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Resumo

O objetivo do trabalho é avaliar se a disposição final dos resíduos sólidos urbanos nos
municípios brasileiros afeta a saúde pública. Por meio de estimações econométricas são testadas
três hipóteses: a existência de aterro sanitário, ao refletir, parcialmente, a adequação da
disposição, melhoraria as condições de saúde da população; a qualidade dos aterros também
influenciaria tais condições; e municípios que “exportam” resíduos para outras localidades
apresentariam melhores indicadores de saúde. Os resultados obtidos não refutam tais hipóteses,
sinalizando reduções médias da morbidade de 1,25% e 0,75% associadas à existência de aterros
e à qualidade destes, respectivamente. Tais efeitos são mais evidentes sobre crianças e idosos.
Assim, considerando que mais de 70% dos municípios não destinam seus resíduos a aterros, a
disposição final destes é um desafio para o desenvolvimento sustentável do país. Ademais,
poucos estudos testam a relação saúde-resíduos, o que ressalta a importância do trabalho.
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Dados em Painel.

Sessão Temática: 2 - Políticas públicas e instrumentos de gestão para o desenvolvimento
sustentável

Resumo Expandido

O objetivo desse trabalho é avaliar se a forma de disposição final dos resíduos sólidos
urbanos nos municípios brasileiros afeta a saúde de suas populações. São testadas três hipóteses:
a existência de aterro sanitário, ao refletir, pelo menos parcialmente, a adequação da disposição,
melhoraria as condições de saúde dos residentes; a qualidade dos aterros também influenciaria
tais condições; e municípios que “exportam” resíduos para outros locais, reduzindo eventuais
impactos ambientais em seus territórios, poderiam apresentar melhores indicadores de saúde.
O trabalho insere-se em um debate amplo dos efeitos da expansão da escala de produção
e da intensificação da urbanização, via geração de resíduos, sobre a capacidade de carga do
planeta, que é um subsistema fechado e, em dado momento, limitará o crescimento econômico,
conforme é defendido pela Economia Ecológica. No curto prazo, a disposição dos resíduos pode
contribuir para a proliferação de patogênicos que elevam a probabilidade de danos à saúde de
toda a população, com intensidade maior sobre determinados segmentos sociais, em especial,
crianças e idosos. Nas primeiras, os danos podem prejudicar seus desenvolvimentos físicos e
mentais e, consequentemente, os desempenhos escolares e produtivos em toda a vida. Assim, a
adequação da disposição dos resíduos urbanos é um desafio ao desenvolvimento sustentável,
pois influencia, em algum grau, aspectos dos seus três pilares (ambiental, social e econômico).
Esse desafio é relevante no Brasil! A última Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
(PNSB) realizada em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta
que mais de 70% dos municípios não destinam resíduos sólidos urbanos a aterros sanitários,
uma das formas consideradas como ambientalmente adequadas. As evidências desse trabalho
destacam a importância de ações para lidar com tal déficit, pois corroboram as três hipóteses
supracitadas, sinalizando que a existência e a qualidade de aterros ou a “exportação” de resíduos
reduzem internações hospitalares (morbidade) e óbitos (mortalidade) de crianças e de idosos.
Estudos na área de saúde destacam a existência de uma relação positiva entre a saúde e
os serviços de saneamento básico, sugerindo que quanto maior o acesso e melhor a qualidade
destes, menores são os impactos ambientais negativos e, portanto, maiores os efeitos positivos
sobre a saúde pública. A maioria desses estudos avalia efeitos do abastecimento de água e do
esgotamento sanitário, havendo poucas investigações empíricas para os demais serviços, como
os de manejo de resíduos sólidos. Porém, a literatura médica reconhece a importância do bom
gerenciamento dos resíduos para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde pública,
a despeito dos poucos trabalhos empíricos sobre a associação entre o manejo de resíduos sólidos
e a saúde. Assim, o presente trabalho contribui para preencher tal lacuna na literatura empírica.

Os procedimentos metodológicos adotados para obter as evidências apontadas envolvem
várias estratégias de estimação e de identificação econométricas. Dados da PNSB de 2008 são
empregados em estimações robustas por Mínimos Quadrados Ordinários (cross-section) para
identificar a existência de aterro em cada município brasileiro naquele ano e avaliar seu efeito
sobre indicadores municipais de morbidade hospitalar e de mortalidade. Esses indicadores são
oriundos do banco de informações do Departamento de Informática do SUS (DATASUS).
Após isso, é empregado o método de efeitos fixos para um painel de todos os municípios
paulistas referentes ao período de 2003 a 2011. Nesse caso, são utilizadas informações sobre a
qualidade dos aterros e a “exportação” de resíduos do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos
Domiciliares da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e são estimados os
efeitos dessas características também sobre indicadores de morbi-mortalidade construídos a
partir de dados do DATASUS. É importante apontar que, nos dois conjuntos de estimações, são
controlados outros atributos, obtidos de várias fontes, apontados pela literatura como possíveis
determinantes da saúde pública. Assim, procura-se garantir maior robustez aos resultados.
Ademais, também amparada em evidências da área de saúde, é adotada uma estratégia de
identificação para obter maior robustez à atribuição de causalidade aos resultados. Tal estratégia
consiste em estimar os impactos da existência e da qualidade de aterros e da “exportação” de
resíduos com indicadores por causas específicas e faixas etárias. Vale destacar, ainda, que o uso
de dois indicadores (morbidade e mortalidade) busca lidar com prováveis erros de mensuração.
Os resultados encontrados no primeiro conjunto de estimações sinalizam que a existência
de aterro sanitário em um município afeta positivamente a saúde pública, reduzindo, na média,
0,0758 internações hospitalares por 100 habitantes e 0,0064 óbitos por 100 habitantes, o que
correspondem a diminuições médias de 1,25% e 1,18%, respectivamente. Além disso, são
observadas reduções médias significativas nas doenças mais redutíveis por intervenções no
saneamento (diarreicas) e na faixa etária mais vulnerável (menores 5 anos). Por outro lado, não
são observados efeitos significativos nessa faixa por doenças não diretamente relacionadas ao
saneamento, tanto para morbidade como para a mortalidade. Portanto, a relação encontrada
pode ser interpretada com robustez como de causalidade entre a existência de aterros e a saúde.
No segundo conjunto de estimações, os resultados sugerem que a qualidade do aterro e a
“exportação” de resíduos sólidos impactam positivamente sobre a saúde das pessoas, reduzindo
indicadores municipais de morbidade. Na média, municípios com aterros adequados possuem
0,0295 internações por 100 habitantes a menos que municípios sem aterros; com controlados,
0,0240 internações a menos e, com “exportação” de resíduos, 0,2036 a menos. Tais efeitos
correspondem a reduções médias de, respectivamente, 0,41%, 0,34% e 2,85%. São observadas

reduções médias significativas apenas nas doenças mais redutíveis por ações no saneamento
(diarreicas) e na faixa etária mais vulnerável (menores de 5 anos). Assim, em acordo com a
literatura de saúde, tais resultados podem ser interpretados, com certa, robustez como efeitos
causais. Adicionalmente, foram observadas melhoras nas condições de saúde dos idosos.

