informações para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro – SIREM. A 

fundação CIDE representava uma tentativa de retomada da FUNDREM. 

2.4.2   Caracterização Sócio Econômica dos municípios RMRJ: 

O Estado do Rio de Janeiro é compreendido por 92 municípios, ocupando uma área de 

43.910 km2, o que corresponde a 0,52% do território nacional. Sua população totaliza 

14.367.000 habitantes, sendo 96% desta estabelecida no meio urbano e 4% em áreas 

rurais (IBGE, 2000). Segundo o IBGE, no censo de 2000, o Estado é a segunda 

economia do Brasil, com 14,4 milhões de consumidores e uma densidade demográfica 

de 328,03 habitantes por km2. O Mapa 2.2 apresenta a evolução da população ao longo 

do tempo na RMRJ de 1940 a 2000.  
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Mapa 2.2 Evolução da população RMRJ 1940 a 2000 

 

Fonte Cardoso e Coelho (2003) 

O Estado do Rio de Janeiro é o segundo pólo econômico do país, com elevado grau de 

urbanização. A evolução econômica e a estrutura espacial do estado foram, de certa 

forma, condicionadas pelo quadro territorial e respectivas características ambientais, as 



73 
 

quais geraram os principais centros econômico-sociais do Estado, sendo a mais 

importante a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Esta região congrega 20 

municípios, a saber: Belford Roxo; Duque de Caxias; Guapimirim; Itaboraí; Itaguaí; 

Japeri; Queimados; Magé; Mangaratiba; Maricá; Mesquita; Nilópolis; Niterói; Nova 

Iguaçu; Paracambi; Queimados; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João de Meriti; 

Seropédica e Tanguá. A RMRJ ocupa uma área que equivale a apenas 14,9% da área 

total do estado, concentrando-se em uma superfície de pouco menos de 6.500 km2 uma 

população de 11 milhões de pessoas, cerca de 80% da população do Estado, das quais 

80% vivem no município do Rio de Janeiro.  

Mapa 2.3 Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

 

Fonte: FINEP – SOCI AGUA  

Na RMRJ se considerarmos as faixas de renda de até dois salários mínimos, a situação é 

semelhante, com a maioria dos municípios apresenta mais de 50% dos chefes nesta 

faixa, de renda que corresponde, grosso modo, ao limiar da pobreza absoluta. Alguns 

municípios que apresentam maior grau de miserabilidade têm percentuais menores na 

faixa de um a dois salários mínimos, como Itaboraí, embora este município se 

apresente, em 2000, juntamente com Magé, como a maior concentração relativa de 
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pobreza, com 67% dos chefes de família ganhando menos de dois salários mínimos. 

Nos municípios da periferia consolidada, Nilópolis apresenta menos de 50% dos chefes 

em situação de pobreza. (Cardoso e Coelho 2003)  

Ainda segundo Cardoso e Coelho (2003) o Rio de Janeiro e Niterói apresentam as 

maiores concentrações das faixas superiores de renda. Em Niterói, o distrito de Itaipu 

concentra as faixas acima de 20 salários mínimos. No Rio de Janeiro, as Regiões 

Administrativas (RA) da zona sul e a Barra da Tijuca têm mais de 20% dos chefes de 

família com mais de 20 salários mínimos. Cruzando-se as faixas de rendimento com 

tipos de domicílio, verifica-se que, de maneira geral, os imóveis em “aglomerado 

subnormal” e em “conjuntos residenciais” têm proporções significativamente mais 

elevadas de chefes de família nas faixas inferiores, como seria de se esperar. Todavia, 

cabe ressaltar que existe uma diferença significativa na distribuição das faixas entre as 

favelas e conjuntos das áreas centrais e das áreas periféricas. De fato, pode-se notar uma 

condição de renda melhor entre os residentes em comunidades carentes da zona sul da 

cidade do Rio de Janeiro do que entre os moradores “regulares” da periferia em 

expansão ou de alguns distritos da periferia consolidada. Pode-se, assim, afirmar que, 

comparado aos outros municípios da RMRJ, o Rio de Janeiro não se caracteriza por 

concentrar – em termos relativos – uma “população miserável”, mesmo considerando a 

população das favelas. 

2.5 Saneamento na RMRJ do RIO  
 

Desde o Marco Regulatório do Saneamento se considera a questão do acesso ao 

saneamento englobando: sistemas de tratamento de água, sistemas de tratamento de 

esgotos domésticos e comerciais e de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU). A 

RMRJ apresenta desde o programa de despoluição da baia de Guanabara até a previsão 
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para ampliação e construção das estações de tratamento de água e esgoto. O Mapa 2.4 

apresenta a distribuição das ETAs , ETEs e aterros sanitários no entorno da baia.  

Mapa 2.4 Distribuição das ETAs , ETEs e Aterros Sanitários 

 

Fonte: Elaboração Própria / PDBG 

Com relação à infra-estrutura, o abastecimento de água atinge uma parcela significativa 

da população metropolitana, tanto no núcleo quanto na periferia consolidada, onde os 

indicadores variam de 70% a 90% de cobertura (com exceção de Japeri, com 50%, e 

Queimados, com 58%). O problema maior do abastecimento configura-se na periferia 

em expansão. Itaboraí, por exemplo, tem apenas 18% dos domicílios atendidos 

adequadamente. O mapa 2.5 apresenta a infra estrutura de saneamento existente na 

RMRJ segundo a PNSB de 2000. 
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Mapa 2.5 Infra estrutura de saneamento existente na RMRJ 

 

Fonte Elaboração Própria / PNSB 2000 

O esgotamento sanitário continua deficiente, variando na maioria dos casos de 40% a 

60% de condições “adequadas”, com o Rio de Janeiro e Niterói apresentando condições 

significativamente superiores, em torno de 80%. A coleta de lixo é ainda mais 

deficitária, exceto nos casos do Rio de Janeiro, Niterói e Nilópolis, com cobertura de 

mais de 90% dos domicílios. Na periferia consolidada, a cobertura situa-se em torno de 

50%; todavia, atinge apenas 8% em Japeri. Na periferia em expansão, os índices caem 

para 20% ou 30%, na média. (Cardoso e Coelho 2003)  

2.5.1 Gestão RSU no Município do Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro apresenta a seguinte distribuição de seus resíduos segundo a 

Secretaria de Estado e Ambiente (mapa 2.6) conforme o mapa apresentado a infra 

estrutura dos resíduos no estado ainda apresenta condições bastante preocupantes. Dos 
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municípios existentes no estado 52 não apresentam aterros licenciados, de fato o estado 

apresenta muito pouca informação a respeito da GRSU em seu território, apenas o 

município do Rio de Janeiro apresenta um estudo de composição gravimétrica confiável 

e uma empresa de limpeza urbana verdadeiramente organizada e assim para efeitos de 

analise deste trabalho faremos um breve estudo da CIA de Limpeza Urbana do Rio de 

Janeiro.  

Mapa 2.6 Infra estrutura de Resíduos no Estado 

 

Fonte: Secretaria de Estado e Ambiente 2010. 

No que tange ao município do Rio de Janeiro a gestão de resíduos sólidos, têm como 

ente legal a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB). Esta empresa é 

uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, criada pelo decreto lei no 102 de 1975. A COMLURB tem por finalidade a 

exploração do serviço público de limpeza urbana no município do Rio de Janeiro, 
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compreendendo: a coleta de lixo domiciliar; varrição, transferência e destinação final de 

resíduos sólidos, bem como industrialização e venda de todo o material dele recuperado. 

A principal fonte de recursos financeiros destinada a esta empresa provém de fundos da 

prefeitura do Rio de Janeiro, pelo ressarcimento dos serviços prestados à 

municipalidade. Obtém ainda recursos adicionais advindos da venda de serviços e 

materiais, por ela fabricados, a terceiros. 

No âmbito do município do Rio de Janeiro, o setor de tratamento de lixo urbano está 

estruturado sobre as seguintes unidades operacionais: 

i) Usina de Reciclagem de Irajá, operando desde 1977, tem hoje uma capacidade 

de processamento de 520 toneladas/dia de lixo domiciliar, utilizando sistema 

prévio de trituração e posterior compostagem natural em leiras; 

ii) Usina de Reciclagem de Jacarepaguá, opera com capacidade de 640 

toneladas/dia sendo 310 toneladas/dia de lixo domiciliar, 260 toneladas/dia de 

lixo público e 70 toneladas/dia de lixo proveniente de grandes geradores7. Essa 

vem operando desde o final de 1992 e faz uso do sistema de compostagem; 

iii) Estação de Transferência do Caju8, operando desde 1973, tem hoje capacidade 

de 2.610 toneladas/dia sendo 1.350 toneladas/dia de lixo domiciliar, 1.240 

toneladas/dia de lixo público, 210 toneladas/dia de lixo proveniente de grandes 

geradores e 10 toneladas/dia provenientes de outras fontes. 

iv) Estação de Compostagem (km Zero da Rodovia Presidente Dutra) opera com 

capacidade de 360 toneladas/dia de lixo domiciliar. 

                                                 
7

 Grandes Geradores: É o lixo domiciliar produzido exclusivamente em imóveis não residenciais, isto é, estabelecimentos 
comerciais de serviço, instituições públicas em geral e demais imóveis não residenciais cuja produção exceda cento e vinte litros ou 
sessenta quilos, também conhecido como lixo domiciliar extraordinário. Os grandes geradores têm sua coleta feita por empresas 
particulares cadastradas e fiscalizadas pela COMLURB. (COMLURB/ Diretoria Técnica e Industrial -Dez/98) 
8 A Usina de Reciclagem projetada para funcionar em conjunto com a estação de transferência do Caju foi inaugurada em 1992, com 
capacidade de projeto de 70 toneladas/hora. Sua operação se encontra atualmente paralisada tendo em vista uma série de problemas 
técnicos ocorridos. 
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v) Aterro Metropolitano de Gramacho: Está situado no município de Duque de 

Caxias, dispõe de uma área de 370 ha, sendo que menos da metade desta é 

efetivamente ocupada com o aterro. Este recebe todo o lixo coletado nos 

municípios de Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e 

cerca de 60% do lixo da cidade do Rio de Janeiro, totalizando cerca de 7.000 

toneladas diárias de lixo, equivalentes a 28.000 m3 de lixo não compactado. 

Deste total, a cidade do Rio de Janeiro participa com 78%. A estratificação 

típica9 do lixo que chega a este aterro está assim distribuída: 2.620 toneladas/dia 

de lixo domiciliar, 2.060 toneladas/dia de lixo público, 1.010 toneladas/dia de 

lixo proveniente de grandes geradores, 30 toneladas/dia de lixo hospitalar, 950 

toneladas/dia de lixo de prefeituras e 180 toneladas/dia de lixo de outras 

procedências. 

vi) Vale salientar que este aterro constitui-se em uma significativa fonte de poluição 

à Baía de Guanabara, uma vez que o chorume produzido no aterro percola para a 

Baía através do “pé do aterro”, passando pelas áreas de mangue e produzindo 

inúmeros danos ao entorno. 

vii) Aterro Metropolitano de Bangu: Está situado no município do Rio de Janeiro, 

dispõe de uma área de 15 ha, tendo iniciado suas operações no ano de 1987. Este 

atende às áreas de Bangu, Deodoro, Marechal Hermes e adjacências. O total de 

lixo processado diariamente assume valores aproximados de 3.000 toneladas 

diárias. A estratificação típica10 do lixo que chega a este aterro está assim 

distribuída: 1.120 toneladas/dia de lixo domiciliar, 1.570 toneladas/dia de lixo 

                                                 
9 Os valores referem-se à média diária registrada em julho de 2003 (COMLURB, 2003). 
10 Os valores referem-se à média diária registrada em julho de 2003 (COMLURB, 2003). 
 



80 
 

público, 10 toneladas/dia de lixo da prefeitura e 50 toneladas/dia de lixo de 

outras procedências. 

Figura 2.1 Estruturação do fluxo do lixo na cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: COMLURB, 2003. 

A figura 2.1 sintetiza a estruturação do fluxo do lixo setor de tratamento de resíduos 

sólidos urbanos na cidade do Rio de Janeiro. Neste contexto, a Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos apresenta-se de forma desintegrada o que conduz a uma ineficiência do 

sistema. A adoção de um SIGRSU como proposto nesta pesquisa permite que estabeleça 

um consórcio entre os municípios que compões a RMRJ de maneira a otimizar a coleta, 

transporte e disposição destes resíduos. 

2.5.2 Aterro Metropolitano de Paciência natimorto 

A coleta, o transporte e a disposição dos RSU produzidos na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro são de responsabilidade dos governos municipais. Apenas o Rio de 

Janeiro e Niterói dispõe de uma companhia própria para realizar os serviços de coleta de 
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lixo, os demais apresentam um serviço terceirizado tendo como conseqüência uma 

política de gestão de resíduos pouco eficiente e descontinuada. 

A responsabilidade pela proteção do meio ambiente, pelo combate à poluição e pela 

oferta de saneamento básico a todos os cidadãos brasileiros está prevista na 

Constituição Federal, que deixa ainda, a cargo dos municípios, legislar sobre assuntos 

de interesse local e de organização dos serviços públicos. Por isto, e por tradição, a 

gestão da limpeza urbana e dos resíduos sólidos gerados em seu território, inclusive os 

provenientes dos estabelecimentos de serviços de saúde, é de responsabilidade dos 

municípios. 

O gerenciamento do lixo municipal é um conjunto articulado de ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração municipal 

desenvolve (com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos), para coletar, 

segregar, tratar e dispor o lixo da sua cidade. Questão polemica na Problemática 

Ambiental do Rio de Janeiro vem se agravando perigosamente nos últimos anos, a 

coleta e o armazenamento do lixo em 6 dos maiores municípios do estado continua 

gerando polemica entre as autoridades.O principal aterro sanitário fluminense, criado na 

década de 70 e localizado no distrito de Jardim Gramacho em Duque de Caxias, já 

deveria ter tido suas atividades encerradas e tem sido alvo de constantes disputas 

judiciais entre as prefeituras da capital e do município de Duque de Caxias na Baixada 

Fluminense. A problemática não envolve somente a existência do passivo ambiental no 

município como a também a inexistência de locais apropriados para dispor os RSU em 

outras áreas e a população que se divide em dois grupos: o grupo que faz do lixo um 

meio de vida e o grupo que não quer o aterro sanitário como vizinho. 

A construção de um novo aterro sanitário no bairro de Paciência (Zona Oeste do Rio), 

recebeu inúmeras críticas das organizações ambientalistas, foi julgado ilegal pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). Mais 

que uma questão tecnológica a questão da construção de “aterros sanitários” é uma 

grande batalha no imaginário coletivo da população, que tem no termo aterro sanitário o 

sinônimo de lixão. A falta de esclarecimento do termo técnico aliada a desconfiança da 

população quanto a capacidade do poder público de realizar as atividades que são de sua 

competência, leva a população a questionar a existência de um vizinho problemático. 
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Dentro das questões que são levantadas como contrárias a existência do aterro sanitário 

existem: 

i) Questionamento do transito de caminhões das CIA`s  pelas vias comuns. 

ii) A presença de população realizando catação no aterro 

iii) Existência de vetores e sua proliferação. 

No Rio de Janeiro este conflito apresenta dois lados de uma mesma moeda se por um 

lado o aterro metropolitano de Gramacho não apresenta condições técnicas de dar 

continuidade as suas atividades a questão se agravou com o óbito prematuro do aterro 

de Paciência.  

O fechamento do aterro acarretará uma série danos sociais ao município de Duque de 

Caxias, a cidade lucra com o lixo que vai para lá e o lixo movimenta a economia do 

distrito de Gramacho.  

A gestão do destino final do lixo municipal reveste-se de conflitos políticos intensos. O 

aterro metropolitano de Gramacho encontra-se comprometido e quando a sua 

capacidade de receber 10 mil toneladas de lixo diárias for encerrada a RMRJ enfrentará 

um sério problema vinculado a disposição final dos seus resíduos. 

A alternativa em análise aponta para a construção de um aterro metropolitano no 

município de Seropédica. Tal empreendimento vem sendo questionado, uma vez que 

este tem sua área de ocupação sobre o Aqüífero de Piranema, um reservatório natural de 

água no subsolo da região, uma reserva natural de água para a RMRJ nos próximos 

quarenta anos. Ressalta-se também o fato de que a iniciativa situa-se próxima a estação 

de tratamento de água do rio Guandu fonte e ser de fornecimento de água para grande 

parte da RMRJ. O mapa 2.7 apresenta parte da RMRJ e localiza o aterro metropolitano 

d e Gramacho e as futuras instalações do aterro de Seropédica, o mapa também 

apresenta o aqüífero e a estação de tratamento de do Guandu.  
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Mapa 2.7 – Futuro aterro de Seropédica 

 

Fonte: elaboração Própria 

Considerações 

O presente capítulo demonstra a complexidade que é para o poder público administrar 

um espaço conurbado com fronteiras físicas na pratica “indefinidas”, justificado pelo 

fato de que os problemas influenciam no trato diário da população. Uma administração 

como proposta no FUNDREN teria auxiliado na questão, principalmente no que tange a 

questão do saneamento. No que se refere a questão de tratamento final de esgoto e 

disposição final de lixo existe um déficit alto ainda. O aterro Metropolitano de 

Gramacho opera ainda hoje além de sua capacidade de suporte e seu processo de 

descomissionamento é inevitável, restando a 10 municípios da RMRJ estudar o que 

fazer com seus dejetos , um volume de 10 mil toneladas dia em breve não terá um local 

adequado para destinação final. No que diz respeito aos estudos de um novo aterro 
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metropolitano a opção do aterro em Paciência na zona oeste do Rio de janeiro foi 

abandonada por problemas na licitação e hoje averigua-se a possibilidade de utilizar 

uma área no município de Seropédica na região metropolitana. Esta segunda opção 

apesar de emergencial deverá ser feita considerando a legislação ambiental vigente para 

aterros sanitários e não leva em consideração que outros municípios da região 

metropolitana não dispõe de áreas em seu territorio para disposição final de lixo. 

Uma política integrada entre os municípios do estado ou pelo menos nos municípios da 

RMRJ como proposto no antigo FUNDREM seria a solução para os problemas do lixo 

enfrentados hoje na cidade. A atual política é danosa do ponto de vista ambiental e 

econômico. Uma boa parte do orçamento da cidade é investida no lixo, sem alcançar 

bons resultados que muitas vezes são infrutíferos. É necessário que os interesses 

políticos sejam deixados de lado em prol da sociedade. O Brasil apresenta uma das 

melhores legislações ambientais do mundo, as elites dirigentes precisam passar por uma 

mudança cultural para que o país possa superar as dificuldades ecológicas. Até que 

ponto é moral  para sociedade brasileira aceitar que pessoas vivam dos refugos de outra. 
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Capitulo III – A Gestão dos Resíduos Sólidos: Base 

Teórica. 

Introdução  
As sociedades modernas têm, cotidianamente, vivenciado os conflitos da necessidade de 

suprir as demandas impostas pelos padrões de consumo estabelecidos. Dentre outros 

fatores, decorre que na produção de bens, os resíduos decorrentes das atividades 

antropicas estão imperativamente presentes e estes devem ser adequadamente 

depositados em aterros sanitários. No Brasil, não diferente dos demais países em 

desenvolvimento, os resíduos acabam sendo lançados indiscriminadamente sobre solo 

natural, uma vez que são reduzidos os espaços adequadamente planejados para fins 

sanitários. Como resultado do descompasso entre as reais demandas sanitárias e o 

descontrole na disposição dos RSU tem-se a formação de focos de contaminação. 

Um importante foco de contaminação do solo são as substâncias advindas da 

decomposição do lixo que se caracteriza em uma das externalidades negativas11 mais 

comum, resultante da má disposição do lixo. Das substâncias químicas contaminantes 

do solo pode-se apresentar o chorume, líquido que escoa para o solo, composto por uma 

grande quantidade de substâncias químicas provenientes da degradação dos resíduos, 

podendo atingir as águas subterrâneas e poluir todo o subsolo de uma região. Assim, a 

busca de soluções para o problema dos resíduos sólidos tem-se constituído num enorme 

empreendimento, sobretudo no que diz respeito à poluição dos solos e dos recursos 

hídricos do planeta. A reciclagem aparece então como uma das melhores alternativas 

                                                 
11 As externalidades são as principais falhas de mercado que levam a problemas de degradação ambiental, sendo um exemplo a utilização de 
combustíveis poluentes. Acontecem sempre que um indivíduo ou empresa leva a cabo uma ação com efeitos noutros e em que estes últimos não pagam 
nem são pagos1. São situações em que os efeitos (positivos ou negativos, mas negativos no nosso exemplo) de produção ou  consumo são impostos a 
outras partes, mas sem que possam ser “cobrados” (“pagos”) aos seus produtores/consumidores originais. Como não têm um “preço” atribuído, o 
mercado não tem maneira de alocar estes recursos, sendo que à partida será necessária uma intervenção governamental. Tradicional e teoricamente o 
papel do Estado seria de eficientemente alocar aqueles recursos, isto é, definir direitos de propriedade de modo a que o seu custo e escassez atual se 
refletissem corretamente nos preços. 
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para a diminuição da disposição de lixo e das externalidades decorrentes dessa 

atividade.  

Neste capitulo é abordado o arcabouço teórico que da contorno ao pensamento 

orientado à GRSU em suas dimensões econômica e ambiental, estas cobertas pela 

“Economia da poluição”. 

O capítulo também demonstra as possibilidades de se desenvolver um Sistema de 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (SGRSU) e desta forma, evidencia-se o fato de 

que as atividades de reciclagem só são viáveis a partir de um sistema de gerenciamento 

de lixo eficiente, onde os custos operacionais não ultrapassem a receita obtida com a 

coleta.  

3.1 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 
 
O gerenciamento dos RSU tornou-se, nas últimas décadas, um tema de preocupação 

para os administradores públicos de todo o mundo. Com o crescente consumo de 

materiais não recicláveis impulsionado pelo aumento populacional e o modo de 

produção das mercadorias, pautado na redução da utilidade marginal dos bens, o 

problema da falência dos aterros sanitários, a poluição gerada pela disposição indevida 

dos RSU cresceu. 

A disposição do lixo em aterros indevidamente preparados gera danos à população 

circum vizinha devido, dentre outros agentes, pelo vazamento do chorume. Além disso, 

a má disposição de resíduos propicia o aparecimento de doenças, cujos vetores de 

transmissão se reproduzem na área dos aterros. 

Experiências internacionais demonstram que a correta administração do setor de 

limpeza pública através de um Sistema Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos diminui a quantidade física do lixo a ser disposto em aterros sanitários. 
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Sugestões encontradas para diminuir o volume de lixo estão citadas em Chermont e 

Seroa (1996), são elas:  

i) Redução do lixo gerado na fonte;  

ii) Reutilização do material produzido; 

iii) Reciclagem, recuperação de energia através de incineração; 

iv) Uso de aterros devidamente preparados. 

A incineração, apesar de gerar externalidades negativas para o meio ambiente sob forma 

de poluentes do ar, é fortemente adotada em países onde o espaço disponível para 

disposição final é escasso, a exemplo do que ocorre na Europa e no Japão. A 

incineração é pensada como alternativa para redução do volume de lixo a ser depositado 

nos aterros e prolongar vida útil destes.  

O aproveitamento da incineração como fonte de energia têm evoluído, e dentre as 

vantagens que esta técnica apresenta podemos citar: 

i) o uso direto da energia térmica para geração de vapor e/ou energia elétrica; 

ii) a geração de energia com o lixo sem ruído e sem odores;  

iii) a área para instalação é reduzida se compararmos com a área de um aterro.  

Por outro lado como desvantagens temos:  

i) inviabilidade do uso de resíduos de menor poder calorífico e daqueles 

clorados; 

ii) A umidade presente na matéria depositada reduz o potencial da combustão; 

iii) A necessidade de utilização e equipamento auxiliar para manter a 

combustão; 

iv) metais tóxicos podem ficar concentrados nas cinzas,  

v) possibilidade de emissão de dioxinas e furanos, cancerígenos; 

vi) Os altos custos de investimento e de operação e manutenção.  
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Destaca-se também outras formas de aproveitamento energético de lixo com um 

melhor resultado, a saber:  

i) A gaseificação onde é fornecido calor para a desintegração das cadeias 

poliméricas do material do lixo onde são formados gases mais simples como 

CH4, CO, CO2, e H2, que são coletados e aproveitados; 

ii) A recuperação de biogás tanto de aterros como pelo processo de biodigestão 

acelerada; 

iii) A Celulignina catalítica usada como combustível sólido onde estudos 

apontam que esta técnica tem potencial de geração de eletricidade que 

alcançar no Brasil cerca de 20 TWh (Oliveira, 2000). 

 

No Brasil, a responsabilidade de coletar e dispor o lixo é do município. Isto ocasiona 

conflitos de interesse político entre os governantes, principalmente em regiões onde a 

disposição dos resíduos deve ser feita em outro município (Ex: Rio de Janeiro que tem a 

disposição do seu lixo em Duque de Caxias). 

Nas grandes cidades brasileiras sabe-se que em média 60% do volume advém do lixo 

domiciliar o que corresponde, nas áreas urbanas, a 90 mil toneladas de lixo por dia e 

cerca de 0,5 Kg de lixo/dia per capta, hoje este volume atingiu a marca de 125 mil 

toneladas de lixo por dia e cerca de 0,73 Kg de lixo/dia per capta. (IBGE PNSB, 2000). 

3.2 Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos 
 
Com base na teoria neoclássica lançasse mão da possibilidade de mensuração e 

valoração, em termos econômicos, dos efeitos do tratamento de resíduos sólidos para a 

sociedade. Para a internalização das externalidades geradas pelo lixo é necessária a 

adoção de um sistema integrado de GRSU. Esta gestão requer aproximações que 
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ultrapassam as noções balizadoras dos sistemas de preços para bens normais. Os custos 

e benefícios privados da atividade em questão não podem ser medidos somente a partir 

dos agentes envolvidos diretamente, pois as externalidades não incorrem somente sobre 

estes, mas sobre a sociedade. Logo, para uma análise completa do quadro devem ser 

considerados custos sociais, com vistas a adequar tal falha de mercado. 

Uma análise de custo benefício enfatiza o entendimento dos conceitos adotados no que 

se refere à mensuração da satisfação ou bem estar do homem em termos de utilidade. 

Neste sentido Seroa e Chermont esclarece: 

 

“A análise utilitarista de custo-benefício enfatiza que os conceitos 
adotados referem-se à mensuração da satisfação ou bem estar do 
homem em termos de utilidade,” “Welfare Analysis”. Para tal, são 
aplicados os princípios de disposição a pagar e disposição a receber 
enquanto medições no domínio do mercado dos benefícios e custos 
incorridos sobre os agentes envolvidos. Em outras palavras, tal 
análise considera que um benefício reflete uma preferência individual 
por algo, enquanto que um custo representa uma dispreferência, que 
serão traduzidos no sistema de preços, pela interação entre escassez 
(oferta) e disposição a pagar (demanda) dos bens tratados, gerando 
um dado ponto de equilíbrio de para este mercado. 

A mensuração e absorção dos custos sociais podem ser feitas pela 
análise de Mercado de Recorrência, “surrogate market”, que executa 
a valoração dos mesmos a partir de aproximações, visando criar um 
sistema de preços adequado às especificidades de atividades que 
envolvem conseqüências a terceiros, além dos agentes diretamente 
envolvidos.”(Seroa e Chermont, pág. 5 (1996)) 

 

De acordo com Pearce e Brisson (1995), o gerenciamento de resíduos sólidos torna-se 

passível de ser submetido à análise de custo benefício. Os agentes atuam no sentido de 

obter benefícios com a atividade realizada, de maneira a superarem os custos da 

atividade em questão. No caso da Coleta Seletiva os custos não deveriam ultrapassar 

sua receita. Tal condição não é suficiente, apesar de balizar a análise de nível ótimo de 

gerenciamento e de geração de lixo. Convém acrescentar que o agente gerador não é o 

responsável direto pelo financiamento desta atividade, auxiliado indiretamente pelo 
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pagamento de impostos da população, estes muitas vezes embutidos em um imposto 

maior como no caso brasileiro com o IPTU. 

Uma função de demanda por serviços de gerenciamento de lixo é refletida por uma 

relação entre as diversas opções de preços referentes aos tipos de lixo gerado. O Custo 

Marginal é uma função dos custos tanto privados como ambientais advindos do 

processo de coleta e de tratamento do lixo gerado. Desta forma, temos que o nível ótimo 

de gerenciamento de lixo estará no ponto onde as curvas de custo marginal e de 

benefício marginal se encontram e se igualam. Este “ponto ótimo” apresenta custos 

marginais (privados e ambientais) e benefícios marginais da redução na geração de lixo 

com preço e quantidade equilibrados. 

Além deste ponto de equilíbrio ainda existem perdas advindas de uma excessiva geração 

de lixo, significando para os agentes uma perda. Este lixo permanece sem ser recolhido, 

pois a partir do ponto de equilíbrio o preço marginal do lixo para cada nova unidade é 

nulo e ocorre um afastamento da quantidade ótima. 

Convém enfatizar que o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil é feito de forma 

indireta pela utilização de orçamentos governamentais, através de arrecadação de 

impostos. Este procedimento impõe uma série de restrições quanto a sua aplicabilidade, 

caracterizando-se como uma falha de mercado, visto que a remuneração do 

gerenciamento de resíduos sólidos é feita por impostos. Isto ocorre principalmente em 

unidades domésticas, pois a indústria e comércios apresentam uma melhor estrutura de 

triagem. 

A redução do lixo em suas fontes geradoras e a implementação de um sistema eficiente 

de gerenciamento e de disposição estão relacionadas aos custos privados como também 

a custos e benefícios sociais resultantes. Os custos operacionais privados inerentes ao 

gerenciamento de resíduos sólidos envolvem, entre outros, custos de coleta, transporte e 
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disposição final. A própria atividade de gerenciamento de lixo tem incidência indireta, 

afetando a sociedade como um todo, a partir das externalidades negativas geradas.  

Efeitos indiretos constituem-se em custos externos, aos quais devemos também agregar 

os custos ambientais decorrentes do mau gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

Considera-se os custos sociais como sendo a soma dos custos externos e dos ambientais 

referentes ao gerenciamento dos resíduos. 

Um sistema eficiente de gerenciamento de lixo pode incrementar a atividade 

recicladora, estimular mudanças de padrões de consumo da população e, ainda, elevar o 

consumo de produtos reparáveis e mais duráveis, reduzindo os níveis de disposição 

final. Deve-se salientar que a cobrança sobre a disposição final de lixo pode induzir ao 

aumento dos níveis de disposição ilegal. Por isto, deve haver uma correta 

implementação do processo de gerenciamento e fiscalização deste. 

Pode-se destacar, que uma combinação de falhas governamentais12 e de mercado 

significam que os indivíduos geradores de lixo (demandantes de serviços de tratamento) 

não são cobrados em termos dos custos marginais de suas ações. A implementação de 

um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos, que considere os custos 

sociais desta atividade, utilizando instrumentos de valoração econômica, poderia 

proporcionar uma geração a nível ótimo que conduzisse a uma segunda etapa de política 

governamental, referente à opção entre as diversas alternativas de medidas de 

tratamento do lixo. 

A necessidade e disposição da sociedade em reduzir os volumes de resíduos sólidos, 

uma vez ultrapassada a primeira etapa relativa à determinação dos níveis ótimos de 

geração de lixo destinado a aterros sanitários, vem intensificando-se substancialmente 

                                                 
12 As falhas governamentais são principalmente a incapacidade dos governantes em definir os agentes poluidores para se fazer uma 
cobrança diferenciada. 
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na busca de alternativas tecnológicas para disposição final, dentre as quais, 

concentraremos atenção na reciclagem. 

A reciclagem de materiais não deve ser adotada apenas pela crença em seus benefícios 

ambientais, mas em função de que estes, uma vez mensurados, superem os custos 

implicados. O confronto entre custos financeiros e sociais com os benefícios da 

atividade recicladora é permitida pela análise de custo-benefício e fornece um balanço 

final desta atividade em relação às demais opções que seriam: a disposição em aterro 

sanitário e a incineração. A reciclagem deve ser tratada não só como uma atividade 

privada, mas também como uma atividade que gera benefícios sociais e envolva agentes 

racionais, que maximizam suas opções de ganhos econômicos. A análise insumo 

produto neste caso mostra-se como a melhor forma de fazer este estudo. A lucratividade 

desta atividade determina a atuação desses agentes, isto é o que possibilita a aplicação 

da análise de custo-benefício, discutida anteriormente. Sobro o tema Seroa e Chermont 

destacam: 

"... é importante lembrar que, enquanto opção a ser incentivada por 
políticas governamentais, a reciclagem somente será economicamente 
viável e socialmente desejável como alternativa de gerenciamento de 
resíduos sólidos, se forem constatadas suas vantagens em termos de 
eficiência econômica e ambiental. Para tal, o enfoque que identifica 
níveis ótimos de reciclagem, no contexto de um sistema integrado de 
gerenciamento, proporciona instrumental analítico adequado”.(Seroa e 
Chermont, pág.8 e 9, 1996): 

 
A reciclagem traz consigo uma especificidade que reside no fato de que os custos e 

benefícios por ela gerados não são apenas de apropriação dos agentes recicladores, mas 

da sociedade como um todo. 
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3.3  Arcabouço Teórico 
 

3.3.1  Nível socialmente ótimo de atividade econômica 
 
O modo ótimo de produção passa pela alocação dos recursos, de tal forma que a 

melhoria do bem-estar de parte da sociedade é suficiente para compensar a redução do 

bem estar da outra e ainda permitir um saldo positivo dos benefícios, a isto dar-se o 

nome de nível socialmente ótimo da atividade econômica que difere do nível ótimo 

privado. Assim, não havendo coincidência entre os atores, faz-se necessário a 

intervenção governamental na determinação do nível ótimo de externalidade. 

Ronald Coase (1960) declara que o mercado embora não possa garantir a quantidade 

ótima de externalidades pode direcionar-se para esta, não havendo então a necessidade 

de atividade regulatória e o estabelecimento de taxas e fixação de normas para avanço 

sobre os recursos disponíveis e para disposição final. 

Este teorema presume que o direito de propriedade (direito de uso de um recurso) sobre 

o meio ambiente seja definido e detido por alguém, sendo possível à negociação entre as 

partes envolvidas. O conceito de direito de propriedade diz respeito ao autoridade de 

uso dos recursos, sendo este referente às regras pré-existentes na sociedade. Segundo 

Coase (1960), a tendência da negociação entre as partes tende a permanecer em torno do 

ponto Q* (Gráfico 3.1), que corresponde ao nível ótimo de externalidade.  

O direito de propriedade pode ser privado, quando o possuidor deste é um indivíduo 

identificável, ou comum, quando o uso da propriedade é dividido por vários indivíduos.  
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Para exemplificar o potencial para transações pelo mercado com externalidades 

apresenta-se o gráfico a seguir: 

Gráfico 3.1  Poluição ótima através de negociação 
 

 

No que tange a relação entre o poluidor e aquele sofre o dano ambiental, três aspectos 

que são destacados por Coase: 

1ª ) Quando a vítima do dano ambiental tem o direito de propriedade sobre o bem 

ambiental: Nesse caso, significa que a vítima tem o direito de não ser atingida pela 

poluição. O ponto zero do gráfico indica que o extremo onde o poluidor deve estar para 

não haver nenhum tipo de poluição. 

2ª) Poluidor e vítima podem negociar sobre o nível de externalidade: No ponto d o 

poluidor tem um ganho de Oabd, e a vítima uma perda de Ocd, assim o que o poluidor 

tem a ganhar supera a perda da vítima, sendo possível para ele compensá-la (poder de 

barganha). Verifica-se que ambas as partes ganham - o poluidor lucra e a vítima é 

compensada pela perda. Até Q* existe negociação deste ponto em diante o poluidor 

ganha menos do que a vítima tem a perder, não havendo possibilidade de negociação. 

3ª) O Poluidor tem o direito de propriedade: O poluidor quer produzir em Qπ, neste 

ponto a vítima perde OiQπ e existe portanto potencial para barganha. O máximo que a 

vítima estaria disposta a pagar para a produção passar de Qπ para f, seria fhQπ. O 
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poluidor estaria disposto a aceitar qualquer quantidade maior que fgQπ. Mas se ao 

mover para f ocorrer uma melhoria social, o nível de atividade que do sistema tenderá 

mais uma vez ao ponto Q*. 

Observa-se então ao conseguir estabelecer uma negociação entre o poluidor e as 

vítimas, segundo a teoria exposta, o mercado se encaminhará para Q*. Independente de 

quem detém os direitos de propriedade, existe uma tendência para se atingir o ótimo 

social e segundo o Teorema de Coase, caso isto seja considerado correto, não é 

necessário regulamentação governamental, o mercado se ocupa de atingir a 

externalidade ótima. 

De fato isto ocasiona várias criticas ao teorema, a solução de barganha não se aplica 

onde a competição não seja perfeita. Assim, como a existência de custos de transação 

deve ser considerada a ausência de barganha não é aceitável, uma vez que mesmo 

existindo direitos de propriedade definidos no mundo real, medidas compensatórias se 

fazem necessárias para que empreendimentos se concretizarem. 

Os custos de transação agem, portanto, como barreiras para a negociação e estão 

associados à reunião das partes interessadas, identificação dos atores envolvidos e os 

próprios custos de negociação. De fato, o Teorema de Coase ignora a existência dos 

custos de transação, que podem atrair para relação poluidor/vitima a intervenção 

regulatória.  

O Teorema de Coase é importante para definir melhor o terreno de aplicação da 

regulação ambiental, contudo, existem várias razões para que a negociação não ocorra 

naturalmente, assim a regulação governamental é a regra geral para o enfrentamento da 

poluição. 

3.3.2 - Poluição como Externalidade 

A definição econômica de poluição é dependente tanto do efeito físico do resíduo no 

meio ambiente quanto da reação humana a este. O efeito físico pode ser biológico 

(mutações nas espécies, doenças), químico (o efeito da chuva ácida nas superfícies dos 

prédios) ou sonoro (barulho). A reação humana mostra desgosto, desprazer, ansiedade, 

preocupação. Pearce (1992) resume a reação humana como Perda de Bem Estar13. 

                                                 
13 A Economia do Bem Estar é estudar a alocação eficiente dos recursos por uma sociedade. Como os recursos são escassos, a 
alocação ótima será aquela que maximiza o bem estar de produtores e consumidores, subordinada as limitações das quantidades 
disponíveis. (Serôa da Motta, 1990)  
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Pigou (1946) provou que o êxito de uma empresa, ou o resultado da concorrência não é 

necessariamente vantajoso para a sociedade. O bem estar refere-se simplesmente ao 

nível de utilidade, e a economia do bem estar é a parte do estudo da Economia que 

explica como identificar e alcançar alocações de recursos socialmente eficientes. 

Para tornar a análise de bem estar funcional e livre de julgamentos de valor, devem ser 

feitas basicamente três hipóteses: 

• O individuo é o melhor juiz do seu próprio bem estar. 

• Se o individuo prefere o produto a a b, seu bem-estar será melhor na situação a 

do que na situação b. 

• O individuo age de acordo com suas próprias preferências. 

Em um certo sentido, para que a análise do bem estar tenha significado devemos aceitar 

estas hipóteses que, por si mesmas, poderiam ser consideradas como sendo de 

julgamento de valor. 

 

3.3.3  Níveis Ótimos de Poluição 

 

A literatura normalmente não aponta para a eliminação total da poluição, mas sim busca 

reduzi-la. A típica descrição econômica não abraça esta idéia. A eliminação da poluição 

só pode ser atingida não se produzindo a poluição. Entretanto, conceitualmente não há 

produto de “poluição-zero”. Conseqüentemente, para se atingir nível zero de poluição, 

devemos atingir nível zero de produção. 

Para compatibilizar a descrição de poluição dos economistas com a dos cientistas, é 

necessário observar os limites que são impostos pelos sistemas ambientais. O meio 

ambiente tem uma capacidade de assimilação de certos resíduos, podendo: receber um 

certo nível de resíduos; degradá-los; e transforma-los em calor e outros produtos 

benéficos. No gráfico 3.2 se o nível de resíduos W é menor do que esta capacidade de 

assimilação A, então alguma externalidade irá ocorrer, porém o processo de 

transformação e conversão acontece com os resíduos. Mas se o nível de resíduos W 

excede a capacidade de assimilação A, um processo posterior de degradação irá ocorrer. 

Ao dispor os resíduos em ambientes que não podem degrada-los reduz-se a capacidade 

do ambiente em “lidar, receber e/ou transformar” mais resíduos. 
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Gráfico 3.2 – Níveis Ótimos de Poluição, com capacidade de assimilação positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 3.2 mostra a curva CMgE com sua origem em um nível positivo de atividade 

econômica QA, o que ilustra a capacidade de assimilação do meio ambiente. Abaixo 

deste nível QA, qualquer tipo de externalidade será temporária – ou seja, o ambiente vai 

eventualmente retornar ao normal uma vez que a degradação aconteça. A curva de 

CMgE começa somente quando as pessoas percebem os efeitos físicos da poluição. Ela 

pode começar mais adiante no eixo X ou, em caso extremo, se as pessoas não ligam 

para os efeitos físicos da poluição, não há curva de CMgE. 

O gráfico 3.2 não altera a análise sobre o nível economicamente ótimo da externalidade. 

A explicação da seção anterior permanece. Agora, pode-se ver que a idéia de “poluição 

zero” não é de todo inconsistente como parece. Poluição Zero ainda não é o ótimo, mas 

já não significa “atividade econômica zero”. Em um “mundo estático”, a diferença entre 

o ótimo dos economistas e o dos cientistas será significante, porém em um “mundo 

dinâmico”, onde várias considerações são feitas, a diferença não será tão significativa, e 

pode até não existir. 

O gráfico 3.2 também ilustra o nível de atividade econômica relacionado ao nível de 

resíduos emitidos. Assumindo que os resíduos são diretamente proporcionais ao nível 

de atividade, pode-se simplesmente assumir que a quantidade Q é correspondente a 

Nível de Atividade Econômica 
do Poluidor - Q 

Custos e Benefícios 
(em termos monetários) 

BMLP = Benefício Marginal Líquido Privado => BMLP = PMg-CMg 

CMgE = Custo Marginal Externo 

Q* Qπ 

A 

B 
C 

D 

QA 

Nível de Produção de 
Resíduos - W WA W* Wπ 
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quantidade de resíduos W. Assim como Q* é o nível ótimo de atividade econômica, W* 

será o nível ótimo de resíduos gerados. 

 

3.3- Função Consumo como Determinante do Descarte de RSU14. 
 
O pensamento econômico clássico, esboçado pelos estudiosos da ciência econômica do 

século XIX, pressupõe que o comportamento do consumidor baseia-se na mensuração 

da utilidade do bem. Esta suposição foi abandonada no final do mesmo século, 

considerando então que o consumidor passa a ser capaz de efetuar preferências, de 

acordo com as várias combinações de bens e serviços que necessitar em razão do seu 

nível de renda. 

A análise que segue, baseada na microeconomia e seus pressupostos, observa o 

comportamento do consumidor a partir do postulado da maximização da utilidade do 

bem consumido/adquirido em função do nível de renda por ele apresentado, destacando 

a variação de demanda propriamente dita (efeito-renda15) e, ainda, o efeito substituição 

do bem ou serviço. 

Um argumento justificativo deste comportamento, de acordo com a análise 

microeconômica, e literatura inerente, tem como base as curvas de indiferença16 do 

consumidor. Estas curvas são função da renda e se deslocam para cima e para a direita, 

gerando como resultante bens e serviços preferenciais, e com isso, a potencial expansão 

                                                 
14 RSU - Resíduo Sólido Urbano: constitue aquilo que genericamente se chama lixo: materiais sólidos considerados 
inúteis, supérfluos ou perigosos, gerados pela atividade humana, e que devem ser descartados ou eliminados. 
 
15 Efeito- renda: é a taxa que mede a variação de consumo que ocorre quando há uma variação de preço, movendo o 
consumo para a alguma das curvas de indiferença do consumidor. 

16 Uma curva de indiferença é um gráfico de uma função que mostra combinações de bens, na quantidade que torna o 
consumidor indiferente. Assim, ele não tem preferência entre uma combinação contra a outra, já que cada uma provê 
um mesmo nível de satisfação (utilidade não muda). As curvas de indiferença são muito utilizadas para representar as 
preferências do consumidor. Na curva de indiferença são colocados diversos pontos onde, cada um deles, representa a 
quantidade de um bem frente ao outro. Em todos os pontos ao longo da curva de indiferença o consumidor não tem 
preferência nem por um produto e nem por outro. As curvas de indiferença jamais se interceptam e nem podem estar 
inclinadas para cima. Elas são levemente inclinadas para a direita. 

 



 

do consumo em função da variação positiva no seu nível de renda, garantindo a mesma 

utilidade do bem ou serviço. 

Uma breve demonstração gráfica do comportamento do consumidor (gráfico I), em 

razão das curvas de indiferença, reitera o exposto, considerando que a procura pelo 

X, sendo realizado o seu consumo, não anula o consumo do bem Y, admitindo que o 

consumidor será indiferente a

uma função utilidade que determina o seu grau de satisfação. Para tanto, tem

 

 

Gráfico 3.3  

Assim, a variação na renda determina a expansão ou a retração do consumo, que 

também pode ser demonstrado pela interpretação do deslocamento das curvas de 

indiferença. 

 

3.3.1  Renda e Consumo: 
Admitindo o argumento de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958), os fluxos 

instersetoriais numa dada economia são determinados por fatores tecnológicos e 

econômicos e podem ser descritos por um sistema de equações simultâneas

representado por: 

Produto  A 

Fonte: Elaboração própria

da variação positiva no seu nível de renda, garantindo a mesma 

utilidade do bem ou serviço.  

ma breve demonstração gráfica do comportamento do consumidor (gráfico I), em 

razão das curvas de indiferença, reitera o exposto, considerando que a procura pelo 

X, sendo realizado o seu consumo, não anula o consumo do bem Y, admitindo que o 

consumidor será indiferente a escolha de um ou de outro bem, pois estes apresentam 

uma função utilidade que determina o seu grau de satisfação. Para tanto, tem

 

 

 

a variação na renda determina a expansão ou a retração do consumo, que 

também pode ser demonstrado pela interpretação do deslocamento das curvas de 

onsumo: Relações de Elasticidade  
Admitindo o argumento de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958), os fluxos 
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da variação positiva no seu nível de renda, garantindo a mesma 

ma breve demonstração gráfica do comportamento do consumidor (gráfico I), em 

razão das curvas de indiferença, reitera o exposto, considerando que a procura pelo Bem 

X, sendo realizado o seu consumo, não anula o consumo do bem Y, admitindo que o 

de um ou de outro bem, pois estes apresentam 

uma função utilidade que determina o seu grau de satisfação. Para tanto, tem-se:  

a variação na renda determina a expansão ou a retração do consumo, que 

também pode ser demonstrado pela interpretação do deslocamento das curvas de 

Admitindo o argumento de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958), os fluxos 

instersetoriais numa dada economia são determinados por fatores tecnológicos e 

econômicos e podem ser descritos por um sistema de equações simultâneas 

Produto  B 
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X = AX + Y (1)   (3.1) 

Onde, 

• X é um vetor (n x1) com o valor da produção total por setor, Y é um vetor (nx1) 

com os valores da demanda final setorial, e A é uma matriz (n x n) com os 

coeficientes técnicos de produção (Leontief, 1951).  

Neste modelo, o vetor de demanda final é geralmente tratado como exógeno ao sistema 

e, portanto, o vetor de produção total é determinado unicamente pelo vetor de demanda 

final, isto é,  

X = BY (2) B = (I - A)-1    (3.2) 

Onde, 

• B é uma matriz (n x n) contendo a matriz inversa de Leontief.  

 

A partir disto, e direcionado pelo conceito da função consumo que sugere variações no 

comportamento da demanda em razão do nível de renda do indivíduo, compreende-se 

que a composição da função descarte está diretamente relacionada, não 

proporcionalmente às variações do consumo dado pelas variações de renda. 

Para tanto, no sentido de apresentar uma potencial identidade, que justifique este 

argumento, a análise seguinte pressupõe que: 

∆Y → ∆C → ∆R (1)   (3.3)  

onde:  

Y – Nível de renda; 

C – Consumo; 

R – descarte gerado. 
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A assunção desta equação justifica o argumento de que dada uma variação na renda 

haverá uma variação no consumo e, por conseguinte, no volume descartado pelo 

indivíduo, isto em uma sociedade economicamente organizada.  

É necessário destacar que a curva de demanda de um bem é estimada através de 

métodos já consagrados na estatística e na econometria, representando a disposição 

agregada a pagar pelo bem em questão.  

Para se definir uma curva de demanda são usados estudos estatísticos de consumo em 

diversas situações de preço, renda, etc. Os modelos têm, geralmente, a forma linear ou 

exponencial. Trata-se, portanto, de um problema de otimização que considera que os 

consumidores são racionais.  

Os bens, em função das variações de demanda que sofrem, quando a renda do 

consumidor aumenta ou diminui, podem ser classificados em normal ou inferior. Um 

bem normal é aquele que o consumidor aumenta a sua demanda se sua renda cresce e 

reduz a mesma se sua renda cai. Um bem inferior é aquele que o consumidor compra 

menos quando sua renda aumenta e mais quando ela se reduz. Esta reação às alterações 

na renda é chamada de elasticidade-renda (ER), refletindo a importância do bem no 

orçamento do consumidor. A Equação 2 expressa a elasticidade-renda. 

ER = [(DQ)/Q] / [(DR)/R]    (3.4) 

onde ER é a elasticidade-renda da demanda; Q é a quantidade demandada e R, a renda 

do consumidor. 

Enquanto a elasticidade-renda mede a variação na quantidade demandada em função de 

uma alteração na renda, a elasticidade-preço mede a variação proporcional na 

quantidade demandada em função de uma variação proporcional no preço. A Equação 3 

expressa esta relação: 

EP = - [(∆Q)/Q] / [(∆P)/P]    (3.5) 
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onde  EP é a elasticidade-preço da demanda; Q é a quantidade demandada e P, o preço 

do bem. 

Ela será sempre um número negativo em função da relação inversa entre uma variação 

no preço e a variação na quantidade demandada. No entanto, apesar do seu sinal 

negativo convencionou-se analisar a EP em termos absolutos. Entretanto, o sinal 

negativo da elasticidade-preço, é suprimido nos exemplos apresentados. 

 

3.3.2  Função Consumo e Função descarte (RSU) 
 
Uma curva de demanda com a forma apresentada na Gráfico 3.4 apresenta diversos 

valores de elasticidade-preço ao longo da variação das quantidades Q. Observando a 

Gráfico 3.4 nota-se que a elasticidade tenderá a infinito quando a quantidade 

transacionada tender a zero, situação na qual qualquer incremento no preço anulará as 

transações do produto no mercado. Nessa situação, a curva de demanda tende a uma 

horizontal ao eixo da quantidade e DQ/DP tende a infinito.  

Pelo exposto, a demanda é dita perfeitamente elástica, desta forma a elasticidade 

diminuirá com o preço a partir do limite superior. Entende-se que até o ponto onde a 

elasticidade for unitária17, o decréscimo de preço é compensado pelo aumento da 

quantidade transacionada e as receitas totais (multiplicação do preço pela quantidade) 

que são incrementadas. Se o preço aumentar, as quantidades serão reduzidas em maior 

proporção e as receitas totais diminuirão. 

  

                                                 

17   Elasticidade Unitária: valor absoluto da elasticidade-preço = 1. Quando há aumento ou redução no 
preço corresponde a igual percentual de variação na quantidade (em sentido contrário). 
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Gráfico 3.4: Elasticidade-preço e variação das quantidades Q 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Assim, para reiterar a condição de existência da função descarte, de acordo com a 

contextualização sobre elasticidade-renda e elasticidade preço, contexto da renda e do 

consumo, tem-se uma análise algorítimica composta com as seguintes variáveis, quais 

sejam: 

A, B e C – são bens de consumo que possuem seus diferentes graus de elasticidade-

renda e elasticidade-preço; 

R – descarte em função do consumo. 

Desta forma, tem-se a equação linear (3.4) que efetiva a correlação entre a função 

consumo, sendo esta a função descarte. Seja: 

 

f(Y) = f(A); f(B);f(C)    (3.6),  

De forma que: 

R(Y) = f(A);f(B);f(C).   (3.7) 

 

A referida função descarte admite que cada bem de consumo possui pesos diferenciados 

na cesta de bens dos indivíduos e que, por sua relação direta com a renda (o que 
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proporciona níveis de gastos do consumidor), ratifica a relação dependente que traz o  

argumento contextualizado no transcorrer deste trabalho e  ora reiterado, identificando, 

de modo concluso, que a partir da compreensão da sensibilidade do consumidor em 

razão da sua cesta de bens (aquisição em função da renda), a função descarte opera 

como um elemento sinalizador do potencial estimado de resíduos gerados consoante às 

relações consumo-renda e consumo-descarte. 

3.4 O Comportamento da Reciclagem. 
 
A reciclagem quando estruturada de forma integrada pode contribui para a mitigação de 

problemas ambientais. Seu papel, neste contexto, está no aumento dos esforços para a 

redução da poluição, via abatimento das quantidades de RSU dispostas em aterros 

sanitários, onde o lixo reciclado é reaproveitado como insumo na produção industrial, 

reduzindo a pressão por matéria-prima virgem. O reaproveitamento, a purificação e a 

reconstituição de alguns materiais usados transformam estes, que antes poderiam ser 

considerados impróprios para uso, em matéria prima pronta para a indústria. 

Em muitos países a legislação oferece taxas que favorecem a prioridade de uso de 

matéria prima virgem, em detrimento do uso de matéria prima originária de material 

reciclado. Agências de proteção ambiental, no final da década de 70, estimavam que a 

vantagem em termos de preços relativos de matéria prima virgem em relação à matéria 

reciclada fosse da ordem de 11%, 10%, 7%,e 3%, respectivamente, para alumínio, polpa 

de celulose, aço e vidro.(Baumol, 1977) 

A reciclagem vem contribuir na minimização dos problemas de disposição do RSU nos 

aterros sanitários, ainda que muitos itens recicláveis não apresentem vantagens 

comparativas. No caso dos plásticos, por exemplo, o custo para reciclar o produto é 

elevado, adicionando-se o fato do resultado da reciclagem não apresentar uma qualidade 

satisfatória para a indústria devido a sua heterogeneidade. Em outros casos, o custo de 
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se realizar a seleção do lixo, é alto tornando economicamente inviável o processo de 

reciclagem. 

A tendência é que estas dificuldades se atenuem à medida que incentivos forem dados a 

esta indústria recicladora, viabilizando o surgimento de novas tecnologias e técnicas de 

seleção, implicando na redução de custos bem como os riscos para a saúde do coletor18. 

O ideal seria no momento da coleta, que o lixo fosse separado em pequenas partes, de 

maneira a facilitar a seleção do material. Mas até que ponto vale a pena estimular a 

atividade recicladora? 

O estudo de externalidades mostra-se como o ponto de partida para responder a esta 

pergunta, uma vez que para a redução destas é necessário que se produza uma 

quantidade de materiais reciclados, cujos níveis ótimos possam ser determinados como 

em qualquer outra atividade econômica19. Faz-se necessário à introdução de variáveis 

exógenas ao processo de determinação dos níveis ótimos, determinando até que ponto a 

reciclagem afeta os custos sociais. Os custos relativos aparecem influenciando as 

decisões quanto da escolha de uso de matéria prima virgem ou reciclada. 

O lixo doméstico raramente acrescenta um peso significativo dentro das contas 

domésticas. Na realidade, o imposto sobre a coleta de lixo é feito de uma maneira 

genérica em meio a outros impostos20. Agências reguladoras, em outros países, vem 

implementando taxas sobre materiais descartados. Esta taxa deve ser aplicada de 

maneira a refletir o custo social adequado à disposição dos indivíduos em depositar o 

lixo dentro do sistema publico de coleta. Nesses termos, uma alternativa de redução dos 

custos sociais oriundos do sistema público de coleta consistiria em incentivar o 

crescente uso de materiais reciclados. Entretanto, uma vez criado este incentivo, surge 

um problema: quem seria o responsável por reciclar o material e fornecê-lo em 

                                                 
18 No caso entende-se  aquele que seleciona o lixo. 
19 Entende-se como material não contaminado e com escala para fornecer para a indústria. 
20 No Rio de Janeiro dentro do IPTU a taxa de coleta de Lixo( TCL) aproxima-se a 30% do valor total. 
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quantidade e qualidade demandadas pela indústria? Quais os custos deste processo de 

geração de matéria prima reciclada?  

As respostas para os questionamentos apresentados têm sua base conceitual na 

abordagem teórica até aqui oferecida e serão retomadas no capitulo V.  

A implementação de subsídios a atividade recicladora consistiria em um benefício para 

quem estivesse disposto a suprir o mercado com produtos originários de material 

reciclado. No entanto, como poderia ser criado este subsídio e quais seriam os efeitos 

deste para a diminuição dos danos causados ao meio ambiente? Embora o subsídio 

possa ocorrer sobre a produção de uma determinada empresa, isto só ocorrerá caso o 

mesmo se mostre vantajoso em a uma determinada atividade.  

3.4.1  Determinação do Nível Ótimo de Reciclagem 
 
A determinação de um nível ótimo de reciclagem reside no fato de que dentro do 

balanço entre custos e benefícios marginais pode-se calcular a eficiência econômica da 

reciclagem, onde esta alcançará o nível ótimo no ponto onde os custos e benefícios se 

igualam. 

Este balanço pode ser explicitado quando forem mensurados os custos de tratamento de 

uma quantidade especifica de lixo comparando-se com outras alternativas existentes. 

São considerados benefícios da atividade recicladora, não apenas a receita de vendas de 

material reciclado, como também, os custos evitados das demais alternativas 

concorrentes. 

Observe que considerados os custos e benefícios impostos à sociedade como um todo a 

atividade recicladora somente será considerada economicamente eficiente e socialmente 

desejável se a economia de recursos por ela proporcionada se sobrepuser à quantidade 

dos mesmos dispostos pela produção a partir de matéria prima virgem.  
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A viabilidade econômica da reciclagem, portanto, ocorre a partir do ponto em que os 

custos inerentes à mesma se igualarem aos custos evitados com a utilização de matéria-

prima virgem. 

A racionalidade existente na determinação de um nível ótimo para a reciclagem consiste 

no objetivo fundamental de um SIGRSU. Atentando para o fato de que o nível ótimo da 

reciclagem difere do nível considerado de equilíbrio de mercado desta atividade. 

Normalmente o nível ótimo de reciclagem encontra-se acima do nível de equilíbrio do 

mercado, isto por que o mercado só recicla até o ponto onde seus custos e receitas se 

equilibram, a partir daí são necessários incentivos do governo.  

As externalidades inerentes à questão do gerenciamento de resíduos sólidos e o nível 

ótimo de reciclagem não poderiam ser alcançados somente a partir das livres forças de 

mercado. Atingi-lo, significa que deverão ser consideradas as combinações entre as 

alternativas existentes, que minimizem os custos sociais totais no dado contexto. Com 

base em uma análise Pareto-relevante21, é possível dimensionar os ganhos obtidos com 

a opção pela reciclagem, a partir da mensuração dos custos ambientais e sociais 

evitados. Desta forma, toda a iniciativa governamental de incentivo à reciclagem é 

considerada benéfica, até o ponto em que as perdas marginais se igualarem aos custos 

marginais de disposição evitados. 

Seroa e Chermont (1996) concluem que a eficiência econômica da atividade recicladora 

enquanto alternativa de um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos é 

possível quando forem obtidas diferenças positivas no balanço entre: 

i) Receitas de vendas de material reciclado em relação à produção com matéria-prima 

virgem; 

                                                 
21 Existe uma restrição quanto à possibilidade de mensuração mencionada na área Pareto-relevante  pois normalmente a 
remuneração dos custos relativa à disposição de lixo não recai diretamente sobre o agente a ser beneficiado com a externalidade 
sendo esta financiada pelo governo através de impostos arrecadados (Seroa e Amazonas, 1995). 
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ii) Custos Externos causados pela reciclagem em relação às demais alternativas de 

tratamento de lixo; 

iii) Custos Financeiros incorridos pela reciclagem em relação a aterro sanitário e/ou 

incineração. 

O governo deverá, ao tomar suas decisões, considerar a necessidade de mensurar e 

dimensionar os custos evitados com a disposição em aterro e a partir deste valor 

transferir estes custos evitados como incentivo aos recicladores. 

3.4.2  Instrumentos de Mercado 
 
As formas de gestão ambientais tradicionalmente utilizadas são os instrumentos de 

comando e controle (C&C) onde se impõe aos poluidores penalidades por não 

respeitarem normas, cotas ou níveis pré-estabelecidos. Os instrumentos de C&C 

apresentam restrições, uma vez que sua aplicabilidade e validade para mudança do 

comportamento dos agentes ainda são pouco abrangentes. 

Em contratos, os Instrumentos Econômicos (IEs.) estão baseados no princípio de que é 

possível corrigir uma falha de mercado a partir da agregação da variável ambiental 

relativa à sua produção ou consumo final do produto. Através do Princípio do Poluidor 

Pagador qualquer tipo de taxação ou cobrança relativa a danos ambientais causados por 

agentes, deve estar diretamente relacionada com a produção e/ou consumo de um 

determinado produto, ou ainda, ao custo de recuperação do ambiente atingido. 

Os IEs desenvolvem um importante papel quando implementados no gerenciamento de 

resíduos sólidos, constituindo-se em alternativas mais baratas e de implementação mais 

simples que as medidas de C&C. Estes instrumentos requerem uma integração do 

sistema de implantação, além de um estudo cuidadoso da realidade fiscal e monetária da 

economia a ser considerada. 
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Um exemplo de IE seria a concessão de crédito aos recicladores, este se baseia na noção 

de incentivo econômico, objetivando estimular a atividade de reciclagem. Tal 

instrumento funciona pela transferência entre diferentes níveis da esfera governamental 

relacionados ao tratamento de resíduos sólidos, através de pagamentos feitos pelos 

órgãos responsáveis pela coleta e disposição final de lixo, a serem canalizados pelo 

governo aos agentes recicladores. 

Determinar a magnitude dos créditos de reciclagem, de maneira agregada obedece à 

noção básica de que são transferidos aos agentes os benefícios gerados pela reciclagem, 

que podem ser mensurados através dos custos evitados de disposição final e de 

conservação de energia. Assim, o governo transfere para outros setores da 

administração pública os recursos que seriam utilizados com o tratamento de lixo, caso 

este não fosse reciclado. 

O interesse governamental em proporcionar a sociedade níveis de atividade recicladora 

está localizado acima do nível de eficiência econômica do mercado de reciclagem. A 

reciclagem justifica-se em termos de elevação do bem-estar social global, se 

considerados os custos externos das atividades de tratamento do lixo em questão. A 

agregação considera os benefícios em termos de ganhos de bem estar, para toda a 

sociedade. 

O uso de IEs reside no fato de que o governo procura obter ganhos com a concessão de 

crédito aos recicladores, uma vez que a transferência de recursos através de subsídio, 

por exemplo, é compensada pela redução de dispêndios com disposição final. Os 

benefícios mais importantes obtidos com a implementação de créditos à reciclagem, 

podem ser sentidos na internalização dos benefícios sociais não considerados 

decorrentes da atividade recicladora, vindo a corrigir esta falha de mercado. A 

prerrogativa viabiliza a obtenção de um valor global de créditos que seja superior à 
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diferença entre os custos financeiros incorridos pela atividade e as receitas de venda de 

produtos reciclados. 

3.4.3  Preço Social para o Lixo 
 
A possibilidade de se introduzir um elemento de preço social via instrumentos fiscais, 

nas atividades de geração e reaproveitamento de RSU no Brasil conforma-se em 

alternativas analisadas e propostas na literatura. Promover um mercado ativo de 

recicláveis no país com o uso de instrumentos econômicos pode aumentar a eficiência 

dos mecanismos de mercado para ampliar ganhos sociais e ambientais e aproveitar 

opções de instrumentos fiscais. 

A reintrodução na estrutura produtiva de parte dos materiais já processados é uma 

solução para o reaproveitamento de RSU. Isto evita tanto os custos ambientais 

intratemporais (poluição) da disposição do lixo, como também os custos intertemporais 

(esgotamento) de uso dos recursos exauríveis. Para tal incorre-se em maiores custos de 

coleta, triagem e transporte dos RSU. Enquanto os custos evitados tornam-se benefícios 

para toda a sociedade, o aumento dos custos decorrentes destes benefícios incide nos 

municípios ou nos agentes privados. Dessa forma, há uma falha de mercado que impede 

de atingir o nível socialmente ótimo de atividade (Seroa e Amazonas, 1995). 

Estimativas dos níveis de reciclagem no Brasil para o ano de 1997 são feitas por 

Calderoni (1997). Seu trabalho mostra que tal nível é determinado pela participação da 

matéria prima reciclada em proporção à matéria prima virgem. A participação das RSU 

na produção para o ano de 1997 são: aço 18% e vidro 28%, sendo que estes valores 

declinaram nos últimos anos. O papel utilizado em escritório estabilizou-se em 37%, já 

o papel ondulado 60%, houve um crescimento significativo na regulagem de plástico 

Pet. (21%), e a reciclagem de alumínio alcançou 61%, correspondendo a níveis de 

aproveitamento considerados excelentes em comparação aos demais países do mundo. 
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O nível brasileiro de reciclagem se aproxima da média dos níveis praticados nos países 

ricos somente nos casos do alumínio e papel diferencia-se na quantidade mais elevada. 

A expansão do mercado de reciclagem depende basicamente da relação de custos entre 

a matéria virgem e a matéria secundária, proveniente da sucata. 

Este nível depende também da forma como os resíduos são coletados e transferidos para 

o processador de matéria-prima. Estas formas determinam o nível de qualidade e, assim, 

o de aproveitamento dos resíduos. As fontes de material para o reaproveitamento são o 

lixo urbano coletado por serviços públicos ou catadores, as sobras do comércio e as 

sobras geradas no próprio processamento de matéria-prima na indústria. Todavia, vale 

notar que um custo de coleta seletiva, superior ao da coleta convencional, pode se 

justificar socialmente pelos custos ambientais evitados com o reaproveitamento. 

Importante será determinar estes custos evitados para, então, definir os custos de coleta 

compensatórios. 

No Brasil, a gestão de resíduos sólidos apresenta indicadores que mostram um baixo 

desempenho dos serviços de coleta e, principalmente, na disposição final do lixo 

urbano. O fraco desempenho dos serviços urbanos de coleta gera problemas sanitários e 

de contaminação hídrica nos locais onde se deposita o lixo. Adicionalmente, os gastos 

necessários para melhorar este cenário são expressivos e enfrentam problemas 

institucionais e de jurisdição de competência do poder público. 

Em paralelo, as atividades privadas de reaproveitamento, como reutilização e 

reciclagem de RSU reintroduz em grande parte o lixo urbano no processo produtivo. 

Otimizar as atividades de reaproveitamento de RSU do ponto de vista privado, apenas 

esbarra em imperfeições de competição em que se verificam indicadores de poder 

oligopsônico. Os agentes econômicos nestas atividades percebem os benefícios e custos 

privados do reaproveitamento. A otimização, do ponto de vista social pode ser 
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questionada. Segundo Seroa e Sayago (1998) as externalidades negativas não são 

percebidas como custos nos processos de geração e consumo de produtos que acabam 

vertendo ao meio ambiente na forma de lixo.  

3.5  O Mercado de Lixo 
 

3.5.1  O Comportamento do Mercado de Lixo 
Um dos problemas apresentados nos grandes centros urbanos consiste em como realizar 

a coleta seletiva do lixo. Para a administração pública, torna-se muito oneroso realizar 

uma coleta seletiva de grandes proporções. A solução apresentada para este problema 

reside no incentivo à criação de cooperativas de catadores, ou no estímulo ao 

desenvolvimento da seleção de materiais recicláveis dentro de cada unidade familiar. 

A coleta de lixo, com a finalidade de gerar renda, é realizada por populações 

marginalizado sendo fato comum nos grandes centros.  Recentemente, foram criadas 

cooperativas de catadores nas principais zonas metropolitanas do país, com a finalidade 

de organizar estas populações de maneira a eliminar ou facilitar suas negociações com 

os atravessadores e com as empresas que compram o lixo reciclado. Esta foi a solução 

apresentada pelas prefeituras, que viram na coleta informal uma maneira de abrandar 

seus custos na coleta de lixo e, ao mesmo tempo gerar renda para a população de 

baixíssimo poder aquisitivo, que praticava coleta de forma desorganizada nas ruas. 

O setor informal se aproveita da possibilidade de reciclagem do material coletado para 

gerar receita. Partindo deste principio podemos analisar o artigo de Homma (1997), que 

traz uma análise teórica do setor informal e do setor formal, representado pelo serviço 

público de coleta de lixo. 

Para o setor público, a coleta informal apresenta custo zero de coleta e seleção de 

recicláveis. Entretanto, não absorve toda a oferta de recicláveis a ele oferecida pelo 

mercado. Nesse ponto, a coleta tem que ser realizada pelo setor formal. No Brasil, 
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mesmo com as atividades realizadas por ambos os setores, grandes quantidades de lixo 

permanecem sem serem coletadas, pois em geral ambas as atividades são realizadas em 

áreas urbanas desenvolvidas, onde os moradores apresentam um poder aquisitivo mais 

elevado. 

O modelo teórico apresentado por Homma (1997) foi desenvolvido por Berolini (1994) 

e utilizado por Beukering (1996) para explicar como se comportavam os catadores e 

recicladores de papel em Bombaim, Índia. O modelo ilustra como a coleta informal 

pode conviver em harmonia com a formal, auxiliando na reversão do preço negativo do 

lixo urbano dentro das cidades. A experiência das cooperativas de catadores realizadas 

em cidades brasileiras e, em particular, da cidade do Rio de Janeiro, refletem o interesse 

da prefeitura em abater o volume de lixo na fonte e auxiliar a população voltada para a 

atividade de coleta informal. 

A existência de um setor informal, que é constituído por catadores que se preocupam 

em aproveitar a reciclagem para gerar ou complementar a renda, e de um setor formal 

representado pelo serviço público de coleta de lixo, estão presentes no modelo. Com o 

objetivo de analisar o subsídio dado aos catadores para organizar as cooperativas, são 

definidos dois tipos de catadores: o cooperado e o predatório. 

A administração pública, de um modo geral, tem recursos insuficientes para manejar o 

crescente volume de lixo domiciliar gerado nas cidades, aliado a um baixo custo de 

oportunidade da população. Selecionar o lixo na fonte torna inviável, muitas vezes, 

propostas coletivas de limpeza pública como a coleta seletiva. A solução encontrada 

com o uso de mão-de-obra organizada em cooperativas mostrou-se a alternativa mais 

acertada para reduzir o gasto público. 

O setor informal já desempenha um importante papel no processo de coleta de 

determinados tipos de resíduos, selecionando o lixo com custo zero para os cofres 
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públicos. Entretanto, os danos gerados pelos catadores predatórios são sentidos através 

das externalidades que se refletem em espalhamento de lixo nas vias públicas. Com as 

cooperativas a população, a exemplo das prefeituras, passa a valorizar atividade da 

reciclagem possibilitando ao catador o acesso a um material mais limpo e, 

conseqüentemente com maior valor de mercado. A despeito de todas as tentativas do 

poder público em diminuir o volume de lixo depositado em aterros e incentivar a coleta 

informal, melhorando a coleta de lixo, existe uma parcela significativa da população que 

não dispõe de uma coleta de lixo domiciliar. Observando 72,43% da população urbana 

no Brasil têm seu lixo domiciliar recolhido de acordo com o censo demográfico de 2000 

(Pimenteira 2000).  

O poder aquisitivo da população é uma variável significativa para a determinação de 

áreas de coleta realizadas pelo setor informal. Quanto maior for à renda da região maior 

será a concentração de catadores. Isto se deve ao fato de existir uma disponibilidade 

maior de resíduos recicláveis. As áreas, onde a população tem um poder aquisitivo 

inferior, têm os serviços de coleta deficitários e quantidades significativas de lixo são 

deixadas sem coleta.  

Não é interessante para o catador realizar a coleta em regiões onde o percentual de 

recicláveis é baixo, pois o seu custo de coleta aumenta à medida que seu deslocamento 

aumenta. Por isso, os serviços de coleta formal concentram-se em regiões mais 

favorecidas. 

3.5.2 O Comportamento da Coleta Informal 
 

O Gráfico 3.4 ilustra o comportamento dos catadores e os benefícios econômicos, 

segundo a variação na quantidade coletada. Segundo Pimenteira (2002), existe uma 

curva de receita marginal líquida para os catadores cooperados acima da curva de 
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receita marginal líquida dos catadores predatórios e abaixo da receita marginal de 

coleta. A receita marginal de coleta do catador cooperado é superior a do predatório, 

uma vez que o primeiro obtém melhores preços por sua mercadoria. A curva de custo 

marginal de coleta para os dois é a mesma, uma vez que a técnica utilizada por ambos é 

semelhante. 

 

Gráfico 3.4- Benefícios econômicos da coleta de lixo segundo variação na quantidade 
coletada e o ponto de equilíbrio (M ou R). 

 

Fonte: elaboração própria 

O gráfico considera um preço fixo para cada material coletado. À medida que as 

quantidades coletadas aumentam, os benefícios econômicos das quantidades coletadas 

decrescem22. Assume-se que o preço para cada material coletado seja constante para 

cada tipo de catador. No caso do município do Rio de Janeiro, o catador tem como 

alternativa vender o material coletado para a cooperativa ou para o atravessador. Não há 

                                                 
22 A hipótese assumida é de que existe uma desutilidade social marginal decrescente do Lixo Coletado 
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a possibilidade de venda para ambos no mesmo espaço de tempo. No gráfico 3.4 nota-se 

que a medida que se amplia o percentual coletado, os benefícios líquidos decrescem 

devido à escassez e à perda de qualidade do lixo, e maior é o esforço para realizar a 

coleta. Um dos problemas enfrentados pelos catadores do município do Rio de Janeiro, 

antes de existirem as cooperativas, era justamente o de armazenar o material coletado; 

desta forma a possibilidade de armazenar o lixo proporcionou aos catadores cooperados 

negociarem melhor seus preços e terem escala para vender diretamente para grandes 

depósitos e empresas. 

Como apresentado no gráfico 3.4 até o ponto R o processo de reciclagem é lucrativo. É 

neste ponto que ocorre o limite da quantidade coletada em condições de livre mercado. 

Após o ponto R a coleta não apresenta vantagem econômica para os catadores de lixo. A 

qualidade heterogênea do lixo faz com que a coleta não exceda R, uma vez que não 

compensa para o setor informal efetuar a coleta com custos superiores aos preços de 

venda. Inevitavelmente está se adotando uma hipótese "Ricardiana" onde os catadores 

irão procurar realizar a coleta nas regiões mais ricas para depois irem para as mais 

pobres. 

O lixo coletado nas partes mais ricas da cidade está representado à esquerda do gráfico 

3.4. Esta é a região de preferência dos catadores e a mais favorecida pelos serviços de 

coleta pública. 

Com a criação das cooperativas e o fornecimento de um preço maior para os catadores 

esta receita marginal tende a aumentar. Uma vez que existe um estímulo ao catador para 

coletar mais, com o aumento do volume de material reciclável recolhido existe uma 

aproximação da quantidade socialmente desejada para a coleta de lixo e um 

deslocamento da quantidade de lixo coletado de R para R’. A receita líquida do catador 
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advém da parte aproveitada do lixo menos os custos de coleta, representando assim um 

benefício líquido para os catadores. 

Conforme Pimenteira (2002) as cooperativas oferecem melhores preços para os 

catadores cooperados. Sendo os custos de coleta para catadores predatórios e 

cooperados os mesmos, a receita líquida obtida pelos primeiros tende a ser menor que a 

obtida pelos segundos. A existência de catadores predatórios é justificada pela 

necessidade de alguns catadores obterem renda imediata ou menor custo de 

oportunidade para o emprego de sua força de trabalho. Este fato é discutido no capitulo 

V. 

3.5.3  Economia de Escala no Processo de Coleta do Lixo Formal 
 

A coleta de lixo praticada pelo setor formal está representada no Gráfico 3.5. O Custo 

Médio e o Custo Marginal de Coleta declinam a medida que a quantidade coletada 

aumenta, pois existem economias de escala23 no processo. O setor público representado 

pelas prefeituras tem a coleta praticada por empresas terceirizadas ou por empresas 

públicas. No caso do Município do Rio de Janeiro a coleta é praticada de ambas as 

formas sendo que as empresas terceirizadas se concentram nos chamados grandes 

geradores24.  

Segundo Bartone (1992) e Homma (1997) a eficiência do serviço diminui à medida que 

à distância percorrida para coletar o lixo aumenta. Em distritos onde a população 

ultrapassa 50.000 habitantes existe uma deseconomia de escala devido ao aumento da 

distância de coleta. 

 

                                                 
23 O custo de coletar uma pequena quantidade de lixo é praticamente o mesmo que o de coletar uma grande quantidade. 
 
24 Grandes Geradores: Ë o lixo domiciliar produzido  exclusivamente em imóveis não residenciais (estabelecimentos comerciais de 
serviço, instituições públicas em geral e demais imóveis não residenciais cuja produção exceda cento e vinte litros ou sessenta 
quilos, também conhecido como lixo domiciliar extraordinário. Os grandes geradores têm sua coleta feita por empresas particulares 
cadastradas e fiscalizadas pela COMLURB. (COMLURB/ Diretoria Técnica e Industrial-Dez/98) 



118 
 

Gráfico 3.5 - Economia de escala no processo de coleta de lixo 

 
Fonte: Homma 1997 

3.5.4  Equilíbrio Entre Coleta Formal e Informal de Lixo 
 

O Gráfico 3.6 representa uma opção adequada para o manejo do lixo, onde os Gráficos 

3.5 e 3.6 são combinados levando-se em conta as quantidades de lixo coletada e 

disponível. Os benefícios da coleta de lixo devem ser observados da esquerda para a 

direita, enquanto a análise dos custos de coleta deve ser feita da direita para a esquerda. 

Existe na figura uma complementaridade entre a coleta formal e informal. A coleta 

praticada pelo setor informal vai até o ponto R onde os benefícios deixam de ser 

positivos e passam a ser antieconômicos. Deste ponto em diante somente o setor público 

realiza a coleta, e ocorre um excedente na quantidade coletada que é representado por 

RW.  A partir do ponto R o custo de coleta para a sociedade aumenta consideravelmente 

passando de P para P1. Para a sociedade é mais econômico transformar o preço 
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negativo do lixo25 pagando um preço para a sua retirada ou estimular a coleta do 

material para a reciclagem.  

Gráfico 3.6 - Equilíbrio entre coleta formal e informal de lixo 

 
Fonte: Homma 1997 

A coleta de lixo realizada pelo serviço público começa no ponto W e desloca-se para a 

esquerda, à medida que são exigidos recursos do poder público para a melhoria da infra-

estrutura de coleta. O fato da curva se localizar abaixo da linha horizontal está 

diretamente ligado a não existência de benefícios líquidos para o setor formal ao realizar 

a coleta. Na realidade, só existem custos, por isso é que a curva não intercepta o eixo 

horizontal. 

                                                 
25 Preço negativo é definido como sendo o preço que o produtor paga para se desfazer do produto, no caso o preço que se paga para 
retirar o lixo, há sempre um custo de disposição, portanto, trata-se de externalidade negativa. Reciclagem vem a ser uma alternativa 
positiva a esse preço negativo, transformando o lixo num insumo produtivo (Calderoni, 1997) 
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Para o setor informal a curva de beneficio líquido de coleta decresce sempre com o 

aumento da quantidade de lixo coletada. Ocorre então uma economia de escala que é 

demonstrada na curva de custo marginal líquido do setor formal, localizada na parte de 

baixo à direita, e declina à medida que as quantidades aumentam. 

Os serviços de coleta formal não conseguem a quantidade desejada representada por 

WR, uma vez que os serviços de coleta pública, na maioria das cidades, têm um 

orçamento insuficiente para coletar todo o lixo acumulado. A quantidade de lixo 

coletada pelo setor formal está representada no Gráfico 3.6 por WD; desta forma a 

quantidade de lixo sem ser coletada é representada por RD. Como em R a receita 

marginal da coleta é mais baixa que o custo marginal de coleta de lixo, torna-se 

interessante, na perspectiva da sociedade, estimular a coleta informal do que levar esse 

lixo para aterros, depósitos sanitários ou fornos. Na interseção das duas curvas em Q, as 

coletas formais e informais passam a ser equivalentes. Além do ponto Q, a não adoção 

da reciclagem passa a ser mais econômica para a sociedade e deixa, portanto, a 

quantidade QW como a quantidade de lixo que deveria ter o destino dos aterros, 

depósitos sanitários ou fornos. 

A participação dos catadores está representada em OR. Para o serviço público este tipo 

de coleta significa uma economia, desde que esta seja bem administrada. 

O Gráfico 3.6 tem por finalidade ilustrar o quanto o setor informal pode coletar de lixo. 

O potencial de reciclagem ainda não está sendo totalmente aproveitado por falta de 

capacidade para a assimilação do mercado. A quantidade reciclada ainda encontra-se 

aquém de suas possibilidades. Isso se deve ao fato de que em muitas áreas não existe 

um mercado capacitado a absorver a produção. Em países subdesenvolvidos, por 

exemplo, a não existência de indústrias é a maior dificuldade  
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O ótimo social26 em termos de quantidade recolhida está definido pelo ponto Q. Neste 

ponto temos a quantidade que deve ser recolhida pelos catadores de lixo, entretanto isto 

não quantifica o pagamento para a coleta informal do ponto R ao ponto Q, que será 

repartida entre a área RP*Q (corresponde ao pagamento para a coleta informal) e a área 

RP’P*Q (corresponde à economia do setor público na coleta) no Gráfico 3.6. Quando a 

área RP*Q ocorre, esta representa uma solução que pode ser efetivada quando não 

existe competição entre os catadores e o pagamento pode ser feito mediante troca de 

lixo por benefícios outros como alimentos, vales transporte, material escolar, etc. 

Mesmo que fosse possível para os catadores realizarem toda a coleta de lixo, isto não 

seria feito, pois a partir de determinado ponto27 não seria mais viável a coleta. Estes 

pontos sendo R ou R’ dependendo do tipo de catador representariam o ponto limite de 

coleta. A coleta de lixo urbano pode ser feita de uma maneira mais eficiente se o 

orçamento disponível para coleta for melhor administrado. Isto corresponde a um 

deslocamento D para D*, o que é representado no Gráfico 3.6 pelo deslocamento da 

curva de custo marginal para cima, da mesma forma que uma melhoria no sistema 

informal de coleta é representado pelo deslocamento da curva de beneficio marginal 

para a direita. Isto implicaria que a quantidade de material reciclável aumentaria de R 

para R’ no caso do Gráfico 3.5 e para R* no caso do Gráfico 3.6. 

Desta forma, a quantidade de lixo não coletada decresce de RD para R*D. Além do 

ponto DQ é mais barato para a sociedade proceder à coleta formal e seguir a estrutura da 

curva de custo marginal da coleta. Nos países desenvolvidos onde os recursos 

financeiros não constituem limitação séria, o maior custo consiste em aumentar a taxa 

de reciclagem (de R para Q). A inexistência de indústrias de reciclagem constitui outra 

                                                 
26 O ótimo social é definido quando o custo marginal é igual ao preço se caso a firma for formadora  de preços (Carlton & Perlof 
1994). 
 
27 Onde seu Cmg Rmg=  
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limitação para o aproveitamento do lixo. A falta de envolvimento do governo no setor 

informal compromete na maioria dos casos o desenvolvimento de projetos. Por outro 

lado, a municipalidade em geral não apresenta condições de explorar as opções mais 

baratas de reciclagem RQ disponíveis. 

 

Considerações 
 

Neste capítulo a revisão de literatura permitiu observar os instrumentos econômicos e de 

comando e controle que no decorrer deste trabalho são utilizados na modelagem 

insumo-produto aplicada com objetivo de avaliar os resultados fuzzy no que concerne 

ao comportamento econômico da matriz de insumo produto do Rio de Janeiro para a 

GRSU. 

Pode-se observar que a disposição do lixo de forma indevida gera danos à população 

configurando em várias externalidades sendo as mais comuns da má disposição de 

resíduos o aparecimento de doenças, cujos vetores de transmissão se reproduzem 

próximos aos RSU.  

A função descarte apresentada mostra que cada bem consumido possui pesos 

diferenciados na cesta de bens dos indivíduos e, por sua relação direta com a renda. Por 

conseqüência a relação dependente consumo descarte é uma função da renda 

identificando, de modo concluso, que a partir da compreensão da sensibilidade do 

consumidor em razão da sua cesta de bens, a função descarte opera como um elemento 

sinalizador do potencial estimado de resíduos gerados consoante às relações consumo-

renda e consumo-descarte. 

A redução dos RSU e a implementação de um sistema eficiente de gerenciamento e de 

disposição estão relacionadas aos custos privados como também a custos e benefícios 
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sociais resultantes. Os custos operacionais intrínsecos ao gerenciamento de resíduos 

sólidos envolvem, entre outros, custos de coleta, transporte e disposição final. A própria 

atividade de gerenciamento de lixo tem incidência indireta, afetando a sociedade como 

um todo, a partir das externalidades negativas geradas.  

O fato de que o nível ótimo da reciclagem, assim como o de poluição diferirem do nível 

considerado de equilíbrio de mercado das atividades produtivas. Implicam que o nível 

socialmente ótimo de reciclagem esta acima do nível de equilíbrio do mercado, isto por 

que o mercado só recicla até o ponto onde seus custos e receitas se equilibram, a partir 

daí são necessários incentivos do governo. Isto requer, como visto no arcabouço teórico 

uma intervenção governamental para que ótimo social e o de mercado se aproximem. 

  



124 
 

Capitulo IV- O modelo de Insumo Produto  

Introdução 

 

Este capítulo desenvolve o modelo empírico usado por Pimenteira (2002) o qual serve 

para aplicação dos resultados do modelo Fuzzy de tomada de decisão, objeto de estudo 

dessa tese. Nele são abordadas a modelagem e a metodologia de tratamento dos dados a 

serem utilizados no tratamento do Grau de Reciclagem encontrado no exercício Fuzzy 

desenvolvido no Capitulo V.  

Enfatiza-se que não é o objetivo desta pesquisa confrontar a metodologia de tratamento 

dos dados insumo produto apresentados pela Fundação CIDE em relação à metodologia 

do IBGE. Algumas discrepâncias metodológicas que possam ser detectadas no trabalho 

são justificadas pelo fato de se tratar de uma metodologia empregada para um Estado e 

não para todo o país.  

A escolha da matriz do estado do Rio de Janeiro reflete uma economia que tem 

participação significativa no país, sendo o segundo PIB nacional concentrado em 5% do 

território. Com a matriz do Estado é possível se trabalhar com dados mais compactos, o 

que, para o estudo de políticas públicas ligadas a resíduos sólidos urbanos, permite que 

as informações necessárias para calibrar o modelo sejam mais consistentes, uma vez que 

se trabalha com um conjunto populacional mais uniforme, apresentando assim um 

padrão de consumo e cestas de consumo similares. Para trabalhar com dados em nível 

nacional, seria no mínimo necessário o acesso aos dados para cada região metropolitana 

do país, assim como uma melhor informação das matrizes regionais. Algumas 

informações para calibragem do modelo são retiradas do município do Rio de janeiro 

que concentra 42% da população do estado do Rio de Janeiro e tem a maior participação 

da economia do estado. 
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Este capítulo está estruturado em três seções. A primeira faz uma breve revisão do uso 

da Matriz de Insumo Produto para identificar níveis de poluição. A segunda seção 

tratará do método RAS, responsável pela projeção da matriz de insumo produto para os 

anos de 1999 e 2004, desenvolvido em Pimenteira (2002). Na seção seguinte, é 

abordado o modelo empírico para análise dos resultados obtidos com o método RAS. 

4.1 – Abordagem Teórica: O Insumo Produto e as Emissões  

Dentro do sistema de Contas Nacionais o uso da metodologia insumo produto é feito 

para medir a atividade econômica. A produção é contabilizada tanto pelo lado “real”, 

através do balanço entre insumos e o fluxo de bens e serviços produzidos e que possuem 

um destino final, quanto pelo lado “monetário”, que explicita a geração da renda e suas 

formas de apropriação. O valor do PIB depende, portanto, do que se conceitua como 

"fronteira de produção", ou o conjunto de atividades consideradas produtivas, pois uma 

atividade só pode gerar produto / renda se estiver compreendida dentro dessa fronteira. 

As atividades que estão excluídas dessa classificação, portanto, não são consideradas 

como produtivas, e sua variação não afeta a medida dos agregados das Contas 

Nacionais. 

A questão do desenvolvimento econômico é uma das preocupações de maior 

importância nas sociedades atuais. As metas de desenvolvimento não se restringem a 

objetivos de curto prazo, como por exemplo, o crescimento do Produto Interno Bruto. O 

conceito de desenvolvimento não é avaliado unicamente à base da expansão da riqueza 

material e do crescimento econômico. Pensar em desenvolvimento é compatibilizar 

crescimento econômico com outras metas. Numa perspectiva de desenvolvimento que 

considera a herança a ser legada às gerações futuras, ou seja, um foco de pensamento no 

longo prazo, a disponibilidade de recursos naturais é um assunto a ser levado em 

consideração. As formas de mensuração das atividades produtivas, devem então 
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incorporar as novas propostas de desenvolvimento econômico. A renda mensurada 

atualmente, só leva em consideração os ganhos obtidos pelo uso dos recursos naturais. 

As perdas geradas pela degradação ou exaustão desses recursos, como não são 

monetizadas, não são contabilizadas. (Young, 2000) 

No sistema de Contas Nacionais os agregados macroeconômicos quantificam de forma 

sintética os principais aspectos do desempenho econômico de um país ou região. Desta 

forma, constituem importantes indicadores para a orientação das decisões econômicas 

públicas e privadas, e permitem comparações no tempo, possibilitando a análise da 

evolução global da economia. Estes permitem a identificação de diferenças e 

similaridades entre regiões. A elaboração da matriz insumo-produto permite a 

construção de agregados macroeconômicos relacionados à produção de forma mais 

precisa e detalhada frente a seu cálculo realizado de forma independente. Os principais 

agregados utilizados na mensuração do nível da atividade econômica são: i) Valor da 

Produção; ii) Consumo Intermediário e iii) Produto Interno Bruto (PIB) ou Valor 

Adicionado. 

A análise insumo produto descreve e explica o nível de produto de cada setor que é 

dado na economia de um país, através das relações que correspondem aos níveis de 

atividade de outros setores. Dentro de uma visão multiregional e mais complexa isto 

corresponde a uma inter-relação de vários bens e serviços permitindo explicar o 

aumento ou diminuição da distribuição do consumo destes produtos ao longo do tempo.  

Em seu artigo de 1970, Leontief comenta que a poluição advinda de produtos da 

economia regular poderia ser mensurada de várias formas. Esta análise poderia ser feita 

de maneira particular através da avaliação do consumo de produtos e do processo 

produtivo. O exemplo citado por ele seria o da quantidade de monóxido de carbono 

(CO) presente no ar e advindo da queima de combustíveis dos automóveis, da descarga 
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de poluentes nas águas, dos produtos da siderurgia, da indústria de papel, têxtil, e 

outros. O montante de CO dependeria, em primeira instância, do nível tecnológico de 

cada industria em particular (Oxford,1986). 

O mesmo afirma que, desadivertidamente, eram jogados no meio ambiente rejeitos 

advindo do processo produtivo e do consumo de produtos. Assim, a interdependência 

técnica entre o que se deseja e o que é indesejável dos produtos pode ser descrita em 

termos da estrutura dos coeficientes técnicos de produção, da mesma forma como é feito 

na matriz insumo produto. A análise das emissões de CO foi descrita como uma parte 

integrante da matriz. Leontief procurou descrever como as externalidades negativas 

podem ser incorporadas em um modelo convencional de insumo produto dentro de um 

quadro de economia nacional (Oxford,1986). 

Em um outro artigo no ano de 1972, Leontief afirma que a geração e a eliminação de 

vários contaminantes, em princípio, pode ser facilmente descrita em uma análise 

sistemática dentro da estrutura convencional de insumo produto, como na produção de 

todos os produtos industriais ordinários e serviços.  

Leontief acredita que os contaminantes já estão presentes nos produtos industriais 

descritos em detalhes em um sistema convencional de insumo produto. Os mesmos 

podem ser incorporadas nas atividades econômicas que suavizam a desagregação 

ambiental, acompanhando as operações industriais em um sistema de insumo produto 

adequadamente expandido (Oxford,1986). 

Usando a matriz de coeficiente estrutural de uma economia nacional Leontief estendeu a 

matriz não só para cobrir a produção e o consumo de bens ordinários, mas também para 

apresentar a geração e a eliminação de contaminantes. 
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No ano de 1973, Leontief considerou que receita líquida global de um país, usada como 

uma medida do nível de bem-estar é um número índice típico. Sendo assim, a 

computação de um número índice envolve a aplicação de algum bem definido. Neste 

sentido, a poluição ou sua eliminação podem ser inseridos na matriz para medir o nível 

de contaminação por setor da matriz. 

O artigo apontou a possibilidade de inclusão de componentes não comercializáveis na 

matriz. A receita global do país é centrada em inventar métodos plausíveis para 

determinar o imputável ou geralmente oportuniza a estimativa de bens. A inclusão de 

contaminantes e outros tipos de variáveis ambientais oriundos das atividades 

econômicas, medidas na receita global do país per capta como um índice de bem-estar, 

pode significar um início no questionamento sobre o que pode ser feito com a poluição. 

Leontief diz que o estabelecimento de convenções aceitáveis incluem as variáveis 

ambientais dentro da teoria que trabalha uma função de utilidade social, e esta 

corresponde à curvas de indiferença representativas. Por outro lado, estas mesmas 

variáveis ambientais pertencem à descrição física atual na medida em que a geração e a 

eliminação de contaminantes pelo sistema econômico e a determinação empírica da 

produção de poluição em termos ordinários conecta o seu fluxo entre setores a partir do 

fluxo de bens na matriz. De maneira geral, Leontief em 1973 aborda o custo de 

oportunidade levando em conta o desígnio de medidas de antipoluição que eram levadas 

a cabo nos Estados Unidos a época.  

Os três artigos descritos serviram de base para outros autores que em seus trabalhos 

desenvolveram temas como insumo produto, meio ambiente e poluição. Dentre estes 

autores cabe destacar aqueles que fizeram parte da revisão de literatura na composição 

das idéias deste trabalho: Baumol (1994) e Nakaido (1994). 
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Dando continuidade aos estudos de Leontief, Faye Duchin em 1990, observou um 

quadro que descrevia a análise do presente estado e do futuro das pesquisas para se 

desenvolverem produtos biológicos e resíduos vindos de diferentes partes da economia. 

Este quadro incluía modelos matemáticos bem definidos em base de dados. O objetivo 

era evoluir um quadro físico econômico factível, analisando as alternativas estratégicas 

para relacionar os problemas e as oportunidades associadas à transformação de lixo 

biológico em produtos, minimizando a poluição de resíduos dentro do contexto de toda 

economia. 

A autora exemplifica que a indústria americana de papel se dedica à um “custo de 

salvamento” com a adaptação de novas tecnologias, procurando também arranjos legais 

para a reciclagem da biomassa e redução da demanda por energia. Em seus cálculos, 

Duchin (1990) comenta que os cálculos generalizados incluem o crédito para a 

biomassa somente nos casos onde existe a transformação do lixo. Caso contrario, este é 

coletado como custo de depósito. Assim, o custo do produtor individual pode incluir, 

por exemplo, as implicações simultâneas da disposição do lixo custos e a receita das 

quantidades de resíduos que não poluem o ambiente, pois não serão dispostas. 

Dentro do contexto da análise econômica o entrante na economia possibilita detectar a 

importância das interações, vislumbrando as possibilidades de acesso aos trade-offs 

econômicos. Duchin, em seu modelo, realizou um trade-off ambiental mais explícito, 

indo um pouco além das interdependências desenvolvidos por Leontief, em 1972.  

Duchin escolhe a análise insumo produto por ser uma metodologia prática para realizar 

uma análise empírica muito próxima da realidade. Isto se justifica por que a análise 

insumo-produto utiliza dados mais francos e os cenários podem ser construídos com 

muito mais propriedade. 
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Dentro da mesma linha, Nakamura, em seu artigo de 1999, agrupa o lixo proveniente do 

consumo final das pessoas a exemplo do papel, vidro, metais ferrosos e não ferrosos, 

entre outros. O fato é que este grupo estaria composto por materiais de segunda 

categoria com um valor econômico negativo. O autor ainda argumenta que a geração 

deste lixo de segunda categoria não ocorre simultaneamente com atividade econômica, 

pois este não é um produto “comprável”. 

Nakamura cita dois artigos de referência para embasar o trabalho: o primeiro escrito por 

Leontief em 1970 onde é apresentada a necessidade de uma análise ambiental dentro 

das indústrias, a fim de medir as emissões de poluentes na atmosfera; o segundo de 

Duchin, 1990, mais específico para a reciclagem e a disposição de lixo que gera resíduo, 

ficando estes expostos no meio ambiente. Dentro de seu artigo ele faz uso de um 

modelo numérico adotado para a reciclagem de papel no Japão 

Dentro de sua análise do modelo de Duchin, ele cita que a reciclagem de lixo gera 

produtos com negative input e considera uma caixa preta o processo de coleta e 

disposição do lixo, não identificando individualmente o processo. 

O autor esclarece também que o lixo de primeira categoria (pós-industrial) é tratado na 

própria planta. No segundo caso (pós-consumo e pós-destino final) apresentará um local 

de produção diferente do local de geração, isto se deve à peculiaridade do consumo 

pulverizado dos reciclados. A forma como é realizada a coleta é enfatizada para garantir 

a qualidade do produto dentro da caixa preta. 

Finalmente, o artigo propõe uma análise inter industrial onde se procura ver os efeitos 

do lixo de “segunda categoria” que retorna para linha de produção como matéria prima. 

De maneira particular, procura fazer uma análise do modelo desenvolvido por Duchin 

(1990) para reciclagem e propõe que a reciclagem e a disposição final do lixo devem ser 

atividades distintas. Nakamura diz que o uso de insumo reciclado pela indústria 
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representa a produção de um processo ordinário de insumo negativo (non-negative 

input). 

O aumento do uso da incineração e do uso de aterros pode causar um aumento 

significativo dos impactos ambientais fora os custos crescentes de disposição, o que por 

si já justificaria o aumento da busca pela reciclagem. 

Nakamura esclarece que toda reciclagem requer coleta, seleção e transporte isto por si 

só constitui-se em atividades que emitem CO2. No entanto, não emite no mesmo 

patamar do aterro ou do incinerador. Dentro do modelo de Nakamura existe uma 

redução das emissões de CO2 com a prática da reciclagem nos vários setores. 

Doravante, o lixo deve ser considerado como um estoque e não mais uma geração. A 

demanda por lixo de segunda categoria está determinada pelo nível de atividade 

econômica. 

A figura 4.1 identifica como Nakamura (2000) apresentou a possibilidade de identificar 

os resíduos oriundos da indústria dentro da Matriz de Insumo Produto e como este 

resíduo pode retornar para industria incluindo ai a possibilidade da geração de energia. 

 

  



 

Figura 4.1 Fluxo de Reciclagem na Matriz

Fonte: Nakamura (2000) 

A revisão de literatura acima

comando e controle que no decorrer deste trabalho são utilizados dentro da modelagem 

insumo-produto. Os artigos de Leontief foram os grandes formadores de opinião para 

desenvolvimento do tema. Finalmente os artigos de Duchin 

(1994) foram utilizados por Pimenteira (2002)

identificador do potencial de reciclagem do lixo.

4.2 National Accounting Matrix With Environmental Accounts

 

Como exemplo de uma Matriz de Conta

se citar a NAMEA. Esta matriz é um sistema que integra informações estatísticas de 

recursos ambientais, associando fluxos de emissões e outros impactos ambientais com 

Figura 4.1 Fluxo de Reciclagem na Matriz 

 

acima permite observar os instrumentos econômicos e de 

comando e controle que no decorrer deste trabalho são utilizados dentro da modelagem 

produto. Os artigos de Leontief foram os grandes formadores de opinião para 

desenvolvimento do tema. Finalmente os artigos de Duchin (1990) e de Nakamura 

por Pimenteira (2002) para o refinamento do modelo 

identificador do potencial de reciclagem do lixo. 

National Accounting Matrix With Environmental Accounts 

Como exemplo de uma Matriz de Contas Nacionais incluindo Contas Ambientais pode

se citar a NAMEA. Esta matriz é um sistema que integra informações estatísticas de 

recursos ambientais, associando fluxos de emissões e outros impactos ambientais com 
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as atividades econômicas que os geraram. A origem da NAMEA está ligada ao trabalho 

desenvolvido pelo órgão estatístico oficial holandês (CBS), cujo primeiro trabalho 

piloto foi concluído em 1993, e a partir de então é produzida numa nova compilação 

anualmente. (Young, 2000) 

A estrutura é relativamente complexa, partindo de uma matriz de Contas Nacionais e 

criando novas contas para o meio ambiente. Essas novas contas apresentam informações 

sobre questões relacionadas ao meio ambiente e são expressas em unidades físicas, não 

sendo, por isso, passíveis de agregação às variáveis econômicas normalmente expressas 

em valores monetários. Além disso, são destacadas as transações econômicas que fazem 

parte das Contas Nacionais convencionais e que têm importância ambiental (como por 

exemplo, serviços de limpeza urbana, produção de catalisadores e filtros, coleta e 

incineração de lixo, etc.). É criada uma conta para identificar a geração por setor 

produtivo de cada tipo de efluente selecionado. No caso da NAMEA holandesa foram 

destacados 11 tipos de resíduos diferentes, denominados “substâncias”: i) dióxido de 

carbono (CO2); ii) óxido nitroso (N2O); iii) metano (CH4); iv) clorofluorcarbonetos 

(CFCs) e halions; v) óxidos de nitrogênio (NOx); vi) dióxido de enxofre (SO2); vii) 

amônia (NH3); viii) fósforo (P); ix) nitrogênio (N); x) resíduos sólidos e xi) efluentes 

líquidos, além da extração de gás natural e petróleo - nesse caso, a preocupação é com o 

esgotamento das reservas naturais desses recursos, que são importantes fontes de receita 

para a economia holandesa.  

A NAMEA apresenta a contribuição de cada atividade para o agravamento de 

problemas ambientais selecionados, denominados “temas ambientais”. No caso 

holandês foram escolhidos como temas ambientais a geração de gases de efeito estufa, a 

depleção da camada de ozônio, a acidificação do solo, geração de lixo e esgoto, e 

consumo de combustíveis fósseis. São também explicitados a cobrança de impostos e 
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taxas associados às questões ambientais, como o imposto sobre o consumo de 

combustíveis fósseis, introduzido para reduzir emissões de CO2. 

Na matriz as informações são consolidadas seguindo-se a convenção das Contas 

Nacionais que considera nas colunas a oferta de bens e serviços e seu impacto para a 

geração de poluentes, agravamento dos temas ambientais selecionados e a depleção das 

reservas de recursos naturais. Nas linhas os mesmos impactos são examinados pela 

perspectiva do uso dos bens e serviços (como consumo intermediário ou final, 

investimento e exportação). Uma critica feita a NAMEA é a ausência de um 

denominador comum impede a agregação das variáveis ambientais presentes com as 

variáveis econômicas. Segundo Young at. al (2000): 

“Existe, contudo, um conjunto de recursos que são utilizados como 
insumos dentro da fronteira de produção, mas que não podem ser 
produzidos dentro dela. Esses recursos são classificados como ativos 
não produzidos, podendo ser tangíveis ou intangíveis. Os recursos 
naturais encontram-se nessa categoria: uma vez que sua geração não 
é fruto de atividades produtivas, a variação de seus estoques não pode 
afetar a renda convencionalmente calculada. Por esse motivo, as 
Contas Nacionais ignoram a exaustão ou degradação dos recursos 
naturais, muito embora esses processos possam ter importância 
econômica para o país em questão. 

Cria-se, assim, um viés no tratamento dos recursos naturais: o 
cálculo do PIB só considera os ganhos que se obtém na exploração 
desses recursos, gerando uma falsa sinalização quanto à sua 
utilização. Quanto mais exauridas as reservas de recursos naturais 
(por exemplo, a exaustão das minas de um recurso mineral ou a 
extração não manejada de madeira em florestas nativas), maior será  
o crescimento do produto.” Young at. al (2000) 

 

Desta forma, não são levadas em conta as perdas de ativos não produzidos decorrentes 

do processo de exaustão (a redução das reservas naturais dos recursos em questão, 

reduzindo sua disponibilidade para uso futuro). O mesmo ocorre com a perda de 

qualidade de recursos naturais causada pela poluição do ar e da água, ou pelo acúmulo 

de resíduos sólidos. Os danos causados aos ecossistemas não são contabilizados. Além 
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disso, os custos de mitigação decorrentes de problemas ocasionados pela degradação 

dos recursos naturais são vistos como acréscimos do nível de atividades, como é o caso 

das despesas ocasionadas para despoluir e descontaminar o meio ambiente. 

A arquitetura adotada pelos Sistemas de Contas Nacionais dá ênfase à determinação do 

nível corrente de atividades, mas não apresentou soluções satisfatórias para lidar com a 

possível exaustão ou contínua degradação dos recursos naturais no longo prazo. Pode 

ser que, em parte, isso se deva à maior preocupação na época da formulação dos 

primeiros modelos de Contas Nacionais em garantir níveis de atividade próximos ao 

pleno emprego através de mecanismos de política econômica de curto prazo. A 

capacidade da economia em manter o mesmo ritmo de atividades relacionadas à 

utilização de recursos naturais em períodos futuros ou a perda de qualidade de vida 

ocasionada pelas emissões de poluentes poderiam, nesse contexto, não ser as questões 

prioritárias. Neste sentido Young esclarece: 

“Entretanto com a maior conscientização da importância dos 
recursos naturais para o desenvolvimento sustentável tem levado a 
questionamentos crescentes quanto aos procedimentos convencionais 
de Contas Nacionais. Um exemplo já referido desse viés está no 
tratamento dispensado à extração de recursos minerais. A estimativa 
do valor adicionado para essa atividade é obtida pela diferença entre 
o valor bruto da produção e o consumo intermediário, que leva em 
consideração despesas com insumos e operações industriais, e outras 
despesas correntes que não envolvem o pagamento de rendas 
primárias. O valor adicionado assim obtido é distribuído entre 
remunerações a empregados e excedente operacional. Em outras 
palavras, o excedente da extração mineral equivale à diferença entre 
o valor de venda do minério na "boca da mina" e os custos correntes 
de extração, inclusive com mão-de-obra” (Young, 2000). 

 

Em suma, a consistência dos atuais procedimentos das Contas Nacionais se fragiliza 

quando a sustentabilidade das atividades econômicas baseadas na exploração de 

recursos naturais é colocada em questão. A sustentabilidade, entendida como a 

capacidade de explorar presentemente os recursos sem comprometer os níveis futuros 
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de atividade, envolve uma perspectiva de tempo bem mais ampla do que as Contas 

Nacionais estão aptas a lidar. 

 

4.3 Método RAS 

O método RAS de atualização de coeficientes técnicos foi proposto por Bates 

Bacharach, com o objetivo de estimar a matriz Insumo Produto inglesa para 1960. 

Stone, da Universidade de Cambridge, fez uso do método RAS com o objetivo de 

utilizar-se desta técnica para proceder alterações em seus coeficientes e planejar em 

1968 a economia para o ano 1972. Stone dispunha de uma tabela de Insumo Produto 

para 1960 e um censo com dados convencionais para a produção e rendimentos 

referentes ao ano de 1966. A partir dos dados disponíveis, a primeira operação foi de 

organizar estes dados procurando as demandas finais e os insumos primários para os 

diversos setores em 1966, de acordo com os dados de 1960 (O` Connor 1975, Reigado 

1996). 

O método sugerido por Stone e seus contemporâneos consistia em calcular duas 

matrizes diagonais denominadas R e S, tal que a matriz dos coeficientes técnicos 

intermédios (1 A) fosse obtida, premultiplicando a matriz correspondente (0 A) por R 

para se obter  R (0 A), e posmultiplicando R (0 A) por S para se obter  R (0 A)S. Assim o 

método é referido como sendo o método “RAS” o qual algebricamente corresponde:  

At = r. A0 . s.   (4.1) 

O desenvolvimento matemático do RAS está delineado conforme as matrizes abaixo. 

Estas descrevem a relação entre coeficientes da matriz base, no caso da tese o ano de 

1994, e os novos coeficientes retirados do ano de 1999. 
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ou alternativamente 
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Assim, observa-se que a matriz dos coeficientes técnicos é submetida a dois efeitos, o 

de substituição (ri) e o de fabricação (sj). Cada linha da matriz do lado esquerdo tem um 

fator comum r e cada coluna tem um fator comum s. Os fatores r se ajustam a cada 

coluna para um efeito de substituição. Como se aplica um r diferente a cada coeficiente 

numa coluna, os r’s originam alterações nas proporções segundo as quais se utilizam os 

diversos insumos. Os r’s também alteram normalmente as proporções segundo as quais 

se utilizam os insumo primários e intermediários do ano final para o ano base. O’ 

Connor (1975) ressalta que pode existir o caso em que quando se aplicam os r’s a todos 

os coeficientes intermediários de uma coluna, os aumentos que se verificam em certos 

coeficientes podem ser compensados por diminuições em outros, desta forma os 

coeficientes dos insumos primários ficam inalterados. O efeito de fabricação s altera as 

proporções segundo as quais os insumos intermediários e primários são utilizados na 

produção de um bem. Isto significa que o total de coeficientes e insumos primários terá 

de ser de modo que a soma de todos os coeficientes nessa coluna seja igual a 1.  

O método RAS apoiasse no princípio das biproporcionalidades, isto significa que está 

alicerçado no pressuposto de que existem dois efeitos: o de substituição que se 

propagam por todos os elementos de uma mesma linha com a mesma intensidade; e o 
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efeito de fabricação cuja propagação se faz por todos os elementos de uma mesma 

coluna. 

4.3.1 O Calculo de R e S 

O sistema de equações deve ser resolvido na seguinte ordem primeiro os r’s e depois os 

s’s . Isto é demonstrável quando se multiplica os elementos r por uma constante escalar 

K (≠ 0) e ao dividir-se os elementos de S por K, 0A e 1A e estes permanecem 

inalterados, entretanto estes elementos variam os valores que são atribuídos aos r’s e 

aos s’s. Em uma leitura matemática o trecho anterior pode ser considerado a seguir. 
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Desta forma vemos que kri e 1/ksj são utilizados como coeficientes de substituição que 

originam ri0aijsj que é um elemento genérico de 1A. 

O método RAS é realizado de acordo com o roteiro a seguir: 

1.  A partir da matriz base conhecida, calcula-se os coeficientes 

técnicos (
)(

)(

o
io

t
io

j X

X
a = ) desta matriz base. Determinando desta forma a matriz A0. 

2.  O passo seguinte é usar os dados produção total para o ano que se 

quer projetar e multiplicar pela matriz A0 . 
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3.  A partir de A0 pode-se calcular a primeira interação 

determinando r1. A interação é feita dividindo-se produção total pelo somatório de cada 

linha. 

4. O próximo passo é multiplicar o resultado obtido r1 pela matriz 

obtida no item anterior. 

5. A partir do calculo do item 4 se pode calcular a primeira interação 

determinando o valor de s1. Esta é feita dividindo-se o total pelo somatório de cada 

coluna. 

6. As interações são feitas até que o valor obtido seja bem próximo 

de 1. 

7. O passo seguinte é multiplicar os r’r e os s’s para realizar o 

calculo do RAS. 

Faz-se necessário aqui especificar as propriedades do RAS:  

• Os elementos nulos da matriz A0 permanecem nulos na nova matriz At. 

• O modelo RAS tem solução única. 

• O algoritmo do RAS em algumas condições converge. 

A análise insumo produto tem por desvantagem à lentidão com que os dados são 

gerados, fazendo com que os mesmos fiquem desatualizados. Este fato se torna um 

tanto inevitável. Os censos de apuração são disponibilizados com atraso fazendo com 

que estes estejam desatualizados no momento em que são publicados. Por outro lado, se 

os dados básicos forem disponibilizados em tempo hábil, dispõe-se assim dos elementos 

de fronteira da matriz e pode-se realizar, desta forma, a atualização dos coeficientes 

técnicos é possível.  
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Trabalhar com dados disponíveis e fazer uso do método RAS poder-se obter um quadro 

de insumo produto relativo ao ano que se deseja projetar. Esta projeção certamente não 

será precisamente a matriz correta, entretanto, a sua brevidade compensa o uso da 

mesma apesar das diferenças presentes. Além de ser mais breve a obtenção dos dados, 

este método, em termos financeiros, se mostra menos oneroso para os cofres públicos. 

A opção pelo uso do método RAS na construção de quadros de insumo produto para 

anos intermediários das matrizes é uma alternativa viável. Não é necessário rever o 

quadro a cada ano, uma revisão a cada 4 ou 5 anos permite atualizar os dados e corrigir 

eventuais desvios. Por fim, conclui-se que a utilização do método RAS é uma forma 

importante para efeito de projeção dos coeficientes técnicos de uma matriz. 

 

4.3.2 Efeitos de Primeira ordem e Efeito Total 

Os efeitos de primeira ordem na matriz são criados a partir dos elementos da matriz 

inversa de Leontief ((I-A)-1 ). Neste sistema a matriz permite demonstrar as relações 

entre os produtos gerados nos setores produtivos.  

A partir do sistema de matrizes abaixo representado observa-se que o efeito total deriva 

da matriz inversa de Leontief multiplicada pela demanda final. Outra maneira de 

observar o efeito total é através de um sistema de equações. Os produtos associados à 

variação da demanda final são calculados como exposto nas equações. 



















=

































−−−

−−−

−−−

3

2

1

3

2

1

333231

232221

131211

)1(

)1(

)1(

Y

Y

Y

X

X

X

aaa

aaa

aaa

   (4.7) 

3333232131

2323222121

1313212111

)1(

)1(

)1(

YXaXaXa

YXaXaXa

YXaXaXa

=−+−−

=−−+−

=−−−

 (4.8) 



141 
 

Além da determinação do efeito total, se faz necessário cálculo de efeitos de primeira 

ordem para cada reciclável. Isso explica o efeito da reciclagem de um determinado 

material em todos os setores produtivos da matriz. Por exemplo, a produção de um 

determinado setor de recicláveis é obtida pela soma dos vários elementos que compõem 

sua linha. O acréscimo da demanda final em uma unidade implicará no aumento 

imediato da produção, face aos objetivos de satisfazer a procura. O efeito de primeira 

ordem pode ser obtido a partir da multiplicação do setor de demanda final pela matriz 

de coeficientes técnicos. 

4.4 A Modelagem: 

A modelagem estabelecida nesta pesquisa parte de um modelo básico aberto de insumo 

produto, representado por um modelo econômico com n setores, incluindo-se aí o setor 

de lixo domiciliar, este com uma característica singular de gerar somente produto. 

O modelo básico aberto e estático de insumo produto representa as interdependências 

entre diferentes setores da economia. Os parâmetros do modelo são montados em uma 

matriz quadrada A de coeficientes técnicos, onde o i ézimo termo e o j ézimo termo, 

medem o montante de insumo do setor i necessário para produzir uma unidade de 

produto para o setor j. Este coeficiente pode ser zero em alguns setores quando nenhum 

insumo for necessário na produção. 

A representação da reciclagem requer um modelo mais geral que o apresentado em um 

modelo típico de insumo produto. Nele, deve-se absorver os insumos e produzir 

características singulares no produto, de forma a permitir seu uso em outros setores da 

economia. Tais setores convertem um tipo particular de insumo proveniente do lixo 

produzido, gerando um produto ou vários, conforme o insumo de entrada. Sendo assim, 

surgem produtos com características diversas dentro de cada setor, o que não impede 
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que existam resíduos do processo28. Isso nos reporta aos atributos da geração de lixo e 

sua transformação, o que pode representar o aparecimento de coeficientes técnicos 

negativos em um modelo geral de insumo produto direto de uso ordinário. 

Cada tipo de produto, ao ser disposto como lixo, representa uma parcela de sua extensão 

original. O conjunto destas distintas parcelas forma um setor de produção de lixo e este 

pode ser identificado dentro de cada setor produtivo quando trata de resíduos sólidos 

urbanos dentro da matriz de insumo produto. Em última instância, cada setor é 

responsável por uma pequena parcela do lixo gerado dentro da economia. 

Alguns setores específicos são responsáveis pelo processamento de lixo e sua 

disposição. Este processamento pode representar uma coleta e seleção de materiais 

passíveis de serem reciclados, o que nos leva a refletir que resíduos podem ser gerados 

como um bem. Esta conceituação é uma leitura generalizada da dinâmica da engenharia 

da matriz de insumo produto. 

O modelo do trabalho é descrito em termos da economia do setor produtivo de maneira 

a encarar o lixo como uma commodities, gerada e processada. A discussão limita-se em 

bens produzidos para reciclagem a partir de resíduos sólidos urbanos evitando os bens e 

serviços. Este modelo permite endereçar algumas questões, a saber: 

1-Determinar a quantidade de resíduos descarregados no meio ambiente por setor. 

2-Padronizar os insumos reciclados por tipo e determinar a sua produção.  

3- Determinar tecnologias de tratamento dos insumos reciclados. 

4- Implementar mudanças na produção de tecnologias e/ou nas técnicas de conversão de 

resíduos sólidos urbanos, no que diz respeito à quantificação e formação custo a 

exemplo de: 

A-Mudanças na composição da mistura de matéria primas virgem e reciclada. 

B-Mudanças no custo de tratamento de uma unidade de poluição. 
                                                 
28 Não esta descartado a hipótese de que mesmo existindo reciclagem, ainda é necessária a disposição em aterro. 
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C-Inserção de instrumentos economicos nos fatores de custo de produção, associados à 

manutenção do material comum, modificando os montantes de matéria prima virgem e 

reciclada. 

O modelo aqui estruturado toma por base o modelo de Leontief, sendo uma extensão do 

modelo padrão de insumo produto dos artigos de 1970 e de 1973. Este modelo básico 

consiste em quatro jogos de equações: o modelo físico (A), o modelo de preço (B), a 

equação de renda (C), e a determinação de resíduos (D). 

(A)   Modelo Fisico 
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(B) Modelo de Preços. 
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(C) Modelo de renda. 

ZXVXVYPYP =+=+ 22112211 ''''   (4.10) 

(D) Equação Residual. 

RXS ='    (4.11) 

Onde : 

A11 – Representa os coeficientes básicos de insumo produto, demonstrando a 

quantidade de insumos i necessárias para produzir uma unidade do setor j. 
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A12 – Representa os insumos do setor i por unidade de lixo transformado em caso do 

valor ser maior que zero, caso contrario A12 representa o produto do setor i por 

unidade transformada. 

A21 – Representa o Lixo produzido por unidade de produto do setor i no caso do 

valor ser maior que zero, caso contrario A21 representa o insumo lixo do setor i por 

unidade de produto.  

A22 – Representa o produto lixo por unidade transformada no caso deste ser maior 

que zero caso contrario A22 representa o uso do lixo por unidade transformada. 

S – Representa a quantidade de resíduos dispostos no meio ambiente sem nenhum 

tratamento por unidade produto j. 

X1 - Representa a produção total por setor. 

X2  - Representa a produção total de lixo tratado e processado. 

Y1 - Representa o setor de demanda final. 

Y2 - Representa o montante de lixo removido do meio ambiente. 

V1 - É o valor adicionado por unidade de produto do setor i. 

V2 – É o valor adicionado por unidade de lixo transformada. 

P1- É o preço por unidade de produto produzido no setor i. 

P2- É o preço da transformação de uma unidade de lixo. 

R- É o total de resíduos gerados.  

A Equação (4.8) assegura o produto de cada setor - representada X1 – e satisfazendo as 

condições de produção diretas e indiretas, inclusive as necessidades dos setores de 

processamento de lixo na entrega para os consumidores e outros usuários finais e seus 

resíduos. A quantidade de lixo tratada é representada por X2, não importando o 
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tratamento dado, -Y2 é o montante de lixo não tratado. A soma dentro do modelo destes 

dois valores representa o montante de lixo gerado. Nesta equação não se leva em conta 

os desperdícios gerados no curso de produção. O tratamento de desperdícios não 

elimina o lixo, mas tenta convertê-lo para outras formas. 

O preço do artigo P1 é calculado de acordo com a equação (4.9). O preço P1 assegura 

que esta unidade produzida do artigo inclua os custos de tratamento do lixo gerado e as 

tecnologias descritas dentro da matriz de coeficientes técnicos. Esta equação pode ser 

calculada a preços correntes ou ser calculada a unidade de preços. A equação (4.9) pode 

ser utilizada para aplicação do principio poluidor pagador onde o lixo produzido é 

tratado pelo agente poluidor. Desta forma o custo de tratamento é do agente. Com 

relação aos preços esta equação possibilita que sejam feitos reajustes destes. Na equação 

(4.10) o preço ou o custo de transformação por unidade de resíduo reciclado é dado por 

P2. 

A equação (4.11) torna possível calcular o nível econômico da atividade em um cenário 

particular que calcula a quantidade de lixo que é processado pelos setores responsáveis 

pela reciclagem inseridos no modelo. Esta equação estrutura-se em duas partes: 

1- A direita multiplica-se o valor adicionado por unidade de produto V1 e por unidade de 

produto reciclado V2 pagos pela economia pelo total produzido no setor de demanda 

final X1 e de processamento de lixo X2.  

2- Na esquerda a equação representa o produto do preço pago por unidade produzida P1 

pela produção total Y1 e o produto do preço pago por unidade reciclada P2 pelo total de 

rejeitos que são retirados do meio ambiente Y2..  

Os dois lados da equação representam a igualdade Z que significa o ganho líquido da 

reciclagem. Entretanto, percebe-se que os dois componentes a esquerda da equação 

(P1Y1 e P2Y2) tem uma definição incomum. O termo P1Y1 pode superestimar o custo de 
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consumo, uma vez que os preços calculados incluem os custos de tratamento todos os 

desperdícios. Enquanto o segundo termo P2Y2 compensa esta superestimação deduzindo 

um crédito para as quantias com desperdícios que não são tratados. O uso mais 

importante desta equação está na comparação de dois cenários de processamento de 

lixo. 

Na equação (4.10), Leontief calcula os resíduos procurando dar tratamento ao 

desperdício dos setores produtivos. Os resíduos gerados pelos i setores da economia e 

que são dispostos no meio ambiente sem tratamento são representados por S. Já X 

corresponde ao total de produtos produzidos em X1 e de resíduos produzidos e dispostos 

no meio ambiente por X2. Estes resíduos são dispostos em veios de água, enterrados no 

solo, ou são emitidos no ar, R representa o total destes resíduos. É incluído qualquer 

custo associado com estas operações na estrutura de custo do setor industrial ou setor de 

tratamento de água que dispõe do resíduo. 

Todo bem produzido na indústria, após sua depreciação, passa a ser classificado pelos 

setores produtivos como lixo. No modelo desta pesquisa, para efeitos de análise, este 

será classificado como insumo de origem secundária, e o rejeito do processo de 

separação como lixo. 

Dentro da discussão até agora não foi assumida a correspondência entre o gerador de 

lixo produzido e o setor em que o lixo é processado. O poder público faz uso da 

arrecadação de impostos para financiar serviços de coleta e disposição de lixo. Em 

ultima instância temos a sociedade representada pelas indústrias e residências como 

geradoras de rejeitos que necessitam de disposição e de tratamento. O governo através 

de sua arrecadação reflete a vontade que a sociedade tem de se desfazer de seu lixo. A 

correspondência entre o gerador do lixo e o setor de processamento pode ser vista por 

este prisma. Considera-se que o lixo algumas vezes é tratado no setor onde ele é gerado. 
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Os produtos do lixo são representados na tabela de insumo produto como produtos que 

serviram de insumo para reciclagem. Cada setor produtivo de reciclável terá o nome do 

seu respectivo insumo, este setor trata um tipo particular de lixo selecionado no setor de 

tratamento vindo do setor de coleta de lixo. 

Em seus modelos Duchin e Liontief diferem quanto à forma do abatimento da poluição. 

No que concerne à representação formal das equações, Leontief fechou o modelo de 

insumo produto para estabilizar um a um cada poluente, procurando assim a 

correspondência na coluna assegurando a consistência dentro do sentido do gerador de 

poluição, isto é, ele em seu modelo desconsidera a poluição vinda das residências. 

Assim, Duchin critica o modelo de Leontief, pois nele a poluição das residências não 

pode ser eliminada por setores responsáveis pelo tratamento de rejeitos.  

Nesta pesquisa o modelo leva em consideração apenas os recicláveis advindos das 

residências, tendo como responsável pelo tratamento dos rejeitos o poder público. Desta 

forma, no modelo da tese o governo incentiva a coleta de recicláveis e o uso na indústria 

de insumos provenientes da reciclagem. Como conseqüência a sociedade tem como 

externalidade positiva a abatimento de lixo disposto em aterros e a redução da emissão 

de gases causadores de efeito estufa. Outra externalidade, que é marcadamente sentida, 

é a redução indireta do consumo de energia, uma vez que o uso de insumos reciclados 

contribui para a conservação de energia na indústria. 

A poluição eliminada pelos setores é emitida no setor de poluentes, sendo representado 

na matriz de Leontief pela matriz A22, que representa os recicláveis produzidos por 

unidades de lixo, esta também representa o trade off entre a eliminação de um poluente 

e a criação de outro. Leontief em seu modelo não leva em conta os resíduos produzidos 

na eliminação de poluentes das atividades. Assim, o modelo de Leontief não produz 

resíduos, pois é completamente fechado.  
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Na realidade, os resíduos são transferidos do sistema econômico para o meio ambiente, 

e o lugar formal para a representação deles é fora da matriz A. 

O modelo adotado por Duchin, bem como o deste trabalho, mantém o fechamento do 

modelo econômico enquanto redefine a unidade de análise da emissão de um 

contaminante e sua eliminação por atividade de antipoluição para a geração de um 

insumo e sua transformação em produtos úteis. 

Duchin observou que a matriz A22 pode conter elementos negativos devido a 

reintrodução de insumos na matriz advindos de produtos que entram na matriz A11 com 

sinais negativos. Estes elementos da matriz passam a ter particular importância, pois são 

representados como resíduos explicitamente na matriz R. 

Da equação de renda é possível calcular o custo em uma economia aberta de 

transformação, identificar explicitamente o desperdício e quantificar qualquer imposto 

implícito ou subsídios. A variável do modelo de Leontief, que mede a entrega final do 

poluente das residências para a reciclagem, tem que ser interpretada em nosso modelo 

como a redução da quantidade de lixo desperdiçado no meio ambiente sem ser tratado. 

Desde então se diz que uma quantidade adicional de lixo lançado no ambiente é um 

desperdício. 

Leontief permitiu a determinação endógena da poluição gerada pelas residências 

especificando na matriz e descrevendo o output do poluente gerado no processo de 

consumo, uma unidade do bem j. Em seu modelo, porém, a poluição doméstica não 

pode ser eliminada pelos setores de anti-poluição. Como um ponto de partida para o 

modelo desta pesquisa, a consideração mais importante será fechar o modelo para 

residências de forma que o seu input introduza o lixo municipal no setor industrial 

responsável pela reciclagem. 
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4.4.1 Classificação das Variáveis do modelo. 

Com base no descrito no item anterior a classificação das variáveis apresentadas no 

modelo apresenta a seguinte descrição: 

n: o número de bens e serviços produzidos nos setores da matriz. 

k: corresponde ao número setores de geradores de lixo. 

o: corresponde ao numero de setores industriais. 

k<n: pois somente os bens produzidos podem vir a se tornar lixo. Supõe –se ainda que o 

lixo requer sua completa coleta e seleção. 

m: corresponde ao número de setores que fazem a coleta onde m<k. 

k-m: corresponde aos setores de disposição final do lixo. O valor k-m se reduz na 

medida que as técnicas de reciclagem se tornam mais eficientes 

Cálculos do Setor industrial 

z: setor de coleta de lixo. 

r: setor que produz bens reciclados produzidos. 

f: setor de demanda final. 

w: é o lixo disposto em aterro. 

A partir daí temos que: 

Xozi: O montante do i-ézimo produto do setor industrial(i∈o)29. Este poderá ser um 

insumo reciclado utilizado na indústria, proveniente do setor de coleta, e de reciclagem. 

X00:ij: é o j-ézimo ramo do setor industrial. 

Xoz:ih: usa o h-ézimo ramo do setor de coleta 

Xor:iu: usa o u-ézimo ramo de bens reciclados produzidos no setor. 

fo:i: é o i-ézimo ramo de demanda final. 

Isto refletiria na seguinte equação para o setor industrial: 

                                                 
29 I pertence ao setor industrial. 
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A análise da equação define que o somatório dos setores industriais acrescidos do 

somatório dos setores de coleta adicionado ao somatório dos setores que usam bens 

reciclados, os de disposição final e a demanda final é igual ao produto Xo:ï, dentro dos n 

setores de economia analisada. 

Zt j equivale ao nível de estoque de j sendo j=1....K. O lixo começa no tempo t de 

maneira que o estoque de lixo depende do que é produzido antes de t. O tempo que o 

bem leva para tornar-se resíduo depende de sua durabilidade e da preferência do 

consumidor. Nakamura (1999), em seu modelo, evita trabalhar com variáveis exógenas 

e considera que o estoque de lixo é dado, não sendo assim necessário determinar seu 

nível de estoque. Nesta pesquisa, são utilizados os dados da COMLURB extrapolando 

suas informações para o estado. Para Nakamura o lixo coletado é igualmente utilizado 

para reciclagem bem como para disposição final. Sendo assim observamos que: 

 Xz j é o volume representado pela quantidade que coletada. 

Xwj é o volume disposto em aterro. 

O tempo de inicio t da disposição é omitido. E é dada maior atenção a disposição diária 

em aterro. Desta forma, será retirado o montante de lixo destinado a reciclagem. Na 

equação 4.13 se observa que o estoque de coleta de lixo é dado pelo somatório do que é 

coletado para a reciclagem e aquilo que é disposto. Em seu artigo, Nakamura esclarece 

que conhecido o estoque de lixo total e determinando-se o reciclado, pode-se saber 

quanto é disposto no aterro. Como jZ  é a quantidade de lixo disposta no aterro, temos 

que jzX : é dado. Para determinar jwX :  basta fazer a diferença entre os setores anteriores. 

Na pesquisa, jzX :  e jwX :  são determinado através da gravimetria do município do 
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Rio de Janeiro como parte do serviço de coleta e disposição dentro da Administração 

Pública. Sendo assim tem-se, neste trabalho, apenas um setor que é responsável pela 

coleta e disposição de lixo. 

JWjzj XXZ :: +=                                                           (4.13) 

 Coleta de lixo: 

Xz,j é o insumo que será utilizado no setor de bens reciclados. Estes vão para o setor 

produtivo (Xzr:ju, u=1,...,m), podendo estar presente no setor de demanda final (fz:j) se 

for exportado, para outro estado ou para fora do país, ou for para um inventário. 

∑
=

=+

n

u
JZjzijro XfX

1
:::                                                    (4.14) 

A equação acima exprime que o produto Xro:i,j  se reflete na soma dos bens que 

reciclados dentro dos u-ézimos setores produzem bens reciclados, adicionados ao que 

não é consumido na região estudada. 

Na tabela 4.2 estão representadas as matrizes m x n segundo a notação Xow: ij, com 

i=1,..., n;linhas e com J=1,...,m colunas o que denota Xow. Observa-se que há duas 

colunas, uma representando a coleta e outra a disposição de lixo. Entretanto, conforme 

dito anteriormente, estas colunas, na análise empírica, são representadas por apenas uma 

que executará uma dupla função. No entanto, por uma questão didática, as colunas serão 

mantidas de forma separada. 
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Tabela 4.2: Extensão da Tabela Interindustrial com reciclagem: 

 Industria Reciclagem Coleta de 

Lixo 

Disposição 

final 

Demanda 

Final 

Produção do 

Insumo 

Industria X00 Xor Xoz Xow F0 X0 

Reciclagem Xro 0 Xrz Xrw Fr Xr 

Lixo 0 Xzr 0 0 Fz Xz 

Capital e  

Trabalho 

K0 Kr Kz Kw - - 

Bens Serviços L0 Lr Lz Lw - - 

Emissão de 

 Poluentes 

Xeo Xer Xez Xew Xef Xe 

Fonte: Pimenteira 2002 

A tabela 4.2 não considera o insumo que retorna direto para a cadeia produtiva. Por 

exemplo, aparas de papel que são reconduzidas ao processo produtivo para formarem 

insumo. De outra forma seria necessário levar em conta os insumos reciclados, vindo de 

bens que voltam para a indústria e são considerados como uma entrada negativa. Isto 

por que um insumo que antes era descartado retorna para o setor produtivo, sem 

necessariamente sair dele.  

Os Bens Reciclados produzidos no setor de reciclagem são considerados casos 

particulares do lixo Xz, no montante particular dos bens reciclados Xr  e dos bens usados 

dos serviços produzidos no setor industrial Xor. O i ézimo bem reciclado pode estar 

sendo usado como insumo para produção de um bem Xor: ij, i=1,...,n ou ser bem final 
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(fro:i). Para efeito de simplificação se assume que nenhum outro setor use insumos 

provenientes de bens reciclados. Usamos a seguinte equação: 

∑
=

=+

n

j
irifijro XfX

1
:::                                                                               (4.15) 

O somatório dos bens reciclados produzidos adicionada a demanda final dos mesmos 

resultam no bem reciclado, este advém do que é usado nos setores de bens reciclados 

provenientes do setor industrial. Os vetores de demanda final fz:i e fr:i podem ser 

incluídos nas mudanças do inventário. 

O montante da Disposição de lixo e emissão de Substâncias de lixo a ser depositado em 

aterro deriva da equação (4.9) e parte do princípio que a quantidade de bens reciclados é 

conhecida.  

Os setores indústria, coleta de lixo, reciclagem, disposição final e demanda final emitem 

q tipos de poluentes que serão denominados Xeo, Xez, Xer e Xew. 

A extensão da tabela inter industrial:  

 

A matriz na qual é rodada o modelo apresenta um número de setores maior que o 

apresentado na tabela acima. Com o intuito de ilustrar melhor o modelo o fluxo dos 

bens, serviços, resíduos e poluentes entre os cinco setores, se estendendo ao longo da 

matriz. Xro, a matriz mxn com i linhas e j colunas que tem origem em Xro: ij. As outras 

matrizes são definidas de maneira análoga.  

Em muitos casos o valor de mercado do lixo é expresso em unidades físicas. Por outro 

lado, à análise insumo produto pode ser expresso em unidades monetárias. Desta forma 

é possível que unidades físicas e monetárias possam co-existir em uma mesma matriz de 

insumo produto. A matriz do CIDE onde será rodada o modelo insumo produto da 

pesquisa apresenta seus valores em preços básicos, sendo assim os resíduos estarão em 
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unidades monetárias. A presença de linhas com colunas de unidades físicas e 

monetárias, caracterizadas por Xzr, Xoz e Xow.  

O diagrama representado na figura 4.2 mostra bens de serviços e as emissões de quatro 

setores intermediários (o, r,z e W), conforme colunas da tabela 5. As linhas reais se 

referem ao fluxo de bens e serviços e as linhas pontilhadas se referem ao fluxo de lixo. 

Assumindo-se que o estoque de lixo seja Z tem-se. 

Figura 4.2: Fluxo de Lixo na matriz 

 

 

Fonte : Nakamura 1999 

O aumento do nível de reciclagem reduz o nível de atividade nos setores o e w, pois, 

diminui Z-Xz e Xow, ao mesmo tempo que aumenta o nível de atividade de o, z e r por 

que aumenta Xz, Xoz e Xor (atividades que compõem os quatro setores que emitem 

poluentes) 

O modelo em tela é uma extensão do Modelo desenvolvido por Duchin em (1990). Já o 

modelo desenvolvido por Nakamura se distingue do desenvolvido por Duchin, pois 

identifica pontos de coleta e disposição de lixo. Na figura 4.2, a área pontilhada 

representa o setor de gerenciamento de lixo. Entretanto, pode-se acrescentar ao modelo 

a entrada de matéria prima virgem, uma vez que se pode observar no quadro de 

 

(z) Coleta de 
Lixo 

(o) Produção de 
Bens e Serviços 

(r)Produção de 
Bens Reciclados 

(w) Disposição 
de Lixo  

 
Estoque de  
Lixo Z 

Emissão 

Xro X ro 

Xzr 

Xoz 

Xow 

Xz 

Z-Xz 

E missã o Em issão 

Em issão  
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disposição de bens e serviços que existem duas setas que apontam para coleta e 

disposição de lixo. Sendo assim, existe uma redução na matéria prima que é utilizada na 

indústria e que tem que ser suprida por matéria prima virgem, desta forma conclui-se 

que a matéria prima reciclada não supre a demanda. Isso significa que mesmo utilizando 

o insumo reciclado, sempre será necessária uma realimentação, mesmo que lenta, da 

produção, o que se justifica pela segunda lei da termodinâmica. 

Outro aspecto do modelo de Duchin explica que a geração de lixo é feita 

proporcionalmente ao nível de atividade de cada setor, onde consideramos o nível de 

estoque. Nakamura se resguarda afirmando que o estoque de lixo é dado, entretanto é 

compreensível e aceitável em nosso modelo que se trabalhe com a hipótese de um 

estoque variável, à medida que este possa diminuir com um sistema integrado de gestão 

de resíduos sólidos. Ou seja, Duchin considera que o fluxo do lixo é fechado, e 

Nakamura o considera dado. No modelo trabalhado o estoque de lixo é observado a 

partir do que é obtido pela participação do lixo dentro do setor de administração 

pública. 

4.4.3 O modelo de Solução Linear 

Calculando-se os coeficientes técnicos de produção obtém-se a Matriz de Coeficientes 

Técnicos de Bens Serviços e Lixo, tabela 4.3. Onde Aro é a submatriz de coeficientes 

técnicos de reciclagem mxn com aro:ij com i linhas e j colunas, as demais submatrizes 

são definidas de maneira análoga. Os coeficientes técnicos dos insumos por unidade de 

atividade estão assim definidos: 

),,,(),,,,,,(
:

:
: wzroleLKzrok

X

X
a

jl

ijkl

ijkl ∈∈≡ .                                      (4.16) 

A equação 4.16 reflete a divisão da matriz inter industrial, com reciclagem dos setores 

produtivos, de reciclagem, de coleta e de disposição. Os coeficientes técnicos obtidos 
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são definidos e fixos da mesma forma que os coeficientes técnicos da relação de insumo 

produto. Considerando algumas restrições é assumido uma relação linear entre a 

economia e a emissão de poluentes, a tabela 4.3 representa essa relação. 

Tabela 4.3: Matriz de coeficientes técnicos de bens serviços e lixo: 

 Industria Reciclagem Coleta de Lixo Disposição final 

Industria A00 Aor Aoz Aow 

Reciclagem Aro 0 Arz Arw 

Coleta de Lixo 0 Azr 0 0 

Capital Services A0 Ar Az Aw 

Labor Services A0 Ar Az Aw 

Emissão de Poluentes Aeo Aer Aez Aew 

Fonte: Nakamura (1999) 

Como os coeficientes técnicos não são negativos, o que satisfaz a condição de Hawkins-

Simon30, pode-se computar a produção total de forma direta, bem como obter 

indiretamente a demanda final. O vetor da produção total pode ser escrito como sendo 

X(1) e é dado por: 
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Onde a matriz identidade é representada por Ia que se refere a matriz unitária de ordem 

a e Bij para cada matriz particionada. O montante de lixo a ser tratado é representado 

por Xz
(1). Já 

)1(
wX  representa o setor de disposição final que é calculado pela diferença 

                                                 
30 A condição de Hawkins Simons nos diz que não existe solução negativa para o sistema de equações X(1).( Nakamura(1999) e 
Nakaido (1970)) 
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entre o estoque de lixo e o que foi consumido no setor reciclagem. O setor de 

reciclagem )1(
rX  é obtido pela gravimetria da cidade do Rio de Janeiro e a participação 

do lixo é retirado do setor de administração pública. Nakamura (1999) porém determina 

o que é consumido no setor de reciclagem de acordo com a equação abaixo.  

)()1()1(
zzzrzrozozw FBFBFBZXZX ++−=−=                                      (4.18) 

O vetor da produção total para os quatro setores será ampliado segundo a matriz insumo 

produto do estado do Rio de Janeiro, sendo representado da seguinte maneira 

, onde T se refere à matriz transposta. Entretanto, não 

se pode considerar que isto define o nível final do produto. Isto por que a produção total 

de lixo 
)1(

wX pode ser tratada, à medida que a tecnologia de reaproveitamento de 

recicláveis cresce o estoque disposto diminui, refletindo-se em uma externalidade 

positiva para o modelo. 

O vetor X(2) é o vetor de produção e representa os setores indústria, coleta e reciclagem, 

excetuando-se de disposição do lixo que entra adicionalmente, sendo tratado como 

Xw
(1), conforme pode ser esclarecido na equação abaixo. 
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=                                                                (4.19) 

Na realidade a seqüência de entrada e de saída da qual deriva a demanda por reciclados 

não se encerra uma vez que a coleta adicional de lixo representa um novo montante de 

recicláveis Xz
(1)>0 reduzindo assim a atividade no setor de disposição final. Apesar do 

resíduo ser passível de uma nova reciclagem, o processo envolve perda. Face as perdas 

inerentes ao processo de reciclagem se faz necessário realimentar o setor produtivo com 

matéria prima virgem. Uma efetiva execução de um montante de reciclagem implica na 

),,,( )1()1()1()1(
0

)1( ttttT

wzr XXXXX =
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redução de lixo disposto. Esta redução deriva diretamente da demanda do setor de 

coleta. O montante de lixo disposto decresce a demanda por disposição final o que 

apresentado, no caso, por X(3): 

∑
=

=+

n

u
JZjzijro XfX

1
:::

                                     (4.20) 

De maneira geral o montante de lixo disposto tende a diminuir, assim para n>2, X(n) 

representa os n fluxos de lixo a serem dispostos: 
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−=                                                (4.21) 

Definimos owzo ABD ≡ , define as características da raiz (setores) de D que vem à ser a 

menor unidade de valor absoluto. A seguir vemos a equação que representa o limite do 

lixo a ser disposto: 

1
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=∑                                  (4.22) 

Globalmente o nível de produto inclui todos os níveis de repercussão, X, é dado pela 

soma do produto inicial, X(1) e representa o efeito de primeira ordem da soma derivada 

da demanda. O ∑ =∞→

n

i

i
n X

2

)(lim
representa um efeito de secunda ordem. 
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Observa-se acima os efeitos da reciclagem do lixo nas atividades econômicas e as 

emissões de poluentes. Em particular, na matriz de emissões, 

em X0 que corresponde a um vetor da demanda final, a tecnologia que é representada 

pela matriz dos coeficientes técnicos e o estoque de lixo e as emissões de GEE serão 

dadas por AeX0. Esta modelagem possibilita mensurar os impactos ambientais, 

combinando as alternativas da demanda final, tecnologia e estoque de lixo. 

4.4.4 Metodologia Fuzzy aliada ao Modelo Insumo Produto. 

A análise da atual estrutura de GRSU da RMRJ objeto central da pesquisa, é feita 

utilizando-se a metodologia de insumo produto, bem como pela logística de coleta, 

transporte e disposição conduzida pelas municipalidades de RMRJ. O uso da lógica 

fuzzy permite dar continuidade ao trabalho desenvolvido na dissertação de mestrado, 

onde as hipóteses do nível de reciclagem foram feitas. Assim, ao inserir a lógica fuzzy é 

possivel introduzir a opinião de especialistas (Gestores Públicos) para calibrar o 

modelo, bem como avaliar como os efeitos de um SIGRSU podem afetar outros setores 

da sociedade. A figura 4.3 exemplifica como a interdependência dos setores da matriz 

de insumo produto pode afetar a própria estrutura da matriz. 
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Figura 4.3 Interdependência dos Setores da Matriz. 

 

Matriz de Insumo
Produto do Rio de

Janeiro

Novas Leis sobre
Tratamento de

Residuos Solidos

Redução de
Custos com Saude

Publica

Aumento do
Volume de

Reciclaveis na
Industria

Novos
Equipamentos na

Industria

Responsabilidade Social
faz com que tomadores de

Decisão Modifiquem o
volume de reciclveis que

estão dispostos a receber.

Evolução tecnologica
tornando possiveis a entrada
de  mais material reciclavel

na matriz produtiva.

Movimentos
Sociais

Vetores de
contaminação

 

Da observação da figura acima o aproveitamento dos RSU pode derivar para sociedade 

bem mais do que efeitos diretos como conservação e geração de energia. Seu correto 

gerenciamento pode representar demanda por desenvolvimento tecnológico, melhoria 

da qualidade de vida das populações e políticas públicas mais eficientes. 

Mediante o uso da avaliação e dedução subjetiva de conjuntos fuzzy ou da conversão de 

freqüência ou probabilidades com números fuzzy, podem-se inserir experiências de 

especialistas dentro da matriz recalibrando o modelo utilizado em Pimenteira (2002) e 

proporcionando uma visão mais realista sobre a GRSU e suas implicações para a 

sociedade. 
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Considerações 

A partir da revisão da literatura de economia ambiental, feita no capitulo II, aplicada à 

questão de resíduos sólidos será feito no capitulo seguinte um levantamento de dados 

referentes às atividades que condicionam a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos, no que concerne a tomada de decisão dos gestores. Esta atividade foi feita 

mediante questionário aplicado na RMRJ e apresentado no anexo I. Com base nos 

dados coletados efetuar-se-á um exercício de caráter econômico referente aos custos 

sócio-ambientais da adoção de uma política de GIRSU.  

A teoria Fuzzy é a ferramenta utilizada quando da execução do exercício econômico 

acima referido. Esta ferramenta a ser utilizada no exercício ao contrario do sistema 

lógico clássico que é poderoso para resolver problemas em termos de dois valores 

(sistemas binários), tem como principio estender estes sistemas manipulando desta 

forma problemas onde existem vários níveis de decisão.  

A lógica Fuzzy permite tratar conceitos lingüísticos simulando a forma de pensar do ser 

humano, no caso gestores. Billot (1995) identifica que a lógica Fuzzy, entre outras 

coisas, pode auxiliar a tornar mais realistas as definições de preferências do consumidor, 

decisões de investimento principalmente em políticas publicas e teorias de valor. Billlot 

(1995) acrescenta ainda que o ferramental fuzzy auxilia problemas que envolvem 

economia dos recursos naturais, poluição e políticas publicas. 
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Capitulo V O Grau de Reciclagem 

Introdução 

Para identificar como as decisões dos gestores dos serviços de limpeza pública 

influenciam a GRSU no estado do Rio de Janeiro foi feito um exercício utilizando a 

metodologia Fuzzy. Neste capitulo a sensibilidade dos profissionais de GRSU tem 

reflexos no conjunto da administração pública no estado do Rio de Janeiro. As 

externalidades diretas e indiretas geradas por suas decisões são percebidas com a 

combinação de variáveis que subsidiam suas decisões aliadas a sua percepção da gestão 

em seu cargo.  

5.1 Base teórica  
 

5.1.1 Lógica Fuzzy 
 

Os Conjuntos Fuzzy e a Lógica Fuzzy provêm da base para geração de técnicas 

poderosas para a solução de problemas, com uma vasta aplicabilidade, especialmente, 

nas áreas de controle e tomada de decisão.  

A força da Lógica Fuzzy deriva da sua habilidade em inferir conclusões e gerar 

respostas baseadas em informações vagas, ambíguas e qualitativamente incompletas e 

imprecisas. Neste aspecto, os sistemas de base Fuzzy têm habilidade de raciocinar de 

forma semelhante à dos humanos. Seu comportamento é representado de maneira muito 

simples e natural, levando à construção de sistemas compreensíveis e de fácil 

manutenção.  

A Lógica Fuzzy é baseada na teoria dos Conjuntos Fuzzy. Esta é uma generalização da 

teoria dos Conjuntos Tradicionais para resolver os paradoxos gerados a partir da 

classificação “verdadeiro ou falso” da Lógica Clássica. Tradicionalmente, uma 
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proposição lógica tem dois extremos: ou “completamente verdadeiro” ou 

“completamente falso”. Entretanto, na Lógica Fuzzy, uma premissa varia em grau de 

verdade de 0 a 1, o que leva a ser parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa. (Zadeh 

2000) 

Com a incorporação do conceito de “grau de verdade”, a teoria dos Conjuntos Fuzzy 

estende a teoria dos Conjuntos Tradicionais. Os grupos são rotulados qualitativamente 

(usando termos lingüísticos, tais como: alto, morno, ativo, pequeno, perto, etc.) e os 

elementos destes conjuntos são caracterizados variando o grau de pertinência (valor que 

indica o grau em que um elemento pertence a um conjunto). Por exemplo, um homem 

de 1,80 metro e um homem de 1,75 metro são membros do conjunto “alto”, embora o 

homem de 1,80 metro tenha um grau de pertinência maior neste conjunto. 

A lógica fuzzy é considerada imprecisa, pois trabalha com aproximações de dados vagos 

(STURM, 2005). Através de uma determinada regra, que varia para qual fim a lógica 

fuzzy é utilizada, os dados coletados caracterizados como incertos são analisados de 

acordo com a regra implementada e aproximados por números para possibilitar a 

interpretação das máquinas e computadores. Comparando a lógica fuzzy com relação á 

lógica clássica, a lógica fuzzy apesar de ser imprecisa, ao contrário da lógica tradicional, 

ela reporta muito mais informações, não estando restrita ao verdadeiro e falso. Isso 

permite que a lógica fuzzy descreva um determinado fato com muito mais detalhe e de 

maneira gradual, reduzindo assim a perda de informações, que conseqüentemente estará 

o mais coerente possível com a realidade em questão (MALUTTA, 2004).  

5.1.2 A Lógica Fuzzy como Ferramenta de Tomada de Decisão 
 

A estrutura do sistema Fuzzy onde as condições de entrada (input) irão determinar as 

respostas de saída (output) do sistema são explicadas por Cury (1999). As regras Fuzzy 
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se formam da seguinte maneira, conforme podemos exemplificar: “ SE a velocidade 

estiver ALTA e o obstáculo estiver PERTO, ENTÃO a frenagem é FORTE”. No caso 

as expressões ALTA e PERTO são conjuntos Fuzzy dos dados de entrada (input) de 

velocidade e distancia, respectivamente e FORTE é um conjunto Fuzzy do resultado 

(output) que representa a frenagem. 

Define-se então que os dados de entrada (input) podem ser um valor preciso ou um 

conjunto Fuzzy. Por exemplo, quando o input provém de um observador humano, ou na 

forma de uma base de dados (questionário), é freqüentemente considerado como um 

conjunto Fuzzy. Já o input derivado do processo de medição é normalmente um valor 

numérico com erros intrínsecos. Assim entende-se a Fuzificação como sendo o processo 

de transformação do input em graus de pertinência, ou de certeza no conceito, 

produzindo uma interpretação ou adjetivação do input. 

Desta forma, os conjuntos Fuzzy pertencentes ao input compõem os antecedentes das 

regras. O input para o sistema é comparado com os antecedentes das regras Fuzzy na 

base de regras e um grau de pertinência é obtido. Este grau de pertinência é usado no 

processo de inferência Fuzzy para produzir um conjunto Fuzzy sobre o output. Para 

situações  que requerem uma resposta precisa, o conjunto fuzzy de output é 

transformado em um valor único, pelo processo de desfuzificação. 

5.1.2.1 Funções de Pertinência – Fuzificação 
 

Zadeh (1974) procurou observar o mundo e seus problemas de modo que as expressões 

lingüísticas fossem passiveis de operação por computadores. Desta forma, pode-se 

entender que o conceito básico dos conjuntos Fuzzy é relativamente fácil de ser 

assimilado, uma vez que no mundo real as pessoas, interpretam e utilizam instruções 

vagas e dados imprecisos todos os dias. Zadeh (1975) acreditava que a lógica Fuzzy 
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fundamentava-se na crença de que a incerteza é inerente às ações e acontecimentos da 

vida humana, e é pouco provável que a formulação de modelos matemáticos exatos 

obtenham sucesso em todas as circunstâncias. Cury (1999) enfatiza que entre os termos 

lingüísticos são Fuzzy e que por sua subjetividade pode existir superposição entre eles. 

Isto significa, por exemplo, que uma pessoa pode estar mais ou menos certa sobre a 

veracidade de um fato em particular. Cury define ainda que: 

“Um modelo Fuzzy é 
simplesmente uma coleção de regras que definem entre o 
input e o output do sistema que esta sendo modelado, através 
de métodos de inferência.” (Cury 1999) 

A questão que envolve as funções de pertinência representa um dos principais 

componentes dos sistemas de inferência Fuzzy. Mesmo sendo parte essencial de 

qualquer sistema Fuzzy, a escolha das funções de pertinência na maioria não é dirigida 

para um procedimento sistemático, mesmo existindo algumas tentativas de estimar estas 

funções de pertinência estas têm na maioria das vezes uma aplicabilidade restrita, de 

forma que funções de pertinência são caracteristicamente feitas em processos muito 

subjetivos. As funções de pertinência ainda podem ser definidas como processos de 

aprendizagem de dados. 

Os conjuntos fuzzy podem ser representados por três tipos de inexatidão que são: 

1- Generalidade: ocorre quando um conceito pode ser aplicado a varias situações 

formando um universo que não poder ser resumido a um único ponto. 

2- Ambigüidade: descreve mais que um sub-conceito perfeitamente distinguível, 

desta forma o universo não consegue se resumir a um único ponto de Maximo 

de uma curva.  

3-  Imprecisão: este caso ocorre quando uma função assume valores diferentes de 0 

e 1 fazendo com que os limites não fiquem bem definidos. 
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As classes de objetos Fuzzy são freqüentemente encontradas no mundo real, por 

exemplo, pode-se ter um conjunto A de ruas extensas em uma cidade onde 

convencionalmente µ=1 representa o grau de pertinência para os elementos do conjunto 

totalmente pertencentes ao conjunto A enquanto µ=0 é atribuído ao conjunto que 

absolutamente não pertence à A. Dentro da teoria de conjuntos convencionais estes são 

considerados como sendo coleções de elementos que possuem algumas propriedades 

gerais, sendo desconsideradas as propriedades de natureza individual. Voltando a nosso 

exemplo no caso das ruas extensas o que pode ser considerado extenso dentro de uma 

cidade? Deve-se avaliar a situação do que poderia ser considerado mais longo em uma 

cidade, pois um conjunto de ruas extensas não é considerado um conjunto 

convencional. Da mesma forma que se pensarmos em termos de renda e definição de 

pobreza o conjunto das pessoas pobres não é um conjunto dito convencional.  

5.1.2.2 Determinação de Conjuntos Fuzzy e da Base de Regras. 
 

Para determinar as funções de pertinência para a construção dos conjuntos Fuzzy tem-se 

que a origem está na opinião e no conhecimento do ser humano. Segundo Cury (1999), 

Zadeh, em seus estudos experimentais, concluiu que são necessárias as opiniões de 15 a 

20 especialistas uma vez que acima de 20 especialistas existe uma estabilização dos 

valores atribuídos aos graus de pertinência. 

Esta conclusão de Zadeh segundo Cury (1999) pode ser estendida para os não 

especialistas, ou seja, para usuários de um projeto que pela teoria do limite central31 

também podem estabilizar suas opiniões e atribuições normais de graus de pertinência a 

partir de uma amostra com mais de 30 pessoas, como a teoria estatística para grandes 

amostras.  

                                                 
31 O princípio deste teorema é de que independente de como os dados são distribuídos na população as médias calculadas de 
observações amostrais tendem a ter distribuição normal ( de acordo com a curva de Gauss/normal). A tendência aumenta a medida 
em que aumentam as observações de cada amostra 
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No que tange à construção de conjuntos Fuzzy, os graus de pertinência ou graus de 

certeza são determinados por métodos diversos conforme descrito no trabalho de 

Turksen (1984) e apresentado por Cury (1999): 

A) Avaliação e Dedução Subjetivas: como os conjuntos fuzzy pretendem 

geralmente modelar a percepção e o conhecimento das pessoas, eles podem ser 

determinados por meio de procedimentos de cognição simples ou sofisticados. 

Num contexto simples, pessoas simplesmente desenham ou especificam de 

alguma forma, curvas de pertinência diferentes, apropriadas ao problema 

apresentado. Tais pessoas são tipicamente especialistas da área, ou até mesmo 

usuários do sistema, como sugerido para o presente trabalho. Podem ser também 

apresentadas a estas pessoas curvas de possíveis conjuntos mais restritos, para 

que haja um processo de escolha. Em casos mais complexos, os usuários podem 

ser submetidos a métodos psicológicos para fornecer dados para a determinação 

do grau de pertinência; 

B)  Formas Ad Hoc: enquanto existe uma infinidade de formas possíveis de 

funções de pertinência, as mais reais operações de controle fuzzy derivam de um 

pequeno conjunto de tipos de curvas, como por exemplo, a simples forma dos 

conjuntos fuzzy triangulares. Isto simplifica o problema, já que neste caso citado 

basta se escolher o valor central e a inclinação das retas de ambos os lados do 

conjunto fuzzy. 

C) Conversão de freqüência ou probabilidades: às vezes, as informações tomadas 

na forma de histogramas de freqüências, ou mesmo outras curvas de 

probabilidade, são usadas como base para a construção da função de pertinência. 

Existe uma grande variedade de métodos possíveis de conversão., cada qual 

com suas próprias características matemáticas e metodológicas, bem como suas 
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vantagens e desvantagens. Entretanto, cabe sempre ser lembrado que funções de 

pertinência não são necessariamente probabilidades. 

D) Mensuração física: muitas aplicações da lógica fuzzy são mensurações físicas, 

mas quase nenhuma mede diretamente os graus de pertinências. Uma função de 

pertinência é definida por diversos métodos, tais como os citados acima, e os 

graus de pertinência individuais são calculados a partir daí, por fuzzyfication. 

Cury (1999) nos diz que segundo COX (1994), a parte mais crítica da construção de um 

modelo fuzzy é justamente a escolha da forma de cada conjunto fuzzy, visto que esta 

determina a correspondência entre os dados de entrada e os seus conceitos lingüísticos 

correspondentes. Entretanto, evidências experimentais mostram que modelos fuzzy têm 

um bom desempenho mesmo quando as formas de seus conjuntos fuzzy não se 

encontram precisamente desenhados. 

A idéia que envolve a Lógica Fuzzy advém do fato de que na vida real são necessárias 

ferramentas para analisar “estruturas inexatas”. Diferente da matemática a realidade não 

goza de noções de perfeição ou de conceitos exatos. Segundo Kandel (1986) as 

estruturas inexatas são bastante ricas em operações e propriedades que permitem a 

construção de modelos para uma grande variedade de situações, isto com o auxilio da 

matemática e suas propriedades nos fornecem uma ferramenta rica de raciocínio técnico 

e filosófico.  

Os fundamentos da lógica segundo Zadeh (1975) podem ser usados para tomada de 

decisão sob condições de incerteza. Isto se caracterizaria como uma forma muito 

comum para se resolver problemas de tomada de decisão e uma ação a ser feita por um 

grupo de pessoas, como forma de agregar essas escolhas individuais de um grupo de 

tomadores de decisão, da melhor forma possível, dentro dos processos de decisão e 

preferências sociais. 
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5.1.2.3 Vantagens da Lógica Fuzzy 
 

Uma de suas grandes vantagens é a de realizar a tradução de termos lingüísticos 

(linguagem natural) utilizados nas comunicações diárias em expressões matemáticas. 

Isso é conseguido por meio das propriedades dos conjuntos fuzzy (Zadeh, 1975) e dos 

métodos de fuzzificação e defuzzificação. Segundo Cury (1999), as vantagens na 

elaboração de sistemas fuzzy, como a rapidez com que a construção do sistema é 

realizada em relação aos modelos que se utilizam da lógica crisp32 (comum ou 

booleana) é de tornar desnecessário o desenvolvimento ou conhecimento de um modelo 

matemático. Aplicada ao controle, Shaw e Simões (1999) afirmam que estratégias 

baseadas na lógica Fuzzy, por se basearem em implementações lingüísticas, comparadas 

a soluções convencionais, freqüentemente apresentam-se como mais eficientes e ainda 

de custos mais baixos. 

A idéia de lógica fuzzy é intrinsecamente imprecisa, ou mesmo nebulosa, é uma das 

lendas no meio cientifico. Esta crença generalizada apresenta duas vertentes: a primeira 

preconiza que a lógica fuzzy viola o senso comum e as consagradas leis da lógica 

convencional; a segunda talvez inspirada no próprio nome fuzzy, sugere que os sistemas 

fuzzy produzem respostas para casos isolados, nebulosos ou vagos.  

Ainda segundo Cox (1992), nada existe de nebuloso na lógica fuzzy, pois os conjuntos 

fuzzy são diferentes dos conjuntos clássicos na forma de permissão parcial ou gradual de 

graus de pertinência. Os descontentamentos com a lógica fuzzy derivam da implícita 

assunção que existe em um único sistema lógico correto e justo. Esta lógica “correta” 

                                                 
32 Os conjuntos crisp se identificam por sua função característica poder assumir apenas os valores 0 e 1. 
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obviamente é a lógica aristoteliana ou booleana, por se tratar de uma lógica de graus de 

pertinência parciais e contínuos, a lógica fuzzy possui impressionante linhagem.  

Os conjuntos fuzzy podem ser facilmente conceituados e representados, e refletem, em 

geral através de um mapeamento passo a passo, a forma de pensar dos especialistas 

sobre um problema. Os especialistas podem rapidamente esboçar um conjunto fuzzy e 

mais tarde, após examinar o processo, ajustar as características precisas do vocabulário 

fuzzy.  

A elaboração de um sistema fuzzy é mais rápida do que a construção de sistemas 

convencionais, que utilizam sistemas Crisp. Além disso, sistemas fuzzy podem ser 

validados da mesma forma que em sistemas convencionais e sua calibração é 

usualmente muito mais simples, visto que existem muitas regras.  

Uma das principais vantagens do sistema fuzzy, é que este se comporta diferente de um 

modelo matemático convencional, pois não necessita ser desenvolvido ou mesmo 

conhecido, basicamente se caracteriza como sendo uma caixa preta que representa um 

sistema dentro de suas próprias regras, de suas funções de pertinência e de seus 

procedimentos de fuzzificação e defuzzificação.  

5.1.2.4 Criticas a Fuzzy 
 

A questão da lógica Fuzzy tem de ser tratada na forma como ela difere da teoria da 

probabilidades. Matematicamente, os valores Fuzzy são comumente mal interpretados 

como probabilidades, ou a lógica Fuzzy é interpretada como alguma forma de 

tratamento da teoria das probabilidades. Entretanto, não é o caso, já que a exigência 

mínima das probabilidades é a aditividade, que é um processo acumulativo, ou integral 

de suas curvas de densidade. Todavia, isto não chega a desenvolver graus de 

pertinência. Enquanto os graus de pertinência podem ser determinados a partir das 
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densidades de probabilidade, existem métodos que não utilizam freqüência ou 

probabilidades. Por isso, os pesquisadores da lógica Fuzzy vêm se afastando da teoria 

das probabilidades, mesmo considerando todas as distribuições de probabilidades como 

conjuntos Fuzzy. Como a lógica Fuzzy generaliza a lógica booleana, também procede 

assim com a teoria das probabilidades. (Cury, 1999) 

Outrossim, os conjuntos fuzzy podem ser criados e operados com pequenos números de 

observações, ou mesmo baseados na experiência das pessoas (heurística). 

Semanticamente, a distinção entre a lógica fuzzy e a teoria das probabilidades tem que 

partir da diferença entre as noções de probabilidade e o grau de pertinência. No caso da 

teoria das probabilidades, as sentenças tratam com a chance de que resultados ocorram. 

Por outro lado, na lógica fuzzy não se pode dizer inequivocamente se um evento 

ocorreu, mas se pode tentar modelar a proporção de ocorrência do mesmo evento. 

(Zadeh, 1975) 

Existe uma clara diferença entre a teoria das probabilidades e a lógica fuzzy, uma vez 

que na tentativa de modelagem se considera o conceito fundamental de cada uma. A 

teoria das probabilidades trata com a impossibilidade de decisão no resultado de 

eventos aleatórios e claramente definidos, enquanto que a lógica fuzzy trata com a 

ambigüidade e a vagueza na descrição dos mesmos eventos. A lógica fuzzy está mais 

relacionada com ambigüidade do que com imprecisão ou incerteza e estabelece uma 

característica de percepção bem como de conceito. (COX, 1992). Assim, esta tem de ser 

tratada das seguintes formas: definir matematicamente como as variáveis fuzzy diferem 

das que são utilizadas na teoria das probabilidades e como interpretar e aplicar estas 

diferenças como restrições 
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5.2 A lógica Fuzzy para a problemática de tomada decisão 
 

Zadeh (1975) utilizou o termo Fuzzy para conferir um efeito de flexibilidade à sua 

lógica, tal termo se traduzido ipsi litteris significa “nebuloso ou difuso”. Esta 

nebulosidade permite que, nas pesquisas desenvolvidas sobre o assunto, se trabalhe com 

“superconjuntos” da chamada lógica convencional, onde se pode expandir para 

conceitos que envolvam uma chamada verdade parcial. Na realidade, se trabalha com 

valores exatos compreendidos entre “o completamente verdadeiro” e o “completamente 

falso”. Desta forma, temos que a lógica Fuzzy “tenta aproximar a precisão da 

matemática e a imprecisão inerente ao mundo real, nascida do desejo profundo em 

conhecer melhor os processos mentais de raciocínio.” (Braga et al., 1995) 

Segundo Curry (1999), o teorema da representação de Goguem foi uma proposição a 

qualquer sistema que satisfaça certos axiomas equivale a um sistema de conjuntos 

Fuzzy. Estes axiomas são intuitivamente plausíveis para o sistema de todos os conceitos 

inexatos. O teorema permite a conclusão de que conceitos inexatos podem ser 

representados em conjuntos Fuzzy. Cury ainda acrescenta que o fuzziness é um tipo de 

imprecisão que deriva de um grupo de elementos divididos em classes que não possuem 

limites claramente definidos. Essas classes surgem, por exemplo, sempre que são 

traçadas ambigüidades, ambivalências, e incertezas em modelos matemáticos de 

fenômenos empíricos.  

A teoria de conjuntos Fuzzy tem como um de seus objetivos o desenvolvimento de uma 

metodologia para a formulação e solução de problemas bastante complexos ou mal 

formulados sob o ponto de vista das técnicas convencionais. (Kandel, 1986) 

Formalmente, a lógica Fuzzy aproxima funções através de associações entre as entradas 

e saídas do sistema elaborado (input/output). Sistemas baseados nas regras Fuzzy 
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aplicam estes métodos para resolver problemas do mundo real (como um SIGRSU), 

especialmente aqueles de difícil modelagem, ou que seja controlado por seres humanos, 

ou ainda que a ambigüidade e a incerteza estejam presentes. Um sistema Fuzzy típico 

consiste de uma base de regras, de funções de pertinência e de procedimentos de 

inferência conforme figura 5.1 

 

Figura 5.1: Estrutura Geral de um sistema de Inferência Fuzzy.  

 

 

O que ocorre é que dentro da realidade no mundo físico real e em outras situações como 

no mundo econômico ou na gestão de resíduos sólidos urbanos os elementos 

formadores de um conjunto tipo Fuzzy, não são muito bem definidos. Desta forma, 

existem classes e em tais classes, não é necessário para um elemento pertencer ou não a 

uma determinada classe. Podem existir graus de pertinência intermediários, isto define 

os chamados conjuntos Fuzzy com graus de pertinência contínuos. Instintivamente 

define-se um conjunto Fuzzy como uma classe com pertinência parcial, sendo X={x} 

um conjunto Fuzzy A de objetos pertencentes a X que é um conjunto de pares 

ordenados, definido como XxxxA A ∈= )},(,{ µ . Onde se define µA(X) como o grau de 

pertinência de x em A. Para simplificação assume-se que µA(X) é um número dentro do 
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intervalo [0,1] com os graus 1 e 0 representando, respectivamente, pertinência total e 

não pertinência dentro de um conjunto Fuzzy. 

A existência, dentro da literatura estudada nesta tese sobre métodos de inferência que 

utiliza as regras fuzzy, na maioria das abordagens pode ser categorizada como 

generalizações da dedução lógica ou da teoria da aproximação. A primeira abordagem, 

uma extensão da implicação lógica para declarações fuzzy, é usualmente utilizada para 

inferência em sistemas especialistas fuzzy e base de dados. Segundo Zadeh (1983), um 

método representa as regras fuzzy com uma relação de comprometimento entre os 

conjuntos fuzzy, e assim, utiliza uma regra de inferência composta para produzir o 

conjunto fuzzy resultante (output). A utilização desta regra de inferência composta não 

é a única aproximação para a inferência fuzzy que se enquadra na categoria da dedução 

lógica generalizada. Outro método básico, dentre os muitos propostos, é o método de 

modificação de compatibilidade. Uma excelente abordagem do relacionamento entre 

estes dois métodos pode ser encontrada em CROSS (1993). Uma abordagem considera 

a inferência baseada em regras fuzzy como uma aproximação funcional. Um exemplo a 

ser citado é o controle ambiental, em que a superfície de controle do sistema em questão 

é aproximada, usando-se regras de controle fuzzy, da forma “SE X é A ENTÃO Z é C”, 

que representa um relacionamento funcional entre o input A e o input C. (Ex. SE 

aumentar a quantidade reciclada ENTÃO teremos melhoria tecnológica) 

5. 3 O Sistema Mandani de Análise Fuzzy e Software análise 
 

O sistema Mandani é descrito como um sistema fuzzy, que faz corresponder a cada 

entrada fuzzy uma saída fuzzy. No entanto, espera-se que a cada entrada crisp  faça 

corresponder uma saída  crisp. Neste caso, um sistema fuzzy é uma função de Rn em R, 

construída de alguma maneira específica. Os módulos que seguem indicam a 

metodologia para a construção desta função: 
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1) Módulo de  fuzzificação: é o que modela matematicamente a informação das 

variáveis de entrada por meio de conjuntos  fuzzy. É neste módulo que se 

mostra a grande importância do especialista do processo a ser analisado, pois a 

cada variável de entrada devem ser atribuídos termos lingüísticos que 

representam os estados desta variável e, a cada termo lingüístico, deve ser 

associado um conjunto fuzzy por uma  função de pertinência; 

2) Módulo da base de regras: é o que constitui o núcleo do sistema. É neste 

módulo onde “se guardam” as variáveis e suas classificações lingüísticas;  

3) Módulo de inferência: é onde se definem quais são os conectivos lógicos 

usados para estabelecer a relação fuzzy que modela a base de regras. É deste 

módulo que depende o sucesso do sistema fuzzy já que ele fornecerá a saída 

(controle)  fuzzy a ser adotado pelo controlador a partir de cada entrada fuzzy;  

4) Módulo de defuzzificação: que traduz o estado da variável de saída fuzzy para 

um valor numérico. 

É importante ressaltar que existem diferentes métodos de inferência fuzzy com 

diferentes propriedades. O Fuzzy Logic toolbox do MATLAB, utilizado neste trabalho 

oferece duas opções: o Método de Mamdani e o Método de Sugeno. Analogamente, 

existem diversos métodos de defuzzificação. Devido à simplicidade e eficiência, além 

de ser bastante condizente com a intuição humana, toda a pesquisa foi feita utilizando-

se os seguintes métodos disponibilizados pela toolbox fuzzy do matlab 6.5: o Método de  

Mamdani, na etapa de inferência, e o Método do centro de gravidade33 (centroid), na 

etapa de defuzzificação. (PEDRYCZ & GOMIDE 1998) 

                                                 
33 Método do Centro de Massa ou Centróide: o valor numérico obtido representa o centro de gravidade da distribuição de 
possibilidade de saída do sistema fuzzy: 

a) determinar a abscissa do ponto centróide para cada saída ativada na inferência. 

b) calcular a área entre o grau de pertinência e o eixo x para cada saída ativada. 

c) calcular a média ponderada dos pontos centróides pelas respectivas áreas. 
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5.4 Funções de Pertinência  
 

Cada conjunto fuzzy  é caracterizado pela sua função de pertinência, geralmente são 

representados por µ(x). É através delas que serão determinadas o quanto um 

determinado elemento pertence ao conjunto (ZIMMERMAN, 1991). De acordo com 

sua aplicação ou a maneira de representar em um determinado contexto existem 

diferentes tipos de funções de pertinência. 

A função de pertinência que irá representar um conjunto de números fuzzy deve 

respeitar algumas condições. A função terá que ser normal e convexa. Um conjunto  

fuzzy dito como normal  quando sua função de pertinência permite classificar um 

determinado dado em pertencer totalmente ao conjunto. Um conjunto fuzzy é dito 

convexo quando sua função de pertinência não tem mais o “crescimento e 

decrescimento” dos valores resultantes ao longo do universo dado (TSOUKALAS,  

1997). 

As funções de pertinência têm função de uma vez selecionados o número e formato, 

determinar os valores associados à máxima pertinência, onde define-se a função de 

máxima pertinência é igual a um, e os valores associados à mínima pertinência, onde o 

valor da função de pertinência é igual a zero.  

Utilizando as funções de pertinência disponíveis no Fuzzy Logical Matlab Toolbox. Os 

formatos mais comumente utilizados para funções de pertinência são os triangulares 

(trimf), os trapezoidais ( trapmf) e os gaussianos (gaussmf). Por esta razão, nesta 

pesquisa, apenas para estes formatos serão indicados quais procedimentos devem ser 

utilizados na análise. 
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5.4.1 Funções de pertinência triangulares (trimf) 

As funções de pertinência triangulares são caracterizadas por uma terna (a, b, c), onde a 

e c  determinam o intervalo dentro do qual a função de pertinência assume valores 

diferentes de zero, e  b é o ponto onde a função de pertinência é máxima. A Figura 5.2 

exibe uma função de pertinência triangular onde são destacados a, b e c. Nesta figura 

encontram-se no eixo vertical os valores da função de pertinência e no eixo horizontal 

os valores da variável que se quer estudar. 

 

Figura 5.2: Função Triangular 

 

Fonte: Toolbox Matlab 6.5 

5.4.2 Funções de pertinência trapezoidal (trapmf) 

As funções de pertinência trapezoidais são caracterizadas por um conjunto de quatro 

valores de a, b, c e d, onde a e d determinam o intervalo dentro do qual a função de 

pertinência assume valores diferentes de zero, e  b e  c determinam o intervalo dentro do 

qual a função de pertinência é máxima e igual a 1. A Figura 5.3 exibe uma função de 

pertinência trapezoidal onde são destacados os pontos a, b, c e d. Nesta Figura 

encontram-se no eixo vertical os valores da função de pertinência e no eixo horizontal 

os valores da variável que se quer estudar. 
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Figura 5.3: Função Trapezoidal 

 

Fonte: Toolbox Matlab 6.5 

 

5.4.3 Funções de pertinência Gaussianas (gaussmf)  

As funções de pertinência Gaussianas são caracterizadas pela sua média e seu desvio 

padrão. Este tipo de função de pertinência tem um  decaimento suave e tem valores 

diferentes de zero para todo domínio da variável estudada.  A Figura 5.4 exibe uma 

função de pertinência Gaussiana. Nesta figura encontram-se no eixo vertical os valores 

da função de pertinência e no eixo horizontal os valores da variável que se quer estudar. 

Figura 5.4: Função Guaciana 

 

Fonte: Toolbox Matlab 6.5 

5.4.4 Modelagem: 

Para modelar matematicamente a base de regras da pesquisa , Mamdani e  Assilian 

(1975) propuseram uma relação fuzzy binária M entre as entradas x e as saídas u, cuja 
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função de pertinência está descrita como segue: em cada uma das regras da base de 

regras  fuzzy. Esta pesquisa adota o operador matemático  mínimo para o conectivo 

lógico “e”  As sentenças “se ...então ...” são modeladas pela aplicação do mínimo pois 

entende-se que para efeitos da pesquisa a melhor opção de análise é a conservadora 

optando sempre pelo pior resultado possível, e o Método do centro de gravidade 

(centroid), na etapa de defuzzificação. 

5.5 Trabalho de Campo - Determinação dos Resultados - Questionário 
para especialistas e opinião. 

5.5.1 Estudo da RMRJ 

Na RMRJ como nas demais regiões metropolitanas a população de maior poder 

aquisitivo, apresenta seu sistema de saneamento mais desenvolvido. A analise conjunta 

dos mapas de renda, IDH e acesso aos serviços de saneamento revela uma alta 

correlação entre a cobertura dos referidos serviços e as respectivos valores de IDH, 

desta forma, geralmente, as regiões onde os valores de renda ou IDH são maiores, o 

acesso a serviços de Saneamento é mais eficiente.  

O Estado do Rio de Janeiro é compreendido por 92 municípios, ocupando uma área de 

43.910 km2, o que corresponde a 0,52% do território nacional. Sua população totaliza 

14.367.000 habitantes, sendo 96% desta estabelecida no meio urbano e 4% em áreas 

rurais (IBGE, 2000). Segundo os dados disponíveis do IBGE, no censo de 2000, o 

Estado é a segunda economia do Brasil, com 14,4 milhões de consumidores e uma 

densidade demográfica de 328,03 habitantes por km2. A RMRJ ocupa uma área que 

equivale a apenas 14,9% da área total do estado, concentrando-se em uma superfície de 

pouco menos de 6.500 km2 uma população de 11 milhões de pessoas, cerca de 80% da 

população do Estado, das quais 80% vivem no município do Rio de Janeiro. 
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No âmbito geral, o estado do Rio de Janeiro apresenta o valor de IDH alto para os 

parâmetros brasileiros, situando-se na quinta posição entre os estados brasileiros, com 

média geral de 0,807, ficando atrás do Distrito Federal (0,844), de Santa Catarina 

(0,822), São Paulo (0,820) e Rio Grande do Sul (0,814). O índice, desenvolvido no 

Brasil pelo PNUD e outros parceiros, é composto de três sub-índices. No de educação 

(que engloba a taxa de alfabetização e a taxa bruta de freqüência à escola), o Estado 

apresenta o quarto melhor desempenho (0,902); no de longevidade, o nono (0,740); e no 

de renda (medido a partir do indicador renda per capitaL média), o terceiro (0,723).  

Essa posição geral, no entanto, esconde grandes discrepâncias intra-regionais, conforme 

pode ser observado nos mapas 2.3 e 2.5, onde os municípios da Região Metropolitana 

estão representados com seus respectivos IDHs municipais, enquanto que para o 

município do Rio de Janeiro, o nível de detalhamento é o de bairros. 

A RMRJ é uma das regiões metropolitanas mais densamente povoadas no país, 

contribuindo com o maior percentual do Produto Interno Bruto estadual – PIB, 

considerando que o PIB do RJ é o segundo maior do país, sua política de gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos é importante para a relação das cidades que envolvem a 

RM. Considerando-se ainda que para os próximos cinco anos a RMRJ será umas das 

regiões a receber maior nível de investimentos no país devido à construção de indústrias 

voltadas para o setor petrolífero acredita-se que sua infra-estrutura industrial sofrerá 

ampliação e será reaquecida, tornando-se um pólo agregador de mão de obra do interior 

do estado e de outros estados. O estudo aprofundado desses parâmetros justifica-se 

assim pela importância desse grupamento urbano no contexto nacional. 

Em termos da composição do lixo por bairros do Rio de Janeiro e dos municípios da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro partimos da hipótese de que os bairros e os 
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municípios de renda mais baixa possuem maiores percentuais de matéria orgânica em 

seus resíduos sólidos, em contraste com as áreas de renda mais alta. 

A aplicação de álgebra de mapas resultou em mapas sínteses sobre nível de 

desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro, a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro e o Município do Rio de Janeiro. Esses mapas revelam, em certa medida, o grau 

de desenvolvimento social do município do Rio de Janeiro e dos territórios que 

compõem a sua região metropolitana.  

A construção do mapa 5.1 foi baseada em modelagem cartográfica, ou seja, foi aplicada 

uma operação de álgebra simples, no caso, a soma dos mapas temáticos de análise 

elaborados. Para a construção destes objetos de análise, as variáveis relevantes para a 

temática foram selecionadas a partir da base de setores censitários que são as unidades 

territoriais criadas para servir de referência cadastral para a coleta de dados do censo 

demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2000. O estado do Rio de Janeiro possui aproximadamente 18.000 setores censitários 

que são especializados e localizados geograficamente, o que facilita cruzamentos de 

dados (overlay) para efetuar mapas síntese. Afigura 5.5 demonstra como foi pensada a 

forma de se obter informações para transitar com a composição gravimétrica do lixo 

pelos setores.  
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Figura 5.5: Esquema de parametrização dos dados 

 

Fonte Elaboração própria 

A modelagem cartográfica ou álgebra de mapas consiste na realização de operações 

lógicas sobre um conjunto de mapas de uma base cartográfica comum, onde cada mapa 

é uma variável sujeita a operações matemáticas tradicionais. Como ela é realizada em 

estrutura matricial, a unidade básica de processamento é o pixel. Por isso, todos os 

mapas de análise foram transformados de sua estrutura vetorial (na qual foram 

elaborados) para a estrutura matricial apresentados no Anexo III.  
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Mapa 5.1 Composição do Lixo, IDH e Leptospirose por recorte municipal e RMRJ 

 

Fonte: Eleboração Propria 

As possibilidades de aplicação da metodologia de avaliação de condições de vida e 

gravimetria variam para as diferentes escalas de análise, sejam elas estadual, municipal 

e intra-urbana (bairros e setores censitários). O recorte espacial do primeiro mapa 5.2 

revela a situação dos municípios do estado do Rio de Janeiro com respeito ao IDH 

municipal, composição do lixo e casos de leptospirose.  Ressalta-se um padrão espacial 

onde os melhores indicadores de condições de vida (IDH mais alto)  é encontrado em 

dois municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a capital e Niterói. O 

contraste entre essa situação mais favorável e a situação de outros municípios como os 

da Baixada Fluminense, com IDH mais baixo é bastante nítido pelo gradiente de 

tonalidades escolhido.  
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Mapa 5.2: Composição do Lixo, IDH e Leptospirose por recorte municipal.  

 

Fonte: Eleboração Própria  

Este trabalho possibilitou, para efeitos da análise da pesquisa, considerar que pelo fato 

da RMRJ representar uma amostra normal esta replica estatisticamente o 

comportamento do consumidor para todo o Estado do Rio de Janeiro. 

5.5.2 Trabalho de Campo 
 

Durante os meses de dezembro de 2006 e março de 2007 foi realizado o trabalho de 

campo da tese em projeto financiando pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

cuja sigla Soci - Água. Na pesquisa foram aplicados questionários a gestores das 19 

prefeituras no que tange a GRSU. Para realização do trabalho foram apresentados os 

documentos a seguir (Anexo I): 
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• Questionário ao Gestor 

• Questionário sobre GRSU 

• Clausula de Confidencialidade das informações  

A visita as prefeituras que compõe a RMRJ serviu para aplicar os questionários em 

secretarias ou empresas públicas ligadas direta ou indiretamente à área de saneamento. 

O objetivo em questão era observar como os serviços de saneamento são vistos por 

aqueles que dentro da municipalidade tomam decisões observando sua sensibilidade aos 

problemas existentes no município e confrontando com informações disponíveis em 

órgãos oficiais de estatística. Acredita-se que exista uma relação direta entre visão dos 

serviços de saneamento pelos gestores públicos e mudanças no acesso a esses serviços 

no futuro.  

De uma maneira geral, o saneamento na RMRJ entenda-se: tratamento de água, esgoto e 

resíduos sólidos, apresenta-se ainda bem deficitário, não envolvendo diretamente uma 

questão tecnológica e sim de escassez de recursos públicos para gerir o problema. As 

responsabilidades de tratamentos específicos como dragagem de canais, construção de 

aterros sanitários e ETEs também dificultam a soluções de problemas e pulverizam em 

vários órgãos recursos que se estivessem concentrados em uma única secretaria  

sanariam melhor o déficit de saneamento no estado. Na consulta aos gestores observou-

se, conforme gráfico 5.1, a incidência de recursos provenientes de fundos próprios, 

fundos estaduais, federais e internacionais. A dificuldade de gerir estes recursos por 

parte das prefeituras muitas vezes interrompe o fluxo de capital em sua prestação de 

contas, principalmente no que diz respeito aos recursos internacionais (Ex. PDBG I 

Banco Mundial). Esta interrupção acarreta na estagnação de obras e na perda, muitas 

vezes, de empreendimentos.  

No gráfico 5.1, são apresentados os fundos de investimentos que financiam programas 
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nos municípios da área estudada. Quase todos obtêm intervenções geridas com recursos 

próprios. Os fundos federais são de programas como “Ministério das Cidades”, 

“FUNASA” e “PROSAB” auxiliando na área de saneamento e infra-estrutura. No 

internacional restringe-se ao “PDBG”, o mesmo encontra-se congelado pela 

inconsistência na prestação de contas por parte das prefeituras. Vale ressaltar que parte 

dos fundos não é utilizada por falta de projetos.  

Gráfico 5.1: Investimentos em Projetos de Saneamento 

 

Fonte: elaboração própria 

5.5.3 Questões levantadas nos questionários. 
 

Durante as visitas realizadas nas prefeituras da RMRJ foram levantadas questões que 

envolviam não só serviços de responsabilidade direta das prefeituras, como também 

serviços que as prefeituras realizavam além de sua responsabilidade. Observou-se que a 

fim de atender pleitos da população as prefeituras traziam serviços como dragagem de 

rios e canais, assim como distribuição, coleta e tratamento de água.  

Desde a Constituição Federal de 1988 cabem as municipalidades apenas o tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, ficando sob responsabilidade dos estados serviços de 
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tratamento de água e esgoto. Os recursos de GRSU nos municípios envolvem 5% dos 

orçamentos anuais em todos os municípios entrevistados.  

No Estado do Rio de Janeiro, a SERLA é o órgão responsável pela dragagem de rios, 

canais e lagos e por manter a limpeza destes, garantindo a perfeita drenagem urbana nos 

municípios. Muitas vezes, por uma questão de recursos e de logística este serviço não é 

realizado. Em muitos casos o órgão responsável pelo serviço não tem como se fazer 

presente em todos os municípios. Desta forma, a questão da drenagem urbana nos 

municípios afeta outras secretarias principalmente em questões que envolvem saúde, 

pois a população muitas vezes utiliza erroneamente as margens para dispor seus 

resíduos e por falta de opções de moradia utiliza as margens para fixar suas residências, 

dificultando inclusive serviços de dragagem e limpeza.  

Mapa 5.3: Índice de Desenvolvimento Humano e Acesso ao Saneamento na RMRJ. 

 

Fonte: Elaboração Propria  
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Os serviços de tratamento de água e esgotos na RMRJ excetuando-se o município de 

Niterói estão sob responsabilidade da Companhia Estadual de Águas e Esgoto 

(CEDAE) que é responsável por todo o tratamento de água da RMRJ e por parte do 

tratamento de esgoto da RMRJ. O mapa 5.3 com dados do censo de 2000 apresenta o 

acesso de serviços de tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto na RMRJ. 

Outra iniciativa municipal de serviços que seriam de responsabilidade do estado foi a 

concessão dos serviços de distribuição de águas e tratamento de esgotos para a 

concessionária Águas de Niterói responsável por estes serviços no município de mesmo 

nome. Desde sua implantação, em novembro de 1999, a empresa vem investindo na 

construção, ampliação e reforma de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), 

instalação e ampliação de adutoras, redes de abastecimento e elevatórias. Pode-se 

considerar esta experiência como sendo de sucesso na RMRJ, onde 100% do município 

de Niterói – em área e população – é atendido com abastecimento de água e 90% dos 

dejetos são coletados e tratados. 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos: 

Com relação à qualidade dos serviços de limpeza urbana dos municípios foi feito um 

levantamento sobre questões que envolviam: 

1- Qualidade dos serviços de coleta 

2- Qualidade dos serviços de disposição final 

3- Composição dos resíduos do município 

Na questão de coleta de resíduos sólidos urbanos a maioria das municipalidades optou 

por terceirizar seus serviços de coleta. Apenas os municípios do Rio de Janeiro, Niterói 

e Nova Iguaçu apresentam empresas com responsabilidade de realizar os serviços de 

limpeza urbana. Esta questão acarreta para a população, muitas vezes, uma 
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descontinuidade do serviço de limpeza a cada mudança de governo ou a cada revisão de 

contrato. O impacto social direto deste tipo de ação é a não coleta dos resíduos e 

conseqüentemente a possibilidade de proliferação de vetores. A solução está na 

negociação de contratos de longo prazo com empresas terceirizadas e na fiscalização 

destas pelo poder publico, haja visto a operação de aterros que tem seus contratos feitos 

para períodos médios de 20 anos. O gráfico 5.2 apresenta a visão dos gestores sobre o 

tratamento e disposição de lixo na RMRJ  

Gráfico 5.2: Visão dos Gestores do Tratamento e Disposição de Lixo na RMRJ 

 

Fonte: Elaboração própria  

Constatou-se que a grande maioria dos gestores considera a disposição final de seus 

resíduos nula, pois ainda não dispõe de local adequado para disposição final de seus 

resíduos enviando-os muitas vezes para lixões. Apenas o município de Nova Iguaçu 

apresenta um aterro que pode ser considerado sanitário, restando aos demais municípios 

apenas a possibilidade de controlar seus aterros. Dentre os municípios da RMRJ seis 

deles não dispõe de local especifico em seus territórios para colocar seus resíduos, que 

são enviados para o aterro metropolitano de Gramacho, instituído na vigência do 

Tratamento e disposição

Muito Eficiente Eficiente Pouco Eficiente Péssimo Nulo
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FUNDREM, localizado no município de Duque de Caxias. Aterro este considerado 

controlado e em processo de encerramento. Para atender ao município do Rio de Janeiro 

e substituir Gramacho está em processo de licenciamento o aterro sanitário de 

Paciência.  

Alternativas que auxiliariam a redução do volume de resíduos em aterros, como 

programas de coleta seletiva, na grande maioria dos municípios não é cogitado pelo 

poder público. Isto se deve a dois fatores: a grande quantidade de matéria orgânica 

apresentada nos RSU municípios fazendo com que o custo de oportunidade da coleta 

torne-se alto e a ausência de recursos disponíveis nos municípios para implementação 

de programas relacionados ao assunto. O gráfico 5.3 apresenta a visão dos gestores 

coleta seletiva na RMRJ. 

Gráfico 5.3: Visão dos gestores Coleta Seletiva na RMRJ 

 

Fonte: Elaboração própria  

5.6 - Estrutura do Modelo Fuzzy.(Variáveis de entrada e de Saída) 
 

A estrutura do modelo fuzzy é representada no diagrama da Figura 5.6, baseia-se na 

combinação de variáveis de entrada de natureza quantitativa e qualitativa. Estas são 

Coleta Seletiva
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caracterizadas de forma a refletir a GRSU, e por meio das combinações das variáveis se 

alcança o objetivo de ter um Grau de Reciclagem (GR) oriundo da combinação de um 

dado empírico com a subjetividade da tomada de decisão do Gestor Público. 

Figura 5.6 Estrutura do Modelo Fuzzy 
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A obtenção de um GR de projetos de GRSU utilizou oito variáveis de entrada (inputs) 

sendo quatro qualitativas e quatro quantitativas, estas variáveis são ditas primárias e a 
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partir delas no modelo proposto é feita a interação entre o especialista e os usuários do 

sistema de GRSU, nele também são transformadas as variáveis quantitativas em 

variáveis lingüísticas. O GR da tese é uma forma de apresentar um indicador de 

classificação mais humanista do problema de gerir recursos públicos, apresentando 

resultados em uma escala de 0 a 1 e que permite aos tomadores de decisão procederem 

comparações entre projetos possibilitando assim uma tomada de decisão mais precisa e 

uma possibilidade de agir preventivamente para escolha da política pública. A obtenção 

do Grau de Reciclagem (GR) possibilitará ao aos usuários do sistema de GRSU no 

presente e no futuro obterem uma possibilidade mais clara de tomada de decisão. 

Variáveis Quantitativas. 

As variáveis quantitativas sozinhas não têm significância quando avaliadas 

isoladamente sem ter a impressão do especialista. Sua inserção em um modelo apenas 

como ferramenta de análise nos leva a comportamentos médios de uma população e 

perde-se na impressão enviesada do tomador de decisão. A partir do momento que o 

tomador de decisão observa o valor de uma variável quantitativa e torna pública a sua 

impressão desta, a ferramenta de analise torna-se mais precisa, pois tem-se a clareza do 

quanto a informação impactou naquele que fará o uso direto da mesma. 

Variáveis Qualitativas: 

Conforme esclarecido, as funções de pertinência para construção de conjuntos fuzzy 

têm origem na opinião e no conhecimento de seres humanos, principalmente 

especialistas no assunto abordado no estudo em questão. Para análise a estes 

especialistas é atribuído um Grau de Certeza (GdC), atribuindo ao “especialista” 

informações entre 0 e 1. Estes GdC conforme esclarecem Turksen (1984) e Cury (1999) 

podem ser determinados através de um método dito por Avaliação e Dedução Subjetiva 

descrito assim: 
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“Como os conjuntos Fuzzy pretendem geralmente modelar a 
percepção e o conhecimento das pessoas, eles podem ser 
determinados por meio de procedimentos de cognição simples ou 
sofisticados. Em um contexto simples, pessoas simplesmente 
desenham ou especificam de alguma forma curvas de pertinência 
diferentes, apropriadas ao problema apresentado. Tais pessoas são 
tipicamente especialistas da área ou até mesmo usuárias do sistema, 
como sugerido para o presente trabalho. Podem ser também 
apresentadas a estas pessoas curvas de possíveis conjuntos mais 
restritos, para que haja um processo de escolha. Em casos mais 
complexos, os usuários podem ser submetidos a métodos psicológicos 
para fornecer dados para determinação dos graus de pertinência” 
 

Os autores definem que a parte mais critica para desenvolver este modelo fuzzy é a da 

forma como os conjuntos são apresentados, visto que é necessário atentar para os dados 

de entrada e seus conceitos lingüísticos correspondentes. As variáveis qualitativas de 

entrada utilizadas, que são variáveis eminentemente lingüísticas, e não numéricas para 

tornarem-se fuzzificáveis, necessitam de um GdC de forma que o vetor lingüístico possa 

ser utilizado na base de regras se então, definida pelo especialista. 

O tratamento de variáveis de entrada qualitativas deve obedecer a um critério subjetivo 

e o preenchimento de seus requisitos básicos, somente um termo lingüístico ou no 

máximo dois termos por variável qualitativa, são definidos por GdC. 

5.7 Definição de Variáveis de Entrada - Aplicações de Lógica Fuzzy para 
obtenção de Grau de Reciclagem 
 

5.7.1 Variáveis Quantitativas 

As variáveis quantificáveis observadas no estudo Fuzzy desenvolvido na tese foram 

fundamentados em variáveis escolhidas na PNSB 2000 e no IDH do mesmo ano. A 

escolha destas variáveis foi feita para identificarmos quais delas seriam mais sensíveis 

em uma análise dos gestores na escolha de políticas públicas. Entende-se que as 

variáveis descritas a seguir seriam apresentadas em momentos de tomadas de decisão e 

serviriam de parâmetros. São elas:  
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- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH –Municipal) : O IDH foi criado pela 

ONU no início da década de 1990 e tem sido calculado anualmente para diversos países. 

Define-se o mesmo como a base empírica dos Relatórios de Desenvolvimento Humano, 

responsáveis por monitorar o processo de desenvolvimento mundial. As variáveis 

utilizadas para cálculo do índice são a distribuição da renda, de saúde (taxas de 

mortalidade infantil e adulta) e educação (taxas de alfabetização). 

Neste estudo a aplicação do questionário foi realizada na RMRJ onde o índice varia 

entre 0,774 e 0,886. 

0,722 a 0,749 - Baixo 

0,75 a  0,79- Médio 

0,8 a 0,9- Alto 

- Matéria Orgânica (MAT ORG): A quantidade de material orgânico presente no lixo 

domiciliar é importante, pois determina o maior ou menor poder aquisitivo da 

população. Em regiões onde o poder aquisitivo é baixo, o percentual de matéria 

orgânica está acima de 50%, o que pode indicar uma maior manipulação de alimentos 

nas residências. Nos subúrbios e nos bairros da zona oeste o percentual de matéria 

orgânica é bem alto. Neste estudo considerou-se o número de habitantes dos municípios 

da RMRJ e comparou-se com os dados da PNSB para obter-se o percentual de matéria 

orgânica dos municípios. A quantidade de matéria orgânica no lixo é fator determinante 

para a identificação de passíveis fontes de proliferação de vetores e também estima o 

potencial de geração de metano dentro da parte úmida do lixo. Os valores obtidos a 

partir dos municípios da RMRJ são entre 51% e 60%.  

60% a 58% - Alto 

57% a 56% - Médio 

50% a 55% - Baixo 
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- Matéria Inorgânica (MAT INORG): A matéria inorgânica presente no lixo é onde 

podemos encontrar elementos passiveis de reciclagem, pois o grau de contaminação 

com a mistura de lixo seco e úmido pode inviabilizar a reciclagem do lixo domiciliar. 

Os valores obtidos a partir dos municípios da RMRJ são entre 40% e 49 %. 

40% a 42% - Baixo 

43% a 45% - Médio 

46% a 49% - Alto 

- Lixo Per capta Domiciliar: Segundo a PNSB de 2000 apenas 8,4%, dos municípios, 

em número, pesam efetivamente em balanças o lixo coletado. Todavia, 64,7% do lixo 

urbano no Brasil é pesado, na medida em que as grandes cidades, que geram a maior 

parcela da produção de lixo, dispõem deste equipamento de medição. Sem pesagem, a 

quantidade de lixo coletada é estimada, geralmente considerando-se os seguintes 

fatores:  

• número de viagens realizadas pelos caminhões de coleta; 

• sua capacidade volumétrica; e 

• peso específico do lixo da cidade, dentro do caminhão de coleta (em geral obtido 

empiricamente). 

Dos 5.507 municípios brasileiros, 4.026, ou seja, 73,1% têm população até 20.000 

habitantes. Nestes municípios, 68,5% dos resíduos gerados são vazados em lixões e em 

alagados. Se tomarmos, entretanto, como referência, a quantidade de lixo por eles 

gerada, em relação ao total da produção brasileira, a situação é menos grave, pois em 

conjunto coletam somente 12,8 % do total brasileiro (20.658 t/dia). Isto é menos do que 

o gerado pelas 13 maiores cidades brasileiras, com população acima de 1 milhão de 

habitantes. Só estas cidades coletam 31,9 % (51.635 t/dia) de todo o lixo urbano 
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brasileiro, e têm seus locais de disposição final em melhor situação: apenas 1,8 % (832 

t/dia) é destinado a lixões, o restante sendo depositado em aterros controlados ou 

sanitários.  Utilizando estimativas da PNSB de 2000 temos a RMRJ com lixo per capto 

variando de 0,46 a 1,29 Kg /dia. Definissem as variáveis sob oo seguinte corte: 

0,46 a 0,56 - Baixo  

0,57 a 0,78 – Médio  

0,79-1,29 - Alto 

5.7.2 - Variáveis Qualitativas 

As variáveis qualitativas escolhidas para interagir com as variáveis quantitativas foram 

levantadas a partir do questionário do trabalho de campo feito nos municípios da RMRJ 

as variáveis fuzzificáveis foram escolhidas a partir de perguntas feitas a partir da visão 

que cada entrevistado do poder público municipal tinha do orçamento municipal para 

limpeza urbana e de serviços públicos ligados a coleta e disposição final de lixo. 

Entende-se que a visão destes serviços por parte dos entrevistados afeta os resultados 

em pesquisas oficiais que apresentem resultados quantitativos. As variáveis lingüísticas 

utilizadas para fuzzificação foram atribuídos da seguinte forma: 

0 a 35% - Baixo 

35% a 75% - Médio 

75% a 100% - Alto 

- Orçamento Municipal p/ GRSU: O orçamento municipal para limpeza urbana reflete 

a preocupação do gestor com a limpeza do município. Isto se reflete, por exemplo, em 

outros setores que não utilizam a verba para a limpeza urbana como saúde e educação. 
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- Tratamento de Disposição Final: A forma como são acondicionados os resíduos 

sólidos urbanos aterros sanitários ou controlados e lixões repercute diretamente na visão 

e no impacto para a população que dispõe este lixo e em alguns casos afeta populações 

que estão distantes daquela que gerou os resíduos. A forma como o gestor encara sua 

função de tomador de decisão quanto ao destino do lixo influencia as condições do 

destino final. Muitas vezes a falta de um adequado conhecimento técnico afeta a correta 

disposição final dos RSU. 

- Coleta Seletiva: A existência de Coleta Seletiva implica em investimento direto do 

poder público na segregação do lixo na fonte antes de chegar ao destino final. A 

existência de coleta seletiva ou de projetos de coleta seletiva no município implica em 

um processo de conscientização da questão e de educação ambiental da população que 

não necessariamente vive do lixo.   

- Reciclagem: A reciclagem pode acontecer ou não com a existência de coleta seletiva 

na cidade. De fato, a existência de um setor informal de coleta de lixo para reciclagem é 

uma realidade nas cidades onde não existe a coleta seletiva, ou cooperativas de 

catadores. Este é constituído por catadores que se preocupam em aproveitar a 

reciclagem para gerar ou complementar a renda. O setor formal, representado pelo 

serviço público de coleta de lixo, está presente no modelo de subsídios para orientar a 

mão-de-obra presente no lixo. 

Variáveis de Saída do modelo – Grau de Reciclagem: este é o valor defuzificado dos 

cruzamentos de todas as variáveis fuzzy. Define-se neste trabalho o cruzamento das 

variáveis quantitativas e qualitativas do modelo. O resultado deste é a quantidade 

reciclada do montante que é segregado para reciclagem, ou seja, quanto do lixo que 

chega a reciclagem de fato retorna para o processo produtivo. O impacto deste valor é 

levado a Matriz de Insumo Produto do Rio de Janeiro e assim são medidos quanto este 
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representa em impactos sobre emissões evitadas e energia economizada com 

reciclagem.  

5.8 Interação para Construção dos Conjuntos Fuzzy 

Os resultados da pesquisa realizada na RMRJ foram utilizados no exercício fuzzy da 

tese, para a construção dos conjuntos fuzzy das variáveis quantitativas e para definir os 

vetores lingüísticos das variáveis qualitativas. Conforme esclarecido no item 5.7 as 

variáveis quantitativas apresentam escalas de medição estabelecidas pelos órgãos que 

realizam suas medições e a fuzzificação ocorre conforme calibragem do especialista. No 

caso das variáveis qualitativas de entrada o especialista34 define os termos lingüísticos 

para as mesmas, da mesma forma estas são definidas no item 5.7. 

5.8.1 Efeito Limpeza: 

O efeito de limpeza pública é um reflexo direto das condições de desenvolvimento 

humano presentes no município e seu impacto é refletido no interesse do gestor em 

atender e realizar um correto serviço de limpeza. A impressão de quanto do orçamento 

municipal deve ser utilizado para o serviço implicará nas condições de limpeza e uma 

melhor ou pior sensação de bem estar para a população.  

Base de Regras: 

A tabela abaixo apresenta a base de regras compostas por uma composição de regras 

fuzzy se-então. A tabela foi construída com base nas informações lingüísticas do 

questionário (anexo I) e na informação fuzzyficada IDH-M. 

 

  

                                                 
34 O especialista líder do trabalho realiza de pesquisa no tema a 14 anos e que é avalista de artigos nas revistas indexadas “Journal of 
Hazardous Materials34” e “Waste Management34”, ligadas ao tema resíduos sólidos, este fato afere ao autor a condição de 
especialista no tema e para efeito do exercício atribui um fator de confiabilidade um (1) para suas avaliações no tema. 
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Tabela 5.1: Base de regras Efeito Limpeza 

REGRAS FUZZY 

SE ENTÃO 

IDH_MUN - Lingüístico 

Uso do Orçamento 
Municipal para 

GRSU Efeito Limpeza 

1 Baixo Baixo Baixo 

2 Baixo Médio  Baixo 

3 Baixo Alto Médio 

4 Médio Baixo Baixo 

5 Médio Médio  Médio 

6 Médio Alto Alto 

7 Alto Baixo Médio 

8 Alto Médio  Alto 

9 Alto Alto Alto 

Fonte: Elaboração Própria 

O comportamento das regras da base de Regras Fuzzy é apresentado abaixo. 

Figura 5.7 Base de Regras Efeito Limpeza 
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O gráfico 5.4 mostra em superfície 3D da variação não-linear do Efeito Limpeza, como 

função do IDH-M e do Orçamento Municipal para Limpeza Urbana foi gerada a partir 

da Base de Regras estabelecidas na Tabela 5.1. 

Dados os valores do IDH e do Orçamento (comportamento das regras da base de Regras 

Fuzzy), tem-se como resultado a inferência de um valora, no intervalo [0,1] que 

representa a sensação de limpeza pública para os entrevistados. Neste sentido, é possível 

obter uma saída do sistema de inferência para, por exemplo, uma um IDH de 0,75 e 

temos 2% do orçamento municipal para limpeza urbana, após a defuzzificação encontra- 

se o valor a de 0,5 orientando que estes valores de orçamento e IDH geram condições de 

um vida e de sensação de limpeza médios. Esta é a interpretação que permite o suporte a 

decisão. 

Gráfico 5.4: Efeito Limpeza 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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O resultado auxilia no suporte a decisão sobre condições de vida no município e 

aplicação dos recursos públicos em limpeza urbana, garantindo assim uma melhor 

qualidade na limpeza pública. 

5.8.2 Efeito Metano: 

As emissões de metano do lixo são reflexos do tratamento e disposição e da quantidade 

de matéria orgânica presente no lixo. Entende-se neste cruzamento que a quantidade de 

matéria orgânica aliada à qualidade da disposição final interfere diretamente na 

metanogênese do lixo, pois a matéria existe numa relação direta entre a produção de 

metano e a quantidade de lixo disposta no aterro sanitário. 

Base de regras: 

A base de regras é composta por uma composição de regras fuzzy, se-então conforme 

tabela abaixo. A tabela foi construída com base nas informações lingüísticas do 

questionário (anexo I) como o gestor público encara o tratamento e disposição final de 

seus resíduos e a informação fuzzyficada percentual  de matéria orgânica disposto em 

aterro segundo a PNSB de 2000. 

Tabela 5.2 Base de Regras CH4 

REGRAS FUZZY 

SE ENTÃO 

MATÉRIA_ORG % 
Tratamento e 
Disposição Efeito Emissão CH4 

1 Baixo Baixo Médio 

2 Baixo Médio  Médio 

3 Baixo Alto Baixo 

4 Médio Baixo Médio 

5 Médio Médio  Médio 

6 Médio Alto Baixo 

7 Alto Baixo Alto 

8 Alto Médio  Médio 

9 Alto Alto Baixo 
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Figura 5.8 Base de Regras Efeito Metano 

 

O gráfico 5.5 mostra em superfície 3D a variação não-linear do Efeito Metano, como 

função do Tratamento de disposição final de lixo e da Quantidade de Matéria 

Orgânica. Para medir o efeito da geração do metano presente no tratamento final dos 

RSU a análise foi gerada a partir da Base de Regras estabelecidas na Tabela 5.2. 

Dados os valores conforme o comportamento das regras da base de Regras Fuzzy, tem-

se como resultado a inferência de um valor, no intervalo [0,1] que representa a sensação 

de emissão de metano para os entrevistados. 

Neste sentido, é possível obter uma saída do sistema de inferência para, por exemplo, 

uma Mat Ogr de 0,58 e tem-se 20% de disposição final. Após a defuzzificação encontra- 
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se o valor de 0,5 considerando que estes valores apresentam que o tratamento e a 

disposição final de lixo mais eficiente gera uma quantidade maior de metano. 

Entretanto, existe um confronto no gráfico, pois a maior quantidade de matéria orgânica 

60% que seria propensa a uma maior quantidade de CH4 implica também em uma pior 

qualidade na disposição final e por conseqüência em uma maior quantidade de metano a 

escapar para a atmosfera. Esta é a interpretação que permite o suporte a decisão. 

Gráfico 5.5: Efeito Metano 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A partir desse resultado, podemos observar claramente como o mesmo auxilia no 

suporte da decisão para a gestão pública. Entretanto, se observado apenas por este 

ângulo vê-se que a disposição final correta implicaria numa emissão zero de metano o 

que de fato não ocorre, como poderemos comprovar ao confrontar o efeito limpeza e o 

efeito metano. 
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5.8.3 Efeito Conservação de Energia 
 

O índice conservação de energia caracteriza-se por identificar o custo de oportunidade 

do poder público em estimular o processo de coleta seletiva. Entende-se que o incentivo 

a reciclagem depende do menor custo de oportunidade para a realização da coleta 

seletiva. Isto se justifica pelo fato de que o poder público realiza a coleta com 

orçamento público e programas de coleta seletiva seriam realizados com recursos 

públicos também, assim o tomador de decisão ao escolher realizar um programa deste 

tipo tem de avaliar não só a vontade da população, mas também tem que pensar nas 

questões técnicas que envolvem o processo observando, orçamento, gravimetria do lixo 

e possíveis compradores da matéria prima gerada com a atividade. Estes três pontos são 

fundamentais para que o programa ocorra. Ainda falando de custo de oportunidade e 

agregando a variável quantidade de matéria inorgânica no lixo considera-se que 

programas de coleta seletiva têm maior chance de sucesso quando iniciados em bairros 

mais ricos da cidade.  

Base de Regras: 

A base de regras é composta por uma composição de regras fuzzy se-então, conforme 

descrito na tabela abaixo. A tabela foi construída com base nas informações lingüísticas 

do questionário (anexo I) como o gestor público encara a possibilidade de ter coleta 

seletiva como alternativa ao tratamento e disposição final de seus resíduos e a 

informação fuzzyficada % de matéria inorgânica disposto em aterro segundo a PNSB de 

2000. 
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Tabela 5.3 Conservação de Energia 

REGRAS FUZZY 

SE ENTÃO 

M_TERIA_INORGANICA 
% - linguistica 1.54- Coleta Seletiva 

Efeito Conservação de 
Energia 

1 Baixo Baixo Baixo 

2 Baixo Medio  Medio 

3 Baixo Alto Medio 

4 Medio Baixo Baixo 

5 Medio Medio  Medio 

6 Medio Alto Medio 

7 Alto Baixo Baixo 

8 Alto Medio  Medio 

9 Alto Alto Alto 

 

Figura 5.9 Conservação de Energia 
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O gráfico 5.6 mostra em superfície 3D a variação não-linear do Efeito Conservação de 

Energia , como função da Coleta Seletiva e da Quantidade de Matéria Inorgânica para 

medir o efeito da Conservação de Energia presente nas políticas públicas para redução 

de lixo na fonte. O resultado foi gerado a partir da Base de Regras estabelecidas na 

Tabela 5.3. 

Dados os valores conforme o comportamento das regras da base de Regras Fuzzy, tem-

se como resultado a inferência de um valor, no intervalo [0,1] que representa como a 

coleta seletiva pode impactar na sociedade, em função da quantidade de lixo inorgânica 

presente nos RSU, de acordo com a sensibilidade dos entrevistados. 

Neste sentido, é possível obter uma saída do sistema de inferência para, por exemplo, 

uma Mat Inorg de 0,44 e temos 10% de coleta seletiva como alternativa a disposição 

final. Após a defuzzificação encontra- se o valor a de 0,1, considerando-se que estes 

valores apresentam que o sistema de coleta seletiva é pouco eficiente, apesar de se tratar 

de um processo de educação ambiental para a população. O tratamento e disposição 

final ainda será uma alternativa muito utilizada como política eficiente de tratamento. 

Esta é a interpretação que permite o suporte a decisão. 
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Gráfico 5.6: Conservação de Energia 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A partir da análise do gráfico acima, podemos observar como o resultado auxilia no 

suporte a decisão, entretanto se observado apenas por este ângulo vê-se que a coleta 

seletiva é uma alternativa pouco eficiente tanto para o tratamento, como para a educação 

ambiental, pois privilegia bairros de poder aquisitivo maior, onde os níveis de matéria 

inorgânica são mais altos. 

5.8.4 Efeito Lixo Rico  

Diferentemente do indicador anterior a reciclagem por lixo per capta ocorre não 

necessariamente com a existência de programas de coleta seletiva. Antes mesmo de 

tornar-se um problema para o gestor público a figura do sucateiro e a existência do ferro 

velho já era comum nas grandes cidades. Este efeito busca identificar a espontaneidade 

existente de movimentos para a coleta de bens inservíveis para a sociedade. A 

reciclagem neste caso ocorre por que existe no catador o interesse em obter renda a 

partir do lixo e não necessariamente existe incentivo do poder publico para que a mesma 
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ocorra. Neste efeito a tese busca identificar externalidades positivas e negativas com a 

busca de recicláveis no lixo. 

Base de regras: 

A base de regras compreende uma composição de regras fuzzy, apresentadas no se-

então conforme tabela abaixo. A tabela foi construída com base nas informações 

lingüísticas do questionário (anexo I) como o gestor público encara a coleta realizada 

por terceiros para a recilcagem de seus resíduos e a informação fuzzyficada lixo per 

capto dia gerado em município conforme sua população segundo a PNSB de 2000. 

Tabela 5.4: Efeito Lixo Rico 

REGRAS FUZZY 

SE ENTÃO 

Lixo Per Capta 
/Kg.Dia Domiciliar - 

Linguistico 1.56- Reciclagem Efeito Lixo Rico 

1 Baixo Baixo Baixo 

2 Baixo Medio  Medio 

3 Baixo Alto Medio 

4 Medio Baixo Baixo 

5 Medio Medio  Medio 

6 Medio Alto Alto 

7 Alto Baixo Baixo 

8 Alto Medio  Medio 

9 Alto Alto Alto 
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Figura 5.10 Efeito Lixo Rico 

 

O gráfico 5.7 mostra em superfície 3D a variação não-linear do Efeito Lixo Rico, como 

função da Reciclagem e do Lixo Per Capta para medir o efeito do Lixo Rico, bem como 

a quantidade de lixo gerada pela população pode ser um fator motivador para o 

desenvolvimento da reciclagem. Desta forma, foi gerado um conjunto de regras se então 

a partir da Base de Regras estabelecidas na Tabela 5.4  

Dados os valores conforme comportamento das regras da base de Regras Fuzzy, tem-se 

como resultado a inferência de um valora, no intervalo [0,1], que representa a 

reciclagem e sua atuação para a sociedade em função da quantidade de lixo gerado por 

pessoa, baseado na sensibilidade dos entrevistados. 
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Neste sentido, é possível obter uma saída do sistema de inferência para, por exemplo, 

um volume de reciclagem de 10% e temos 600 g de lixo per capta dia. Após a 

defuzzificação encontra- se o valor a de 0,5 orientando que estes valores representam 

que a reciclagem como uma alternativa a grandes volumes de lixo nas cidades e a busca 

do processo de reciclagem como um sistema para redução efetiva do volume de lixo 

gerado. O tratamento e disposição final ainda será uma alternativa muito utilizada como 

política eficiente de tratamento. Esta é a interpretação que permite o suporte a decisão. 

Gráfico 5.7: Conservação de Energia 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A partir da análise do gráfico acima, podemos observar como o resultado auxilia no 

suporte a decisão, entretanto se observado apenas por este ângulo vê-se que a 

reciclagem diferente da coleta seletiva é um processo econômico ligado diretamente a 

disponibilidade de matéria prima. É uma realidade na maioria das cidades onde existe 

uma concentração de população capaz de ofertar recicláveis em seus lixos e não 
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necessariamente é uma alternativa para o tratamento e disposição final de lixo, pois em 

alguns casos o acesso e a forma de tratamento destes recicláveis pode ser predatória e 

por em risco a saúde publica. Sendo assim, torna-se claro, quando sita-se o exemplo dos 

catadores que se apresentam nas ruas e nos lixões e que usufruem dos rejeitos da 

sociedade para aferirem uma renda. 

5.8.5 Impacto de Emissão: 

O cruzamento do Efeito de Limpeza com o Efeito de Emissão de Metano (CH4) irá 

apresentar como a GRSU define as condições de vida da população e o quanto esta 

população emite tendo uma qualidade de limpeza boa. Entende-se que o correto 

tratamento de RSU apresenta também um efeito de emissão mais alto, pois uma cidade 

mais limpa e o correto uso de tecnologia para a disposição final de resíduos implica em 

um aumento natural das emissões de CH4. 

Base de Regras: 

Para tal, a base de regras utilizada é se-então conforme tabela abaixo. A tabela foi 

construída com base nas informações lingüísticas do questionário (anexo I) e como o 

efeito de limpeza pública e a emissão de metano se comportam, bem como a sua 

correlação influi diretamente na qualidade de bem estar gerado para a população. 
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Tabela 5.5: Impacto da Emissão 

REGRAS FUZZY 

SE ENTÃO 

Efeito Limpeza 
Efeito Emissão 

CH4 
Impacto de 

Emissão 

1 Baixo Baixo Medio 

2 Baixo Medio  Alto 

3 Baixo Alto Alto 

4 Medio Baixo Baixo 

5 Medio Medio  Medio 

6 Medio Alto Medio 

7 Alto Baixo Baixo 

8 Alto Medio  Medio 

9 Alto Alto Alto 

 

Figura 5.11 Impacto de Emissão 
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O gráfico 5.8 mostra em superfície 3D a variação não-linear do Impacto de Emissão, 

como função do Efeito Limpeza e Efeito da emissão de Metano para medir os impactos 

de emissão em função das variáveis que definem condições de limpeza e de tratamento 

de lixo para os gestores públicos, a partir da Base de Regras estabelecidas na Tabela 5.5 

um conjunto de regras se- então. 

Dados os valores conforme comportamento das regras da base de Regras Fuzzy, tem-se 

como resultado a inferência de um valor, no intervalo [0,1] que representa as emissões e 

seus impactos para a sociedade, em função da limpeza urbana e da qualidade desta, bem 

como da quantidade de gases que escapam para a atmosfera, isto segundo a 

sensibilidade dos entrevistados. 

Neste sentido, é possível obter uma saída do sistema de inferência para, apresentado no 

gráfico 5.8, onde se pode observar um fato curioso que é o ponto de cela representado 

em um primeiro momento pela redução de emissões a medida que a qualidade de 

limpeza pública melhora e um posterior aumento destas emissões, o que significa que o 

aumento de emissões ocorre também pelo aumento da qualidade de serviços e pelo 

emprego de tecnologias mais eficientes de coleta. Após a defuzzificação encontra- se o 

valor a de 0,5 orientando que estes valores representam a limpeza pública e emissão de 

metano como fatores que auxiliam como ferramenta de tomada de decisão para 

tratamento de lixo nas cidades. O tratamento e disposição final tecnologicamente tende 

a receber mais investimentos e ainda será uma alternativa muito utilizada como política 

eficiente de tratamento. Hoje o uso dos gases provenientes do tratamento de lixo são 

tecnologias utilizadas para alternativas à melhor eficiência do tratamento. Esta é a 

interpretação que permite o suporte a decisão. 
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Gráfico 5.8: Impacto de Emissão 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Sendo assim, o resultado nos auxilia no suporte a decisão e que aponta na melhoria da 

eficiência do tratamento de lixo como fonte para oferta de um bem, por exemplo, CH4. 

5.8.6 Impacto Energético 

O impacto Energético do lixo procura por sua concepção medir a conservação de 

energia com programas que envolvem reciclagem -tanto de coleta seletiva, como coleta 

espontânea- ao mesmo tempo busca identificar dentro da racionalidade do gestor 

público a economia energética e financeira existente no processo de coleta de lixo. O 

impacto medido ao cruzar os dois efeitos é no intuito de medir dois pontos da tomada de 

decisão do gestor: o uso racional dos recursos destinados a limpeza pública e o estimulo 

a programas de diminuição do lixo na fonte. 

Base de Regras: 
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A base de regras fuzzy utilizada é a se-então conforme tabela abaixo. A tabela foi 

construída com base nas informações lingüísticas do questionário (anexo I), como a 

Conservação de Energia, com iniciativas governamentais de redução dos impactos do 

lixo para sociedade reage com a utilização do lixo como forma de gerar renda para as 

populações. 

Tabela 5.6 Impacto Energético 

REGRAS FUZZY 

SE   ENTÃO 

Efeito Conservação de 
Energia Efeito Lixo Rico Impacto Energético 

1 Baixo Baixo Baixo 

2 Baixo Médio  Baixo 

3 Baixo Alto Médio 

4 Médio Baixo Baixo 

5 Médio Médio  Médio 

6 Médio Alto Médio 

7 Alto Baixo Médio 

8 Alto Médio  Alto 

9 Alto Alto Alto 
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Figura 5.12 Impacto Energético 

 

O gráfico 5.9 mostra uma superfície 3D da variação não-linear do Impacto Energético, 

como função do Efeito Conservação de Energia Limpeza e Efeito Lixo Rico para medir 

os impactos da conservação de energia em função das variáveis que definem o retorno 

de matéria prima oriunda do RSU para a matriz produtiva, segundo os gestores 

públicos, de acordo com um conjunto de regras se- então estabelecidas na Tabela 5.6. 

Dados os valores conforme o comportamento das regras da base de Regras Fuzzy, tem-

se como resultado a inferência de um valor, no intervalo [0,1], que representa a 

conservação de energia e seu seus impactos para a sociedade, em função da reciclagem 

presente nos municípios visitados e da quantidade de lixo em função do custo de 
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oportunidade para que estes resíduos retornem a indústria. A qualidade e a quantidade 

destes resíduos que são coletados estão de acordo com a sensibilidade dos entrevistados. 

Neste sentido, é possível obter uma saída do sistema de inferência, apresentado no 

gráfico 5.9, onde se pode observar um gráfico bem comportado onde as funções têm um 

comportamento similar de crescimento e a conservação de energia melhora na medida 

em que a reciclagem e a energia conservada aumentam. 

Após a defuzzificação encontra- se o valor a de 0,5 orientando que estes valores 

representam a limpeza pública no sentido da conservação de energia como fatores que 

auxiliam como ferramenta de tomada de decisão para redução do lixo a ser disposto nas 

cidades. O gráfico também aponta que o investimento em tecnologias de conservação de 

energia com lixo tenderá a acontecer em cidades onde o lixo é mais rico. A finitude dos 

bens através de uma obsolescência planejada leva a sociedade a reciclar estes bens para 

eles se tornem uteis novamente a tomada de decisão e as opções de tecnologias em 

função de onde houver mais matéria prima disponível. Esta é a interpretação que 

permite o suporte a decisão. 
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Gráfico 5.9: Impacto Energético 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Dessa forma, podemos observar como o resultado auxilia no suporte a decisão e que 

aponta na melhoria da eficiência do tratamento de lixo como fonte de matéria prima. 

5.8.7 Grau de Reciclagem: 

O Grau de Reciclagem, objeto deste estudo, foi concebido a partir das externalidades 

geradas pela GRSU, buscando para análise quatro pontos escolhidos pelo especialista, a 

fim de medir decisões de gestores públicos e seus impactos. Definir o grau de 

reciclagem neste trabalho é entender por que, quando as variáveis são escolhidas 

separadamente para tomada de decisão na administração pública seus impactos são mal 

dimensionados gerando assim externalidades em outros setores desta administração. A 

proposta inovadora deste trabalho é na análise poder combinar em um prisma 

convergente as variáveis representando vários pontos de análise e fazer dele uma 

variável mais forte para tomada de decisão do gestor. Assim, as externalidades mais 

comuns dos RSU que envolvem perda de qualidade de vida da população, emissão e uso 
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do lixo como meio de vida são confrontadas com a visão do gestor na questão e, em 

função delas, é elaborado o Grau de Reciclagem. 

Base de Regras: 

A base de regras compostas por uma composição de regras fuzzy, apresentadas no se-

então conforme tabela abaixo. A tabela foi construída com base nas informações 

levantadas pelo impacto das emissões e da conservação de energia, refletindo a 

combinação de regras anterior e assim convergindo às iniciativas governamentais de 

redução dos impactos do lixo para sociedade reagem com a utilização do lixo como 

forma de gerar renda para as populações. 

Tabela 5.7: Base de Regras Fuzzy pra Grau de Reciclagem 

REGRAS FUZZY 

SE ENTÃO 

Impacto de Emissão Impacto Energético Grau de Reciclagem 

1 Baixo Baixo Baixo 

2 Baixo Medio  Baixo 

3 Baixo Alto Medio 

4 Medio Baixo Medio 

5 Medio Medio  Medio 

6 Medio Alto Alto 

7 Alto Baixo Medio 

8 Alto Medio  Medio 

9 Alto Alto Alto 
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Figura 5.13 Grau de Reciclagem: 

 

O gráfico 5.10 mostra em superfície 3D a variação não-linear do Grau de Reciclagem, 

como função do Impacto de Emissão e Impacto Energético para medir o valor real do 

grau de reciclagem para a sociedade. Os impactos da conservação de energia e das 

emissões em função das variáveis que definem o retorno de matéria-prima, oriunda do 

RSU para a matriz produtiva, tanto como matéria prima quanto como energia sob o 

ponto de vista das decisões dos gestores públicos, a partir da Base de Regras 

estabelecidas na Tabela 5.7 tem-se um conjunto de regras se- então. 

Dados os valores conforme o comportamento da base de Regras Fuzzy, tem-se como 

resultado a inferência de um valor, no intervalo [0,1] que representa o Grau de 
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Reciclagem e seus impactos para a sociedade, em função da gestão pública nos 

municípios visitados a partir da emissão dos seus resíduos e da reciclagem. 

Neste sentido, é possível obter uma saída do sistema de inferência, conforme 

apresentado no gráfico 5.10, onde se pode observar o comportamento da reciclagem 

para a sociedade. O comportamento do impacto energético mais lento quando 

confrontado com o impacto de emissão é justificado pelo fato de que o uso de 

tecnologia para conservação de energia ocorre a partir de determinada escala. Por outro 

lado, a conservação de energia representada pela redução de emissões pode ocorrer em 

uma escala menor, uma vez que, por exemplo, a captação e queima de metano em 

aterros é antes de qualquer coisa uma alternativa energética uma questão de segurança 

para evitar explosões em áreas de tratamento.  

A reciclagem e a energia conservadas aumentam até proporcionar um Grau de 

Reciclagem de 80%. A partir das informações coletadas na pesquisa e havendo 

hipoteticamente uma coleta total de lixo e encaminhamento do lixo para reciclagem, 

teríamos no processo uma entropia de 20% na perda e no tratamento destes resíduos 

quando estes retornam para as indústrias. Após a defuzzificação o valor a de 0,5 

encontrado orienta que estes valores representam o grau de reciclagem na sociedade. 

Isto representa que do total que se encaminha, para reciclagem, apenas 50% do valor é 

reciclado. 

A limpeza pública no sentido da conservação de energia como fator que auxilia a 

ferramenta de tomada de decisão para redução do lixo a ser disposta nas cidades não 

perde sua importância como política pública para fins de GRSU, apenas apresenta uma 

leitura superestimada dos valores. Quando consideramos que este valor retorna a 

indústria é apenas metade do que se estima reciclar, então se deve pensar em novas 
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alternativas de tratamento e em políticas mais efetivas de tratamento de RSU na 

sociedade. Esta é a interpretação que permite o suporte a decisão. 

Gráfico 5.10: Grau de Reciclagem  

 

Fonte: Elaboração Própria 

O investimento em tecnologias de conservação de energia com lixo tenderá a acontecer 

em cidades onde o lixo é mais rico, como visto no item efeito de lixo rico, conforme 

disponibilidade de matéria prima. A emissão de metano, bem como sua captação tende a 

acontecer em pontos onde a tecnologia de tratamento é mais eficiente.  

Reduzir o volume de lixo como política de gestão perpassa pela redução da 

obsolescência planejada, o que leva a sociedade a pensar em novas formas de consumo, 

que se refletirá em tomada de decisões futuras para GRSU por parte dos Gestores 

Públicos. A partir daí podemos observar como o resultado auxilia no suporte a decisão e 

que aponta na melhoria da eficiência do tratamento de lixo como fonte de matéria 

prima. 
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5.9 Avaliação do Grau de Reciclagem na Matriz de Insumo Produto  

5.9.1 Atualização dos Coeficientes Técnicos da Matriz 
A figura 5.14 descreve o desenvolvimento do modelo insumo produto a partir da matriz 

base de 1994. A figura serve de roteiro para entendermos os cálculos realizados, bem 

como os passos seguidos na análise. 

Figura 5.14: Rotas do Modelo  

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O primeiro passo para a realização dos cálculos é fazer a projeção da matriz base de 
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1994 a partir do método RAS. Em “A” e “B”, a variação do PIB, calculada pela 

fundação CIDE, serviu para que fosse feita a projeção da produção total para 1999 e 

2004. 

De posse das três matrizes, - “C” e “D” - estimou-se a participação do lixo dentro do 

setor de administração pública, segundo o IPLAN Rio este valor corresponderia a 4%. 

Dessa forma, cria-se o setor Lixo na matriz responsável pela coleta e disposição de lixo. 

Este novo setor da matriz não seria responsável pela produção de um insumo, mas 

receptaria e disporia os rejeitos dos demais setores. Reiterando que o setor Lixo, nesta 

tese está tratando somente dos resíduos sólidos urbanos. Os setores responsáveis pela 

reciclagem, mesmo não sendo setores produtivos, são responsáveis por retirar insumos 

do setor Lixo para que estes realimentem a matriz com insumos provenientes de matéria 

prima secundária. Pode-se considerar que esta participação de 4% permaneça constante, 

uma vez que podemos observar que a relação do valor adicionado com o valor da 

produção tem-se mantido constante ao longo do tempo, conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 5.11: Valor Adicionado / Valor da Produção  

 
Fonte: IBGE 

A determinação de setores produtores de reciclagem para a matriz é feita a partir do 

setor de produção de lixo. Cada um desses setores – papel, plástico, vidro e metal – são 

determinados a partir da análise gravimétrica do município do Rio de Janeiro. 
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Segundo Calderoni (1997) e Oliveira (2000), o nível de reciclagem global corresponde 

de 8% a 10% do total de lixo gerado nas residências. Este valor foi considerado como 

ponto de partida básico para o cálculo do nível de reciclagem da matriz base de 1994. A 

partir do trabalho de campo realizado na RMRJ e considerando que a mesma concentra 

cerca de 80% da população do estado, em termos populacionais a amostra comporta-se 

tal qual uma amostra normal. O Rio de Janeiro utiliza na administração pública 

instrumentos econômicos para aumentar a participação de recicláveis na matriz de 

insumo produto. Isto reflete uma diminuição no lixo disposto, uma economia de energia 

para os setores produtivos e uma redução de GEE em todos os setores produtivos. O 

modelo se desenvolve com o cálculo de uma matriz a partir do RAS onde se obtém uma 

matriz para o ano de 2004 e nele se afere o Grau de reciclagem obtido, ou seja, do total 

de 8%, que se recicla chega à industria 4% de matéria prima e o restante deste volume 

se perde. 

A análise feita da conservação de energia com a reciclagem ocorre por setores 

produtivos, da mesma forma as emissões evitadas de GEE e o que é emitido com a não 

reciclagem do lixo disposto. O primeiro item tem sua análise feita na ótica do produto, 

uma vez que o uso de insumos reciclados reflete indiretamente na economia de energia 

por setor. Da mesma forma, a emissão de GEE e o que é evitado deve ser analisado pela 

ótica do produto. O setor de disposição de lixo estaria gerando um produto “lixo” a ser 

disposto em aterro. Já o setor de recicláveis é responsável por gerar insumos que irão 

alimentar o próximo ciclo produtivo. 

Ao trabalhar com a projeção do PIB para a montagem das matrizes de 1999 e 2004, 

espera-se que as variações na economia possam ser captadas de maneira a dar maior 

veracidade para os dados, tanto no nível da produção total, quanto na variação dos 

coeficientes técnicos. 
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5.9.2 Emissões Evitadas com Reciclagem 
Esta seção comenta como foi realizado um estudo de emissão de gases de efeito estufa 

pela agencia de proteção ambiental americana. Este estudo será utilizado para medir os 

efeitos da reciclagem dentro do modelo adotado nesta dissertação. A partir de valores 

obtidos pela agencia americana, são feitos os cálculos de emissões evitadas com a 

reciclagem e de emissão em aterro. 

A “Environmental Protection Agency” (EPA) realizou em 1998 um estudo sobre 

emissão de gases de efeito estufa proveniente de resíduos sólidos urbanos. Este estudo 

teve por objetivo examinar as opções de gerenciamento do lixo domestico através de 

emissões de GEE provenientes dos materiais que o compõe. 

Para a EPA a relação entre os resíduos urbanos e a emissão de gases está ligada pela 

composição e pela forma como este lixo é tratado. De maneira que em sua analise são 

avaliados o processo de extração de matéria prima, seu processamento, o tempo de uso 

pelos consumidores e sua disposição final. Todo esse caminho da matéria prima até o 

lixo é analisado como ciclo de vida dos materiais e seu potencial para emissão de gases 

de efeito estufa. Esta analise de ciclo de vida reflete-se no consumo de energia que está 

associado a transformação da matéria prima em produto, seu transporte, uso e 

disposição. Por outro lado o processo de reciclagem evita emissões em aterro.  

Os impactos causados pela emissão de gases de efeito estufa provenientes do lixo são 

medidos pela EPA a partir de materiais que compõe o lixo das cidades americanas. Para 

esta analise ela utilizou como variáveis: a quantidade de lixo gerada, as diferentes 

quantidades de energia utilizadas para processar matéria prima virgem e reciclada e o 

potencial de contribuição para emissão de gases dos materiais dispostos em aterro. 

As emissões de GEE, no que diz respeito à eletricidade usada para obtenção dos 

materiais e seu processamento, é feito de um misto de fontes energéticas compostas por 

combustíveis fósseis, energia hidroelétrica e energia nuclear. Para efeitos do estudo, a 
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EPA considerou as estimativas de redução de GEE provenientes do lixo doméstico 

usando como base somente a redução de combustíveis fósseis. 

As estimativas de GEE foram feitas comparando uma linha de base com um cenário 

alternativo, ambos baseados em uma análise de ciclo de vida. Estes cenários podem ser 

exemplificados dessa forma, na linha de base são utilizadas 10 toneladas de papel que 

são dispostas em um aterro sanitário, o cenário de referencia é representado com as 

mesmas 10 toneladas de papel, entretanto ao invés de irem para o aterro estas são 

recicladas.  

Para o cálculo das emissões a EPA dentro de seus cenários utiliza duas referências. A 

primeira referencia diz respeito ao processo de extração da matéria prima e seu 

processamento, a segunda diz respeito às emissões provenientes do gerenciamento de 

lixo. Com relação ao gerenciamento do lixo as emissões dependerão do processo de 

coleta, tratamento e de processos utilizados para o aproveitamento de resíduos. 

Após realizar suas estimativas a EPA conclui que a reciclagem tem um papel de redução 

nas emissões de GEE e reduz o consumo de energia em comparação ao processo 

produtivo utilizando matéria prima virgem. Com relação ao gerenciamento do lixo as 

emissões do processo de reciclagem e o transporte da matéria prima são computados 

como se fizessem parte da produção de um insumo. A partir das conclusões para o 

cenário de referencia da EPA é elaborada a tabela 5.8 que esclarece a redução de gases 

de efeito estufa com a reciclagem, a partir do gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos. A tabela 5.8 contém também as emissões dos materiais ao serem dispostos em 

aterro. 
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Tabela 5.8 : Emissão Evitada de GEE.(MTCE/t)35 
Material Reciclagem Disposição em Aterro 

Papel -0.82 0.53 

Plástico -0.62 0.01 

Vidro -0.08 0.01 

Metal -3.88 0.01 

Material Orgânico  0.15 

Fonte:EPA (1998) 

Ao adotar estes números esta dissertação tenta normalizar todos os gases provenientes 

do lixo. Existe, entretanto restrições para análise, uma vez que são adotados valores 

americanos para medir as emissões evitadas da reciclagem e as emissões de aterro. Para 

efeitos de estudo, é considerado que os valores calculados podem ser aplicados no caso 

da matriz do estado do Rio de Janeiro. 

5.9.3 Computando resultados a partir do modelo Fuzzy: 
A partir do Grau de Reciclagem obtido na modelagem Fuzzy, considera-se no estado do 

Rio de Janeiro uma avaliação do retorno via Matriz do Estado do Rio de Janeiro de 

matérias primas oriundas dos RSU. 

Para efeitos de análise, é considerado que a eficiência da tecnologia de reciclagem 

refere-se ao montante de bens de origem reciclada e o produto que ele origina, este é 

obtido a partir da indústria recicladora. A eficiência de coleta refere-se ao custo de 

intermediação de bens e serviços necessários para coletar uma tonelada de material para 

reciclagem. No caso desta tese os gastos com coleta, transporte e disposição estão 

citados em Pimenteira (2002). Adicionando a este valor o déficit de custos de gestão de 

resíduos sólidos no Brasil chega-se a um valor que representa a eficiência de coleta. 

 

                                                 
35 Milhões de toneladas métricas de carbono equivalente por tonelada. 
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A partir dos cenários acima, são medidos os impactos da reciclagem na produção total, 

incluindo-se ai os setores de reciclagem e disposição final, para emissão de GEE. 

5.9.3.1 Economia de Energia do Setor Reciclador. 
A reciclagem é uma forma de conservar energia na matriz feita a partir da economia de 

energia. No modelo insumo produto pode-se medir o quanto cada setor da economia 

contribui para economia de energia. Esta economia é feita de maneira indireta através 

dos setores industriais que utilizam insumos provenientes da reciclagem. O setor 

industrial da reciclagem é formado por quatro linhas e quatro colunas, sendo as 

primeiras retiradas dos setores industriais que efetivamente processam a matéria prima 

secundária originária dos resíduos sólidos urbanos. As colunas são retiradas de dentro 

do setor Lixo a partir da análise gravimétrica da cidade do Rio de Janeiro. 

A reciclagem representa uma conservação de energia, esta revela que é possível uma 

redução no vínculo atual entre consumo de energia e crescimento econômico, negando a 

idéia de que o crescimento da oferta de energia seja condição sine qua non para o 

crescimento econômico. Segundo Oliveira (2000), os países do Terceiro Mundo 

poderiam queimar etapas em seu desenvolvimento, sem repetir os padrões de consumo 

energético do Norte e, mesmo assim, viabilizar seu tão necessário desenvolvimento.  

O aumento do consumo energético decorrente de maiores níveis de desenvolvimento 

econômico e de consumo final de bens e serviços, objetivo crucial nos países do Sul, 

não precisariam ser necessariamente, baseados no crescimento da oferta de energia. A 

redução do seu uso final – direto ou indireto – principalmente através de programas de 

conservação desempenha um importante papel neste sentido. (ROSA (1999)) 

A economia de energia por material é observada na tabela abaixo. Estes valore são 

estimados para o Brasil e refletem dentro do montante total reciclado o quanto é 

economizado de energia. ` 
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TABELA 5.9 Potencial de Conservação de Energia Elétrica usando RSU no Brasil  
Materia

l 

Energia Elétrica Economizada Por 

Tonelada De Prouto (MWh/t) 

Metal 5,3 

Vidro 0,64 

Papel 3,51 

Plástico 5,06 

Total - 

Fonte: Calderoni, 1997. 

Uma vez definido o modelo e a rota a ser seguida para análise dos resultados, esta seção 

trata dos resultados do modelo, a variação dos níveis de reciclagem que implicações isto 

pode ter nas emissões de gases de efeito estufa e o que isto representa de conservação de 

energia. Os resultados do modelo estão no Anexo XX da tese. 

5.9.3.2 Economia de Energia. 
Segundo Calderoni (1997) e Oliveira (2000) o Brasil tem um potencial para economia 

de energia com a reciclagem de 27TW/h. Isso se explica quando observamos que 35% 

do total de lixo residencial gerado corresponde aos recicláveis. Do valor total dos 

recicláveis apenas 27% é reciclado, sobrando ainda uma parcela significativa para a 

reciclagem. 

A contribuição da reciclagem na economia de energia pode ser sentida nos setores 

produtivos que utilizam matéria prima secundária. Para se desenvolver uma idéia do 

potencial de conservação de energia que a reciclagem representa foi utilizado o índice 

de qualidade de vida dos municípios do estado Rio de Janeiro, feito e não reeditado pela 

fundação CIDE36, onde se estima que o consumo residencial total do estado no ano de 

1997 foi de 9TW/h, sendo os cinco primeiros municípios em consumo listados na tabela 

                                                 
36 Fundação CIDE foi extinta segundo. Diário Oficial do Estado do Rio de janeiro (DOERJ) de 11/05/2010 
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5.10. 

Tabela 5.10 : Consumo Residencial Municipal de Energia no Rio de Janeiro 

Mucicipio Consumo MW/h 
Rio de Janeiro     5.247.840
Niterói 518.694
Nova Iguaçu 441.385
São Gonçalo 402.091
Duque de Caxias 323.368

Fonte: IQM/CIDE 

A matriz energética do estado esclarece que o consumo residencial de energia elétrica 

em 1999 foi de 11TWh. Em uma projeção feita para o ano de 2004 este valor atingiria o 

total de 14TWh. Com relação ao consumo industrial ter-se-ia uma projeção de 13TWh.  

A partir destas informações podemos analisar os resultados para a economia de energia 

dentro do modelo em estudo.  

Para o ano de 2004 a contribuição de cada setor da matriz para conservação de energia, 

feita de maneira indireta, seria de357 MW/h.  

Os resultados obtidos com a modelagem revelam que os setores que mais contribuíram 

com lixo para esta conservação de energia são: construção civil com 28,1%, 

administração publica com 18%, indústria gráfica com 7,6%, indústria de bebidas com 

6,4%. O comportamento destes setores na matriz de insumo produto foi esclarecido no 

capitulo IV. No anexo III ao final deste trabalho é possível observar os resultados e o 

quanto cada setor da Matriz Insumo Produto do Estado do Rio de Janeiro (MIPRJ) 

contribuiu para a conservação de energia dentro do modelo. 

5.9.3.3 Redução na Emissão de Gases:  
O valor das emissões evitadas com a reciclagem de lixo foi calculado utilizando os 

dados de emissões calculados pela metodologia da EPA. Os valores de redução na 

emissão de GEE estão em toneladas métricas equivalentes de carbono, obtidos pela 

reciclagem de RSU e apresenta valores conforme tabela 5.11.  
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Tabela5.11: Total de emissões  

  
Emissão Evitada 

103tceq  
 Emissões em 

Aterro103tceq 
2004 Reciclagem a 4% 63  635 

 

Fonte: Elaboração própria 

O melhor entendimento destes valores ocorre quando se transformam estes para algum 

parâmetro de comparação física. A partir dos valores, obtidos para carbono equivalente, 

foram utilizados os cálculos para convertê-los à emissão equivalente de uma usina 

termelétrica de ciclo combinado a gás natural assim como no equivalente às emissões 

decorrentes do setor de transporte. Estes cálculos foram feitos por Oliveira (2000)37 a 

partir dos valores obtidos para o carbono equivalente, obtendo assim a quantidade de 

CO2 correspondente a uma termelétrica com fator de capacidade de 90%. Determinada a 

emissão de CO2, a emissão por litro de diesel é obtida dividindo-se a quantidade total de 

CO2 pelo equivalente a emissão de um litro de diesel38. Os resultados são obtidos de 

acordo com a tabela 5.12. Nela observa-se ao colocarmos o carbono equivalente em 

termos de emissões de uma termoelétrica 

Tabela 5.12 Emissões Evitadas de Diesel / Potencia Instalada Equivalente. 
  m3 de diesel Potencia Instalada MW 
2004 Reciclagem a 4% 93 53 

Fonte: Elaboração Própria/Secretaria de Energia, da Industria Naval e do Petróleo. 

5.9.3.4 Perspectivas Brasileiras: 
 

A Lei Nº 12.305, de 2 DE AGOSTO DE 2010 denominada Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, não pode ser analisada neste trabalho, mas cabe algumas citações a 

respeito do tema reciclagem.  

Neste sentido seu artigo 19 estabelece que deva ser feito um plano municipal de gestão 
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integrada de resíduos sólidos e aponta como iniciativas a serem tomadas pelo governo:  

“IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua 
implementação e operacionalização; 
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda, se houver;  
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 
mediante a valorização dos resíduos sólidos;  
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de 
cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para 
disposição final ambientalmente adequada;  
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público 
local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 
33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos;  
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento 
de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa 
previstos no art. 33;  
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo 
programa de monitoramento;  
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 
sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas 
saneadoras;”  

  

A questão do lixo deixou de ser um problema municipal. Existe uma conscientização da 

sociedade que este problema deve ser tratado em todas as esferas de governo. A 

legislação agora aponta que a reciclagem é uma política governamental para a 

conservação de energia bem como para uma política de gestão integrada de resíduos 

sólidos vem sendo discutida em nível federal.  

Considerações 

A modelagem hora apresentada serve ao propósito da tese que procurou em seu objetivo 

principal demonstrar que a tomada de decisão governamental não pode ser feita única e 

exclusivamente pela ótica de uma variável. As iniciativas governamentais que hora 
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passaram de fato a pauta de decisão nas três esferas de governos estão listadas na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi regulamentada a tardiamente para a 

pesquisa feita para este trabalho, mas que se fez necessário citar, pois o corpo da lei 

apresenta varias das questões aqui levantadas, como a necessidade de uma maior 

intervenção governamental para a consolidação de uma GIRSU. 

A teoria Fuzzy é uma ferramenta utilizada quando da execução do exercício econômico 

de políticas públicas e simulou modelos de raciocínio imprecisos, como a dos 

tomadores de decisão, que possuem um papel essencial notável nos rumos da GRSU e 

outros setores sob responsabilidade do estado. 
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CONCLUSÃO  

Entender como o Brasil está tratando a questão do saneamento interno e como ele se 

coloca dentro do que os países fazem no que tange ao saneamento foi um dos objetivos 

deste trabalho. A análise de como a Política Nacional de Saneamento (PNS) está 

estruturada, fundamenta a idéia de formação do pensamento e das decisões dos gestores. 

O exemplo de questões como a contribuição da coleta seletiva e da reciclagem são 

importantes como indicador de consciência ambiental, mesmo que pequena se 

comparada às quantidades coletadas todos os dias pelas companhias de limpeza urbana, 

a redução dos resíduos disposto indica diretivas educacionais para o tratamento dos 

resíduos da sociedade agindo de maneira embrionária de uma indústria voltada para o 

aproveitamento dos resíduos da humanidade. 

Os serviços de saneamento básico são atualmente prestados em uma diversidade de 

arranjos institucionais, em que convivem prestadores municipais, estaduais e agentes 

privados. Além disso, os serviços são prestados em diferentes níveis de qualidade e de 

regulação. 

Questões relevantes acerca do saneamento foram apontadas abrangendo seu histórico e 

também sua situação na atualidade, alicerçando as decisões de hoje sobre o saneamento 

e as possíveis conseqüências desta para futuras análises do trabalho que agora se 

encerra. A PNS buscou instituir diretrizes para nortear os serviços de saneamento 

básico, a serem obedecidas por todos os entes federativos de forma a organizar a 

atuação da União nesse setor, objetivando a uniformização da atuação de todos os 

órgãos e entidades federais na obediência em igual forma das premissas e prioridades 

por esta determinada, especialmente no que se refere ao fomento e financiamento. Hoje 

na questão de GRSU apresenta-se uma legislação especifica que complementa e aponta 
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as diretrizes para a questão. Como sugestão para trabalhos futuros, o presente trabalho 

aponta uma análise de como a PNS e a PNRS auxiliaram na implementação de uma 

melhor governança do saneamento no país  

O advento da PNS viabilizou ao menos arranjos institucionais para as soluções 

integradas necessárias ao atendimento da legislação ambiental a custos razoáveis nas 

áreas próximas ou conurbadas. A discussão a respeito de políticas conjuntas sobre 

gestão de áreas conurbadas e a tentativa desta feita no FUNDREM foi importante para 

apreendermos que políticas de saneamento conforme apresentadas na PNS devem ser 

feitas de maneira associada. A integração e a interferência do manejo de resíduos 

sólidos com outros serviços públicos de saneamento básico exige que as diretrizes para 

todos eles sejam estabelecidas de forma conjunta. 

O aterro Metropolitano de Gramacho em processo de encerramento de suas atividades e 

a situação que virá depois de seu descomissionamento é uma discussão que será 

necessária em trabalhos futuros. A possibilidade de utilizar uma área no município de 

Seropédica na região metropolitana é a solução hoje apontada, entretanto não é uma 

questão fechada. Ainda que se aponte como uma solução, carece de maiores estudos 

considerando-se a legislação ambiental vigente para aterros sanitários e não leva em 

consideração que outros municípios da região metropolitana não dispõe de áreas em 

seus municípios para disposição final de lixo. A questão fundamental apontada para 

estudos futuros está no fato da transferência para o município de Seropédica da 

disposição final de RSU da RMRJ. Estudos futuros deverão apontar se essa decisão foi 

acertada, uma vez que a região também é responsável por grande parte do fornecimento 

de água potável a RMRJ. 

A legislação ambiental editada pela União vem estabelecendo exigências crescentes, 

que significam desafios expressivos para os Municípios em termos de manejo de seu 
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RSU, principalmente por que existe todo um impacto social envolvendo a escolha de 

áreas de disposição, uma vez que além de distantes, na maioria das vezes de seus 

geradores, a população vizinha ao aterro resiste a sua implantação, pois tem a visão 

antiquada dos antigos lixões e suas externalidades.  

O arcabouço teórico apresentado no presente trabalho perpassa pela discussão do uso 

racional de recursos naturais. A economia desses recursos, bem como a economia da 

poluição tratam como as mudanças nos padrões de consumo e o aumento da população 

urbana podem afetar os serviços públicos, por exemplo, os serviços de manejo de 

resíduos sólidos. Estes têm a sua importância acrescida quando o esgotamento sanitário 

é considerado política publica para gestão dos recursos naturais. A economia enquanto 

ciência social avalia a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Como 

conseqüência, tudo que evolve esta produção gera descarte e sendo assim é necessário 

um estudo que envolva políticas publicas que avaliam os resíduos gerados pela 

sociedade. Isto é tão importante quanto sua produção e o fechamento do ciclo produtivo, 

pois se reflete em todas as alternativas a disposição final e na correta disposição dos 

rejeitos. 

A função do descarte apresentada mostra cada bem consumido e apresenta pesos 

diferenciados na cesta de bens dos indivíduos por sua relação direta com a renda. Por 

conseqüência, esta relação dependente de consumo e descarte é uma função da renda, 

onde podemos identificar, de modo conclusivo, que a partir da compreensão da 

sensibilidade do consumidor em razão da sua cesta de bens, a função descarte opera 

como um elemento sinalizador do potencial estimado de resíduos gerados, consoante às 

relações consumo-renda e consumo-descarte. 

Indo de encontro ao Teorema de Coase a legislação ambiental editada pela União vem 

estabelecendo exigências crescentes, que significam desafios significativos para os 
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Municípios em termos de manejo de seu RSU, principalmente por que existe todo um 

impacto social envolvendo a escolha de áreas de disposição, uma vez que alem de 

distantes na maioria das vezes de seus geradores a população vizinha ao aterro resiste a 

sua implantação, pois tem a visão antiquada dos antigos lixões e suas externalidades. 

Uma questão que ainda carece de solução, apesar da regulamentação governamental, é a 

abrangência: os serviços de saneamento básico são integrados pelo abastecimento de 

água potável e pelo esgotamento sanitário. A proposta de análise da tomada de decisão 

sobre a condução de serviços de saneamento, extrapola o conceito para os serviços de 

manejo de resíduos sólidos urbanos, pois pode avaliar conseqüências em outros setores, 

onde os gestores não tem como avaliar o efeito de suas decisões, tal como na área de 

saúde pública. 

O fato de que o nível ótimo da reciclagem, assim como o de poluição diferire do nível 

considerado de equilíbrio de mercado das atividades produtivas. Implicam que o nível 

socialmente ótimo de reciclagem está acima do nível de equilíbrio do mercado, isto por 

que o mercado só recicla até o ponto onde seus custos e receitas se equilibram, a partir 

daí são necessários incentivos do governo. Isto requer, como visto no arcabouço teórico, 

uma intervenção governamental para que o ótimo social e o mercado se aproximem. 

A redução dos RSU e a implementação de um sistema  eficiente de gerenciamento e de 

disposição de lixo estão relacionadas aos custos privados como também a custos e 

benefícios sociais resultantes. Os custos operacionais intrínsecos ao gerenciamento de 

resíduos sólidos envolvem, entre outros, custos de coleta, transporte e disposição final. 

A própria atividade de gerenciamento de lixo tem incidência indireta, afetando a 

sociedade como um todo, a partir das externalidades negativas geradas.  

A utilização da modelagem input output no presente trabalho apresenta a continuidade 

do modelo ambiental de insumo produto proposto por Leontief, Duchin e Nakamura que 
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analisa a economia e impactos ambientais para coleta, reciclagem, disposição de dados 

estoque de lixo e outros passivos ambientais em função do fluxo de bens e serviços na 

matriz. A interdependência entre os diferentes setores da economia permite analisar os 

benefícios que a reciclagem pode trazer tanto pelo lado da conservação de energia como 

pelas emissões evitadas de GEE.  

A literatura de economia ambiental apresentou a fundamentação teórica da literatura a 

respeito da matriz de insumo produto, aplicada à questão de resíduos sólidos. O 

levantamento de dados referentes às atividades que condicionam a Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos, na RMRJ, no que concerne a tomada de decisão dos 

gestores, foi realizado mediante questionário aplicado na RMRJ. Com base nos dados 

coletados o exercício de caráter econômico referente aos custos sócio-ambientais da 

adoção de uma política de GRSU foi realizado através da Lógica Fuzzy . Os conceitos 

lingüísticos foram simulados a partir das informações dos gestores acerca do 

comportamento da GRSU e suas conseqüências. A lógica Fuzzy, como ferramenta que 

pode auxiliar a tornar mais realistas as definições de preferências do consumidor, 

decisões de investimento principalmente em políticas públicas e teorias de valor, é uma 

ferramenta ainda pouco utilizada. Para trabalhos futuros a mesma pode desenvolver 

resultados que podem ser levados a prática na Gestão Pública. É papel da academia 

apresentá-los e deixá-los mais palatáveis aos gestores. 

A reciclagem não é uma solução, o Grau Máximo de Reciclagem de 80% é uma 

realidade utópica e o nível socialmente ótimo da atividade econômica não permite uma 

reciclagem utilizando 100% da tecnologia disponível. A partir das informações 

coletadas na pesquisa e havendo hipoteticamente uma coleta total de lixo e 

encaminhamento do lixo para reciclagem a entropia de 20% na perda e no tratamento 
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destes resíduos quando estes retornam para as indústrias, o que é natural da desordem 

energética do processo. 

A limpeza pública no sentido da conservação de energia como fator que auxilia a 

ferramenta de tomada de decisão para redução do lixo a ser disposta nas cidades não 

perde sua importância como política pública para fins de GRSU, apenas apresenta uma 

leitura superestimada dos valores. Quando consideramos que este valor retorna a 

indústria é apenas metade do que se estima reciclar, então se deve pensar em novas 

alternativas de tratamento e em políticas mais efetivas de tratamento de RSU na 

sociedade. Esta é a interpretação que permite o suporte a decisão. 

A Lei nº 12.305 de agosto de 2010 apresenta para o investimento em tecnologias de 

conservação de energia com lixo uma tendência para aplicabilidade no médio e longo 

prazo. As primeiras cidades a realizarem este tipo de opção e entrar no século XXI de 

tratamento e disposição de lixo são as cidades onde o lixo é mais rico, como visto no 

item efeito de lixo rico, conforme disponibilidade de matéria prima. A emissão de 

metano e seu tratamento é uma questão de curto prazo e em se tratando de uma GEE é 

uma questão já debatida no nível de agenda global.  

A modelagem hora apresentada serve ao propósito da tese que procurou em seu objetivo 

principal demonstrar que a tomada de decisão governamental não pode ser feita única e 

exclusivamente pela ótica de uma variável. As iniciativas governamentais que hora 

passaram de fato a pauta de decisão nas três esferas de governos estão listadas na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi regulamentada tardiamente para a 

pesquisa feita para este trabalho, mas que se fez necessário citar, pois o corpo da lei 

apresenta varias das questões aqui levantadas, como a necessidade de uma maior 

intervenção governamental para a consolidação de uma GIRSU. 
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A conclusão final deste trabalho aponta que reduzir o volume de lixo como política de 

gestão transita por uma maior capacitação técnica daqueles que administram os recursos 

públicos no que tange a GRSU. Como política industrial uma solução é a redução da 

obsolescência planejada, o que leva a sociedade a pensar em novas formas de consumo, 

que se refletirá em tomada de decisões futuras para GRSU por parte dos Gestores 

Públicos e pensar uma nova política industrial para o setor produtivo. Assim o resultado 

deste trabalho auxilia no suporte a decisão e que aponta na melhoria da eficiência do 

tratamento de lixo como fonte de matéria prima. 
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QUESTIONÁRIO PARA CONHECER A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO: 
 
Legislação: 
1. A Prefeitura sabe das responsabilidades quanto ao lixo, no âmbito municipal, 
estadual e federal, em sua cidade? �  Sim �  Não  
2. Existe um Plano Estadual de Resíduos Sólidos em seu Estado? �  Sim �  Não.Em 
caso afirmativo, como se enquadra o seu município?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Existe um Inventário Estadual de Resíduos Sólidos em seu Estado? Em caso 
afirmativo, como seu município está classificado? �  Sim �  Não 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4. Existe um Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos que abranje seu 
Município? ? �  Sim �  Não.  
Em caso afirmativo, como as soluções definidas para seu município estão sendo 
cumpridas? Caso não estejam sendo cumpridas, por quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. Seu município tem um Plano Diretor? �  Sim �  Não  
Em caso afirmativo, como o lixo municipal está contemplado neste Plano? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Qual o ano do ultimo plano diretor? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6. Seu município tem um Plano Diretor Municipal de Resíduos Sólidos? �  Sim �  
Não . 
7. Em caso afirmativo, ele está sendo cumprido? Caso não esteja sendo cumprido, 
por quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

Legislação/Disposição/Processamento. 
 

1. Seu município apresenta poluição em seus rios? �  Sim �  Não  
2. Como você considera a qualidade dos Rios em seu município: �  Ótima �  Boa �  
Regular �  Ruim �  Péssima 
3. Seu município já sofreu alguma sanção, por parte de Poder Público Estadual, 
sobre sua disposição de lixo? �  Sim �  Não Em caso afirmativo, quais as medidas 
tomadas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4. Quais os documentos necessários para aprovação, por parte da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente, de um local onde será feito o novo Aterro Sanitário ou 
Usina de Tratamento? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Qual o custo para a prefeitura?___________________ Quanto tempo, em média, é 
necessário para ser aprovada a obra pelo órgão estadual? 
_____________________________ 
 
Legislação/Água  

 
1. O lixo, em seu município, está poluindo os recursos hídricos da região/bacia 
hidrográfica (rios, lagos, lagoas, poços, nascentes e água subterrânea)? �  Sim �  Não. 
Em caso afirmativo como? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. Existe Uma Política Estadual de Recursos Hídricos em seu Estado? �  Sim �  Não  
Em caso afirmativo, seu Estado já foi dividido em UGRHIs – Unidades de 
Gerenciamento de recursos Hídricos?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Em que Bacia Hidrográfica seu município se localiza? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. Já existem Comitês de bacias formadas em seu Estado? �  Sim �  Não Em caso 
positivo, seu município já está representado em seu respectivo Comitê? �  Sim �  Não. 
 
Serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo. 

 
1. Quais os tipos de lixo produzidos no município? � Domiciliar �  público �  
comercial �  de serviços de saúde �  agrícola �  industrial �  portos �  aeroportos �  
terminais �  rodoviários �  terminais ferroviários �  entulho � . 
 
2. Quanto de cada tipo de lixo é gerado em seu município? 
domiciliar __________ t/dia                              agrícola __________ t/dia 
pública      __________ t/dia                           industrial __________ t/dia 
comercial __________ t/dia         terminais ferroviários __________ t/dia 
aeroportos __________ t/dia        terminais rodoviários __________ t/dia 
portos       __________ t/dia                              entulho __________ t/dia 
serviços hospitalares e de saúde _______ kg/dia 
 
3. Quais os tipos de lixo que a Prefeitura ou empresa contratada coleta? 
� Domiciliar �  público �  comercial �  de serviços de saúde �  agrícola �  industrial �  
portos �  aeroportos �  terminais �  rodoviários �  terminais ferroviários �  entulho � . 
 
4. O município cobra pelo serviço de limpeza urbana e/ou coleta de lixo? �  Sim �  
Não. 
 Em caso positivo, qual a forma de cobrança? �  Taxa específica �  Tarifa por serviços 
especiais �  Taxa junto com o IPTU �  Outra. 
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5. Qual o percentual do Orçamento Municipal destinado aos serviços de limpeza 
urbana e /ou coleta de lixo?  
Até 5% �  Entre 5% e 10% �  Entre 10% e 15% �  Entre 15% e 20% �  Mais de 20% �  
 
6. Qual o percentual de domicílios do seu município tem o lixo coletado? 
________% 
 
7. Qual a composição do lixo domiciliar coletado? 
______% matéria orgânica    ______% papel   ______% vidro   _____% plástico  
______% metal   ______% outros   quais?___________________ 

 
 

Coleta, Varrição e Capina  
 

1. Existe varriação de vias públicas? �  Sim �  Não 
Com que freqüência? �  Alta �  Média �  Baixa �  Muito Baixa �  Péssimo �  Nula. 
 
2. Existe capina de vias públicas? �  Sim �  Não 
Com que freqüência? �  Alta �  Média �  Baixa �  Muito Baixa �  Péssimo �  Nula. 
 
3. Existe limpeza de bueiros? ? �  Sim �  Não 
Com que freqüência? �  Alta �  Média �  Baixa �  Muito Baixa �  Péssimo �  Nula. 
 
4. Existe limpeza de praias? ? �  Sim �  Não 
Com que freqüência? �  Alta �  Média �  Baixa �  Muito Baixa �  Péssimo �  Nula. 
 
5. Existe dragagem de rios e de canais no município?  
Com que freqüência? �  Alta �  Média �  Baixa �  Muito Baixa �  Péssimo �  Nula. 
 
Destino e quantidade do lixo coletado: 

 
1. Considera a destinação final do lixo municipal: 
�  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssima �  Nula.  
2. Onde o município para localiza a(s) áreas(s) de disposição final do aterro 
(coordenadas geográficas caso haja) ____________________________ 
3. Como é feito o controle da quantidade de lixo a ser destinado? � Pesado na 
balança �  Outro �  Qual?_______________ 
Considera este sistema: �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  
Nulo 
4. Assinale abaixo onde é feita a destinação? 
Vazadouro a céu aberto �  quantos? ______________ 
Vazadouro em áreas alagadas �  quantos? ______________ 
Aterro controlado �  quantos? ______________ 
Aterro sanitário �  quantos? ______________ 
Estação de compostagem �  quantos? ______________ 
Estação de triagem para reciclagem �  quantos? _____________ 
Incineração �  quantos? _____________ 
Despejo em local não-convencional �  quantos? _____________ 
Outro �  quantos?_____________ 



256 
 

 
5. A destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos é feita: �  dentro do município 
�  em outro município. 
6. Onde fica(m) o(s) local(ais) de destinação do lixo? 

A) Dentro do perímetro urbano: próximo a residências �  próximo a áreas de 
proteção �  ambiental �  outras áreas �   

B)  Fora do perímetro urbano: próximo a residências �  próximo a áreas com 
atividade agrícola/pecuária �  próximo a áreas de proteção ambiental �  outras áreas �  
 
 
7. Quanto a Prefeitura gasta com os serviços de destinação final do lixo (excluindo 
os serviços de limpeza pública e/ou coleta e transporte)? __________/mês (incluir todos 
os custos, como mão-de-obra, manutenção, operação, energia, combustíveis, etc.). 

 
Entulho: 

 
1. Existe coleta de entulhos e de bens móveis inservíveis? ? �  Sim �  Não 
2. Qual a quantidade coletada? ______ t/mês 
3. Existe fiscalização por parte da Prefeitura sobre o entulho coletado por Empresas 
privadas? �  Sim �  Não 
 
Coleta e destino final do lixo dos serviços de saúde  
1. A prefeitura coleta este tipo de lixo? �  Sim �  Não 
2. Em caso positivo, em veiculo apropriado para o serviço? �  Sim �  Não  
3. Como é feito o tratamento do lixo nas unidades de saúde? 
Incinerador �  Microondas �  Forno �  Autoclave �   
4. Como é feito a destinação deste tipo de lixo? Para o mesmo local dos demais 
tipos de lixo? Vazadouro �  Aterro �  Incineração �  
5. Qual é o custo de todo este serviço para a prefeitura? _________________/mês.  
6. A destinação final destes resíduos é considerada: �  Muito Aceitável �  Aceitável 
�  Pouco Aceitável �  Péssimo �  Nulo 
Informações sobre catadores de lixo  
 
1. A prefeitura tem um censo dos catadores em seu município? �  Sim �  Não. 
2. Foi feito algum cadastro deles? �  Sim �  Não 
3. Como a Prefeitura encara a presença de catadores na(s) unidade(s) de destino 
final do lixo? �  Muito Aceitável �  Aceitável �  Pouco Aceitável �  Péssimo �  Nulo 
4. Existe algum trabalho social desenvolvido com os catadores? �  Sim �  Não   
5. Existe organização social de catadores (cooperativas, associações, etc.) �  Sim �  
Não  
6. Os catadores são ligados a cooperativas ou associações? �  Sim �  Não 

 
Informações sobre distritos/bairros com serviço de limpeza e/ou coleta de lixo 
(capítulo III) 

 
1. Qual a eficiência dos serviços abaixo: 
Natureza do Serviço: 
Limpeza urbana �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  Nulo 
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Remoção de entulhos �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  
Nulo 
Coleta de Lixo �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  Nulo 
Coleta de Lixo Hospitalar �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo 
�  Nulo 
Coleta de lixo especial �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  
Nulo 
Coleta seletiva �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  Nulo 
Tratamento e disposição �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  
Nulo 
Reciclagem  �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco Eficiente �  Péssimo �  Nulo 
 
2. Existe serviço de atendimento ao público? �  Sim �  Não 
3. Qual é a avaliação pela população dos serviços de Limpeza Pública? �  Ótimo �  Bom 
�  Regular �  Ruim �  Péssimo 
 
Coleta Seletiva no município  
 
1. Existe coleta seletiva no município? �  Sim �  Não 
2. Houve campanha de esclarecimento/conscientização na coleta seletiva? �  Sim �  
Não 
3. Se for a Prefeitura, quantas pessoas trabalham neste serviço? ________ 
4. Número estimado de residências cobertas ela coleta seletiva ________ 
5. Número estimado de pessoas residentes cobertas pela coleta seletiva _______ 
6. Quantidade estimada de material reciclável coletado _______t/dia 
7. Esta quantidade é considerada : �  Alta �  Média �  Baixa �  Muito Baixa �  
Péssimo �  Nula. 
8. Qual a área de abrangência da coleta seletiva? 
Todo o município �  bairros selecionados �  somente o distrito sede �  
 
Coleta de Recicláveis:  

 
1. O controle da Coleta de Recicláveis no município é: �  Ótimo �  Bom �  Regular 
�  Ruim �  Péssimo 
2.  Qual é o principal receptor final da coleta recicláveis? 
Comerciantes de materiais recicláveis �  entidades beneficentes �  indústrias recicladoras 
�  depósitos/aparistas � outros quem? _______________________________________ 
3. Qual a participação da população na coleta seletiva? �  Alta �  Média �  Baixa �  
Muito Baixa �  Péssimo �  Nula. 
4. Existe participação de catadores na coleta seletiva? Em cooperativas �  Isolados 
�  Não existe participação �  (nesta pergunta cabe mais de uma resposta)  
5. Qual o custo para Prefeitura da coleta seletiva _______________/mês? 
(procure identificar custo com pessoal/equipamentos/operação e manutenção). É 
um valor: �  Muito Aceitável �  Aceitável �  Pouco Aceitável �  Péssimo �  Nulo 
6. A Prefeitura sabe quanto do lixo coletado seletivamente (em quilos ou toneladas 
por dia ou mês) deixa de ir para o local de destinação final (lixão ou aterro)? 
______________ Considera esta quantidade: �  Ótimo �  Bom �  Regular �  Ruim �  
Péssimo.  
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Prevendo a situação futura do município 

 
1. A estimativa de crescimento do seu município para os próximos anos é: �  Alta �  
Média �  Baixa �  Muito Baixa �  Péssimo �  Nula (aumento de população, aumento de 
área urbana, aumento de industrialização, etc.)  
  
2. Existe um planejamento para a quantidade de lixo a ser gerada no município daqui a 
5,10, 15 e 20 anos �  Sim �  Não (em toneladas por dia, por mês e por ano)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
3. Existe um planejamento no município para daqui a 5, 10, 15 e 20 anos com 
relação a: 
3.1 Coleta e transporte?  �  Sim �  Não  
3.2 Tratamento do lixo? �  Sim �  Não  
3.3 Disposição final: �  Sim �  Não 
4. O local ou locais para onde o lixo é destinado hoje �  Muito Suficiente �  
Suficiente �  Pouco Suficiente �  Péssimo �  Nulo para receber o lixo? Por quanto 
tempo? ______________________ 
 
4.1 Existem projetos  do município em relação a ?: 
Novos locais para a destinação do lixo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
Recuperação de áreas contaminadas por lixões? �  Muito Eficiente �  Eficiente �  Pouco 
Eficiente �  Péssimo �  Nulo 
 
Programas de Educação e Conscientização Ambiental? �  Muito Eficiente �  Eficiente �  
Pouco Eficiente �  Péssimo �  Nulo 
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PROJETO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
FGV/COPPETEC 

 

 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS RELACIONADAS A RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  SOCIAIS 

RELACIONADOS À RECURSOS HÍDRICOS NO ÂMBITO DOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 
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1- DADOS RELATIVOS AO RESPONDENTE 

1.1. Nome______________________________________________________________ 

 

1.2. Cargo que ocupa Conselho________________________________ 

 

1.3. Qual a sua formação ? 

 Superior com Doutorado (especifique a área)___________________________ 

 Superior com Mestrado (especifique a área)____________________________ 

 Superior com especialização (especifique o curso)_______________________ 

 Superior (especifique a graduação)____________________________________ 

 Ensino Médio completo (se for técnico especificar o curso)_____________________ 

 Ensino Médio incompleto 

 Ensino Fundamental 

 

1.4. Há quanto tempo está no exercício do cargo?_______________________________ 

 

2- DADOS RELATIVOS AO CONTROLE SOCIAL 

 

2.1. existe grupo de trabalho ou câmara técnica no conselho específico para discutir as 

questões de saneamento e problemas ambientais no município 

 Sim (ir para 2.2) 

 Não 

 

2.2. especifique o tipo de atividade que vem sendo desenvolvida e a partir de quando? 

 

2.3. existe representatividade no conselho para discutir a questão da saúde, saneamento 

e meio ambiente? 

 Sim (identificar a composição do conselho que trabalha com o tema saneamento e 

saúde) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Não 
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2.4. existe alguma interação entre conselhos, por exemplo, meio ambiente, comitê de 

bacia etc (atores que participam de mais de um conselho) 

 Sim (quais?)  ir para 2.5 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 Não 

 

2.5. Como tem sido essa interação entre os conselhos? 

 muito eficaz 

 pouco eficaz 

 ineficaz 

 

2.6. Essa interação tem sido útil para encaminhar que tipo de questão ou problema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.5. o senhor conhece algum PROGRAMA/FUNDO de investimento federal ou outro 

para o saneamento ambiental no município p. ex PROSAB, PDBG, FNMA 

 Sim (quais?) 

 Não 

 

2.6. o exercício do controle social no município participa da gestão de 

PROGRAMA/FUNDO? 

 Sim (de que forma?) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Não (porque?) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



263 
 

2.7. O senhor considera que para resolver ou minimizar os problemas de saneamento e 

saúde no município esses programas têm sido? 

 muito eficaz 

 pouco eficaz (porque?) 

 ineficaz (porque?) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2.8. que tipo de tecnologia ou incentivo tecnológico, relacionado ao saneamento 

ambiental e à redução de doenças, o senhor(a) considera que teria um maior impacto 

social e na qualidade de vida da população? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.9. Dentro os temas que são discutidos no conselho, cite três em ordem de prioridade. 
 
1.  
 
2. 
 
3. 
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PROJETO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
FGV/COPPETEC 

 

 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS RELACIONADAS A RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  SOCIAIS 

RELACIONADOS À RECURSOS HÍDRICOS NO ÂMBITO DOS GESTORES 

MUNICIPAIS 
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1- DADOS RELATIVOS AO RESPONDENTE 

 

1.2. Nome______________________________________________________________ 

 

1.2. Cargo que ocupa na Prefeitura ou Secretaria________________________________ 

 

1.3. Qual a sua formação ? 

 Superior com Doutorado (especifique a área)___________________________ 

 Superior com Mestrado (especifique a área)____________________________ 

 Superior com especialização (especifique o curso)_______________________ 

 Superior (especifique a graduação)____________________________________ 

 Ensino Médio completo (se for técnico especificar o curso)_____________________ 

 Ensino Médio incompleto 

 Ensino Fundamental 

 

1.4. Há quanto tempo está no exercício do cargo? 

 

2- DADOS RELATIVOS À GESTÃO 

 

2.1. existe algum programa no município de saneamento ambiental que recebe algum 

fundo de investimento federal. (EX: PROSAB, PDBG, FNMA etc) 

 Sim - qual(is)_______________________________________________________ir 

para 2.2)  

 Não (ir para 2.3) 

 

2.2. Nesse caso como tem sido o fundo de investimento federal para resolver ou 

minimizar os problemas de saneamento do município?  

  Suficiente 

  Pouco suficiente 

  Insuficiente 

 

 

2.3. o município tem intenção de obter financiamento ou recursos externos a fim de 

investir em melhorias sanitárias e ambientais 
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 Sim - qual(is)_________________________________________________________ 

 Não 

 as intervenções sanitárias são realizadas através de recursos do próprio município (ir 

para 2.4) 

 

2.4. Nesse caso, como tem sido as intervenções sanitárias realizadas com recursos do 

próprio município para resolver ou minimizar os problemas de saneamento do 

município? 

  Suficientes 

  Pouco suficientes 

  Insuficientes 

 

2.5. Especifique o tipo da intervenção, a tecnologia empregada e a população que tem 

sido ou pode ser beneficiada, seja com recursos do próprio município ou através de 

fundos ou recursos externos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.4. O senhor sabe o quanto (percentuais) tem sido repassado pelo programa/fundo e o 

que tem sido transformado em intervenções ou melhorias? 

 Sim - especifique 

______________________________________________________________________

 Não 

 

2.5. Que tipo de tecnologia ou incentivo tecnológico, relacionado a 

PROGRAMA/FUNDO, o senhor considera que teria maior impacto social na qualidade 

de vida da população? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.6. Existe algum tipo de controle social no município que participa da gestão desse 

PROGRAMA/FUNDO ou das intervenções geridas com recursos próprios? 

 Sim (ir para 2.8) 

 Não – porque? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.7. Esse controle social tem sido  

 Eficaz (porque?)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Pouco eficaz (porque?)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Ineficaz (porque?)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.8. Esse controle social é feito através de qual(is) fórum(ns) gestor(es) deliberativo(s)? 

 Conselho municipal de saúde 

 Conselho municipal de meio ambiente 

 Outro – qual?_________________________________________________________ 
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ANEXO III 
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2004 4% 
Metal Vidro Plastico Papel Total Metal Vidro Plastico Papel Total

1 agropecuária 0,002014 0 0,682676 0,055697 0,740387 -0,0015 0,0000 -0,0799 -0,0130 -0,0944
2 extrat. mineral 0,011447 0 0,140926 0,036648 0,189021 -0,0088 0,0000 -0,0165 -0,0086 -0,0338
3      petróleo     e gás 0,091389 0 0,511716 1,798131 2,401236 -0,0701 0,0000 -0,0599 -0,4201 -0,5500
4 cimento 0,003669 0 0 1,176827 1,180496 -0,0028 0,0000 0,0000 -0,2749 -0,2777
5 vidro 0,001973 0 0 0,319955 0,321928 -0,0015 0,0000 0,0000 -0,0747 -0,0763
6 Metal 1,70721 0 4,247341 5,327517 11,28207 -1,3091 0,0000 -0,4969 -1,2446 -3,0505
7 máquinas e equip. 0,238469 0 2,270694 0,649612 3,158775 -0,1829 0,0000 -0,2656 -0,1518 -0,6002
8 material elétrico 0,164073 0,058768 4,674326 1,033627 5,930794 -0,1258 -0,0073 -0,5468 -0,2415 -0,9214
9 equip. eletrônicos 0,041227 0,049695 3,926647 0,531856 4,549424 -0,0316 -0,0062 -0,4593 -0,1243 -0,6214

10 auto/ cam./onibus 0,000593 0,000377 0,016976 0,002545 0,02049 -0,0005 0,0000 -0,0020 -0,0006 -0,0031
11 ind.naval 0,013784 0 0,159688 0,036301 0,209773 -0,0106 0,0000 -0,0187 -0,0085 -0,0377
12 peças e out.veiculos 0,011888 0,000977 0,157642 0,035844 0,206352 -0,0091 -0,0001 -0,0184 -0,0084 -0,0361
13 madeira e mobiliário 0,022145 0,017696 4,326464 0,452947 4,819252 -0,0170 -0,0022 -0,5061 -0,1058 -0,6311
14 celulose e papel 0,004575 0 0,402334 10,99297 11,39988 -0,0035 0,0000 -0,0471 -2,5682 -2,6187
15 indústria gráfica 0,019389 0 1,705219 26,90291 28,62752 -0,0149 0,0000 -0,1995 -6,2850 -6,4994
16 ind. da borracha 0,002293 0 0 0,055696 0,057989 -0,0018 0,0000 0,0000 -0,0130 -0,0148
17 elementos químicos 0,009748 0 0,206257 0,205777 0,421782 -0,0075 0,0000 -0,0241 -0,0481 -0,0797
18 refino do petróleo 0,021514 0 0 0,660147 0,681661 -0,0165 0,0000 0,0000 -0,1542 -0,1707
19 petroquímica 0,002061 0 0,317687 0,583897 0,903645 -0,0016 0,0000 -0,0372 -0,1364 -0,1752
20 químicos diversos 0,081711 0,034798 8,206787 2,771523 11,09482 -0,0627 -0,0043 -0,9600 -0,6475 -1,6745
21 farmaceutica 0,010341 0,165334 3,355049 2,204534 5,735258 -0,0079 -0,0207 -0,3925 -0,5150 -0,9361
22 perfumaria 0,004355 0,029623 4,953584 2,116143 7,103705 -0,0033 -0,0037 -0,5795 -0,4944 -1,0809
23 artigos plásticos 0,005541 0 9,885308 1,472559 11,36341 -0,0042 0,0000 -1,1564 -0,3440 -1,5047
24 indústria têxtil 0,002156 0 0,821103 0,321228 1,144488 -0,0017 0,0000 -0,0961 -0,0750 -0,1728
25 artigo vestuário 0,00093 0 0,406923 0,226034 0,633887 -0,0007 0,0000 -0,0476 -0,0528 -0,1011
26 fabricação calçados 0,000492 0 0,845174 0,132527 0,978194 -0,0004 0,0000 -0,0989 -0,0310 -0,1302
27    indústria   do café 0,000409 0 0,053663 0,070772 0,124845 -0,0003 0,0000 -0,0063 -0,0165 -0,0231
28 benef. prod. veg. 0,008763 0,036339 0,977732 0,020874 1,043709 -0,0067 -0,0045 -0,1144 -0,0049 -0,1305
29 abate  bov. e suínos 0,001633 0 0,414368 0,128503 0,544504 -0,0013 0,0000 -0,0485 -0,0300 -0,0797
30 abate de aves 0,001175 0 0,376201 0,116666 0,494043 -0,0009 0,0000 -0,0440 -0,0273 -0,0722
31 indústria laticínios 0,008542 0,005578 4,942754 0,777971 5,734846 -0,0066 -0,0007 -0,5782 -0,1817 -0,7672
32 fabricação de açúcar 0,003799 0 3,528623 0,349227 3,881649 -0,0029 0,0000 -0,4128 -0,0816 -0,4973
33 indústria de bebidas 0,350162 1,624695 18,06202 3,781599 23,81847 -0,2685 -0,2031 -2,1129 -0,8835 -3,4680
34 outros alimentares 0,041427 0 6,856003 7,521115 14,41854 -0,0318 0,0000 -0,8020 -1,7571 -2,5909
35 indústrias diversas 0,033161 0 2,767458 1,450337 4,250956 -0,0254 0,0000 -0,3237 -0,3388 -0,6880
36 Serv. Ind. Utilidade Pub. 0 0 0 0,327343 0,327343 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0765 -0,0765
37 construção civil 3,518118 0,491149 99,69762 1,705039 105,4119 -2,6977 -0,0614 -11,6627 -0,3983 -14,8201 
38 comércio 0,008438 0 11,22517 8,577769 19,81138 -0,0065 0,0000 -1,3131 -2,0039 -3,3235
39 Setor Transporte 0 0 0 0,976938 0,976938 0,0000 0,0000 0,0000 -0,2282 -0,2282
40 comunicações 0,051429 0 7,051454 0,533695 7,636578 -0,0394 0,0000 -0,8249 -0,1247 -0,9890
41 instituições financeiras 0 0 0 1,530559 1,530559 0,0000 0,0000 0,0000 -0,3576 -0,3576
43  Reciclagem Metal 9,5E-07 1,2E-07 9,95E-07 6,59E-07 2,73E-06 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
44  Reciclagem Vidro 1,23E-06 1,55E-07 1,29E-06 8,51E-07 3,52E-06 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
45  Reciclagem Plastico 1,87E-06 2,37E-07 1,96E-06 1,3E-06 5,37E-06 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
46  Reciclagem Papel 1,65E-06 2,08E-07 1,73E-06 1,14E-06 4,72E-06 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
47 Lixo 1,85E-09 0 3,38E-07 5,77E-07 9,17E-07 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
48 Ad. Pub. 0,140706 0 25,72194 43,92623 69,78888 -0,1079 0,0000 -3,0090 -10,2620 -13,3788 

6,6427539 2,5150307 233,89553 131,89809 374,95141 -5,094 -0,314 -27,361 -30,814 -63,5832 

Economia de Enrgia MWh Emissâo Evitada
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ANEXO IV 
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Caracterização Gravimétrica do Estado do Rio de Janeiro  
 
 

 
 



273 
 

 



274 
 

 



275 
 

 



276 
 

 



277 
 

Condições de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro 
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