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Resumo
Muitas são as medidas tomadas pelo poder público para fazer o correto manejo dos resíduos
sólidos, tornando-se, muitas vezes, uma atividade insustentável. Este trabalho objetiva discutir
a utilização dos instrumentos econômicos na gestão de resíduos sólidos como alternativa à
redução do consumo e geração excessiva de resíduos pela população. Utilizando-se de revisão
bibliográfica, levantou-se diversas experiências de taxação por resíduos sólidos com vistas a
discutir sua eficácia. Como resultado, aferiu-se que este instrumento regulariza o controle da
poluição tendo como base mecanismos de mercado a fim de tornar eficiente a geração de
resíduos sólidos por parte dos diferentes atores sociais. Contudo, a independência entre
volume de resíduo que cada pessoa produz e as taxas, além da existência de diferentes modos
de tratamento e diferentes variáveis de produção de resíduos acabam por limitar a otimização
de seus resultados.

1. Introdução
Muitas são as medidas tomadas pelo poder público para tentar fazer o correto manejo
dos resíduos sólidos. Entretanto, gastos incorridos com a gestão de resíduos sólidos aumentam
na medida em que cresce a quantidade de resíduos urbanos, sendo em muitos casos uma
atividade insustentável para o Poder Público. Em um estudo do Ministério das Cidades (2010)
foi analisada uma amostra de 256 municípios brasileiros, e estimou-se que as despesas de
gestão de resíduos sólidos correspondem em média a 5,3% das despesas municipais.
Apesar dos diversos dispositivos existentes para regular a geração de resíduos, entre
eles a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os instrumentos convencionais de
comando e controle têm se mostrado insuficientes dados os impactos causados ao meio
ambiente e à sociedade. Além disso, observa-se que 61,4% dos municípios não fazem
qualquer tipo de cobrança pela gestão dos resíduos sólidos e apenas 1,1% aplicam taxa
especifica para o setor (IPEA, 2012). Neste sentido, este trabalho objetiva discutir a utilização
dos instrumentos econômicos (IEs) na gestão de resíduos sólidos considerando o
financiamento da gestão ambiental e incentivo a redução do consumo e geração excessiva de
resíduos pela população.
2. Referencial Teórico
Os IEs usam o mecanismo de preços para incentivar os agentes poluidores a
considerar seus custos totais de produção e a reagir adequadamente com ações voltados à
redução dos resíduos gerados (THOMAS & CALLAN, 2010). Os mecanismos de preços
objetivam internalizar os custos externos induzindo os poluidores a reduzir a quantidade de
resíduos. Assim, o preço da externalidade agrega valor econômico quando existe uma

externalidade negativa na utilização do recurso, pois produtos que impactam negativamente o
meio ambiente devem ser tributados para pagar os custos de seus efeitos (GREGOIRE, 2010).
Alguns exemplos de instrumentos econômicos utilizados demonstram sua
potencialidade na condução da política de gestão de resíduos sólidos. Alguns estados
americanos controlam o uso de garrafas PET com um sistema de depósito e retorno no valor
de 5 centavos de dólar, levando a um aumento de 70% da taxa de reciclagem (BERCK et al.,
2013).
Na Bélgica alguns municípios trabalham com um sistema de cobrança ”price-perbag”, onde paga-se por sacos especiais para lixo que são disponibilizados nas lojas e que
depois são utilizados para acondicionar seus resíduos domésticos (JAEGER & ROGGE, 2013).
Há experiências bem sucedidas também no controle de resíduos perigosos quando se utiliza
encargo por poluição, implementados através de taxas de controle em países como Austrália
(THOMAS & GALLAN, 2010).
No Brasil, a PNRS contém instrumentos importantes para permitir o enfrentamento
dos problemas decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Institui a
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, a Logística Reversa, metas para a
eliminação dos lixões, instituição de instrumentos de planejamento, além de impor que os
particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
3. Materiais e Métodos
Diante da importância dos IEs e das diversas experiências com relação ao seu uso na
gestão de resíduos sólidos (GRS), este trabalho realiza uma revisão bibliográfica dos
principais exemplos nacionais com vistas a discutir sua eficácia.
Quadro 1. Principais instrumentos econômicos para a GRS em uso no Brasil
Instrumento
Econômico

Aplicação

Taxas de
limpeza
urbana

No Brasil, os custos associados à gestão de resíduos sólidos são geralmente
financiados pela Taxa de Limpeza Urbana (cobrança vinculada ao IPTU de
forma independente do volume de resíduo), que aplicam taxas
proporcionais ao volume de resíduos recolhidos.

Incentivos à
reciclagem

Incentivo a mudança de hábitos da população através de descontos nas
próximas compras, isenção ou redução de impostos, com base na venda de
produtos recicláveis. Um exemplo encontra-se no Estado de Santa Catarina,
que estabelece crédito presumido na apuração do ICMS de empresas que
utilizarem produtos reciclados no seu processo de industrialização
(NIEHUES et al. 2014)

Bolsa de
resíduos

Objetivam promover a livre negociação entre demandantes e ofertantes de
resíduos tendo como foco a reutilização ou reciclagem. Com isso, é
possível agregar valor econômico aos resíduos transformando-os em
matéria-prima ou insumo de outros produtos. O Sistema Integrado de

ICMS
ecológico

Bolsa de Resíduos reúne centenas de empresas que utilizam os serviços de
informação da bolsa (SIBR, 2015).
Estados que possuem o ICMS ecológico regulamentado podem repassar
verbas para municípios que possuam atividades voltadas à gestão de
resíduos sólidos urbanos (COELHO et al., 2014).

Fonte: Autores (2015).
4. Análise das experiências
Teoricamente, os IEs regularizam o controle da poluição tendo como base mecanismos
de mercado e, assim, tornando a atuação governamental mais eficiente. Para que haja um
resultado satisfatório na avaliação dos instrumentos de cobranças pelos serviços referentes aos
resíduos sólidos urbanos, deveria haver dependência entre volume de resíduo que cada pessoa
produz e as taxas, assim aumentaria os incentivos à redução na fonte,o qual ocorre nas taxas
de limpeza urbana, onde não ocorrem essas dependências (BRUSADIN, 2003).
Outro ponto negativo é devido à existênciade diferentes modos de tratamento e
diferentes variáveis de produção de resíduos. Segundo Campos (2012), em relação à geração
per capita, as famílias mais abastadas, cidades maiores e países mais ricos apresentam
indicadores de geração per capita superiores às famílias mais pobres, cidades menores e
países em desenvolvimento. Pode-se dizer que a geração de resíduos sólidos cresceu em
conformidade com o aumento do PIB. Desta forma, a taxação seria uma alternativa para a
inclusão dos princípios do poluidor-pagador e provedor-recebedor na gestão de resíduos
sólidos, principalmente este último, por explicitar que aqueles usuários empenhados em
reduzir suas gerações per capta seriam recompensados de alguma maneira.
5. Conclusão
Algumas medidas como a taxação pela quantidade de resíduos gerados, limitando em
uma determinada quantidade o que pode ser gerado por pessoa num determinado período
estipulado, e a cobrança por unidade de sacolas plásticas nos supermercados, são exemplos
mundiais de que a aplicação dos instrumentos econômicos sobre os resíduos sólidos é viável
em qualquer país do mundo. Contudo, diminuições mais relevantes dependem de forte
atuação governamental na forma de políticas públicas a fim de mostrar a seriedade dos
impactos ambientais gerados pela disposição inadequada de resíduos sólidos.
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