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Resumo 

A gestão de Resíduos Domiciliares (RD) continua a ser um desafio para a gestão 

pública, pois, embora com a retração econômica recente no Brasil, alguns 

indicadores ainda precisam ser melhorados, tais como a cobertura de coleta e a 

disposição final ambientalmente correta. Como a maior parte dos problemas com 

‘lixões’ decorrem dos municípios de pequeno porte, é importante entender como têm 

sido a gestão dos RD nestes municípios, quais as práticas e modelos de gestão 

correntes, e quais as barreiras que impedem os municípios de atingirem o máximo 

de seu potencial. Portanto, por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa, este 

estudo levantou o estado atual da gestão de RD de pequenos municípios do estado 

de São Paulo, os indicadores e os fatores críticos que possibilitam o sucesso da 

gestão. Esta tese está dividida em três capítulos. O Capítulo 1 teve por objetivo 

analisar o estado-da-arte dos indicadores que envolvem a gestão e o gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos. No Capítulo 2 foi desenvolvido um indicador de 

desempenho ambiental, o qual envolve o consumo de energia e emissões de dióxido 

de carbono equivalente, resultando em uma classificação dos municípios de acordo 

com seus impactos ambientais. Dentre os municípios melhor classificados com este 

indicador, sete destinam os resíduos em aterros municipais e quatro em aterros 

privados. Destaca-se também a importância da coleta seletiva institucionalizada. Um 

dos pontos fundamentais para os bons indicadores é a presença de catadores de 

recicláveis. De modo geral, os melhores municípios apresentam algum tipo de 

programa, projeto e ações de educação ambiental. No Capítulo 3 foi analisado a 

eficiência da gestão de RD, por meio de um indicador agregado. Destaca-se, para 

os municípios mais eficientes, o grau de separação de resíduos no nível das casas. 

Nesse capítulo, os resultados também destacam a importância dos catadores de 

recicláveis, além das campanhas de conscientização de reciclagem apoiadas pelos 

municípios. A educação é um aspecto chave para melhorar os indicadores. De modo 

geral os indicadores são importantes para auxiliar e direcionar no melhoramento do 

desempenho dos municípios, independente se seja um indicador de desempenho 

ambiental ou de eficiência. 

 

Palavras-chave: Resíduos domiciliares; estratégia organizacional; desempenho; 

indicadores, fatores críticos de sucesso. 



 
 

Abstract 

Municipal solid waste (MSW) management remains a challenge for public 

management because despite the recent economic downturn in Brazil, some 

indicators still need to be improved, such as collection coverage and environmentally 

sound disposal strategies. Most problems with 'open dumps' arise in small 

municipalities, therefore, it is important to understand how MSW management has 

been conducted in these municipalities, what are the current management practices 

and models, what indicators are used to measure management performance, and 

what barriers prevent municipalities from reaching their full potential. Therefore, 

through quantitative and qualitative research, this study aims to survey the current 

state of the MSW management of small municipalities in the state of São Paulo, as 

well as the indicators and critical factors that enable MSW management success. 

This thesis is divided into three chapters. Chapter 1 analyzed the state-of-the-art 

indicators involving the management of urban solid waste. Chapter 2 developed an 

aggregate indicator involving energy consumption and carbon dioxide equivalent 

emissions. The study created a classification of municipalities related to their 

environmental impacts. Among the best-ranked municipalities (in terms of 

environmental impact), seven dispose waste in municipal landfills and four in private 

landfills. Seven of the municipalities have institutionalized selective collection. A key 

positive indicator is the presence of waste pickers. In general, the best municipalities 

have environmental education programs, projects, and actions. Chapter 3 analyzed 

the efficiency of MSW management using an aggregate indicator. Also, the study 

classifies the municipalities according to the efficiency index. Here also the main 

point is the importance of waste pickers and municipally supported recycling 

awareness campaigns. Education is key to improving MSW management quality 

indicators. Overall, there are several indicators that are essential for assisting and 

directly improving public MSW management performance, regardless of whether it is 

an indicator of environmental performance or efficiency. 

 

Keywords: Municipal solid waste; organizational strategy; performance; indicators, 

critical success factors. 
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Introdução Geral 

O desenvolvimento econômico, o aumento da renda, o crescimento 

populacional, a rápida urbanização, assim como o crescimento da demanda 

por bens e serviços nos países emergentes, têm resultado em um aumento na 

geração de resíduos sólidos (MINGHUA et al., 2009). De modo geral, no 

mundo há a tendência no aumento da geração dos resíduos, por exemplo, em 

Pequim a população cresceu de 14,2 milhões em 2002 para 19,6 milhões em 

2010, e a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados, passou de 3,21 

milhões de toneladas em 2002 para 6,35 milhões de toneladas em 2010 e a 

porcentagem de resíduos orgânicos aumentou de 45,77% em 2002 para 

66,98% em 2010 (WANG; WANG, 2013). 

Estudos bibliométricos também reforçam a importância do tema 

“resíduos sólidos” e sua a tendência de crescimento (FU et al., 2010; YANG et 

al., 2013). Além disso, o tema é evidenciado na políticas atuais, tal como a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil (PNRS) (BRASIL, 2010), 

políticas sobre resíduos na Europa (EUROPEAN PARLIAMENT, 2008), 

Estados Unidos e outros países. 

Como parte da infraestrutura municipal e a necessidade do 

envolvimento de etapas como planejamento, finanças, construção, operação e 

manutenção (ALM, 2015), a gestão de resíduos sólidos precisa ser eficiente e 

eficaz. Sua ineficiência, por exemplo, impacta negativamente a saúde pública e 

a qualidade ambiental (TAN et al., 2014). 

Entender indicadores de eficiência como prática para o sucesso e, 

posteriormente, melhorá-los, pode contribuir para uma adequada gestão 

pública e prestação de serviços para a comunidade, pois as organizações 

devem coletar, transportar, processar e dispor dos resíduos, de tal forma que 

seja eficiente tanto economicamente, quanto ambientalmente (LI’AO et al., 

2009) e socialmente. 

Além disso os municípios de pequeno porte (menos de 100 mil 

habitantes) têm um elevado desafio na gestão, pois são maioria no Brasil 

(5.299 municípios), representam a maior população total e quantidade de 

resíduos coletados. Entretanto, apenas 17,9% dos municípios de pequeno 

porte têm coleta seletiva e 3,6% possuem unidades de compostagem. Embora 
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tenha tido mudanças nos últimos anos, 2.863 municípios pequenos ainda 

possuem “lixões” e 1.226 aterros controlados (IPEA, 2012). 

O relatório do Panorama dos resíduos sólidos no Brasil de 2016, 

conclui que a Lei Federal nº 12.305/2010, decreto 7.404/2010, não 

proporcionou os avanços esperados, pois, de modo geral no Brasil, a geração 

de resíduos se mantém alta, ainda há muito para avançar na reciclagem e na 

logística reversa, e o país tem mais de três mil municípios com destinação 

inadequada (ABRELPE, 2017). 

Ressalta-se que não apenas os “lixões”, mas os aterros também 

causam impactos ambientais, principalmente nas emissões dos gases de efeito 

estufa (DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 2017a), desta forma o tema “resíduos 

sólidos” ainda é relevante para ser estudado, principalmente em países 

emergentes, como o Brasil, que têm um longo caminho para o amadurecimento 

e desenvolvimento. Reforça-se, ainda, a importância deste estudo que segundo 

um Call for Papers de 2017 do principal periódico em resíduos – Waste 

Management – estima-se que as emissões de gás de aterro representem 

aproximadamente 15% das emissões antropogênicas globais de metano (CH4) 

para a atmosfera. 

Assim, os municípios que mais sofrem com irregularidades e 

desafios são os de pequeno porte (IPEA, 2012). Diante deste panorama, é 

importante entender todo o processo de construção de eficientes práticas que 

levam os municípios a serem mais eficientes e eficazes, ou sejam, que utilizem 

menos recursos financeiros (recursos escassos) e produzam melhores 

resultados (serviços de qualidade). 

Assim, a literatura científica dispõe de várias práticas, indicadores e 

ferramentas que auxiliam no processo de tomada de decisão e otimização do 

sistema de gestão dos resíduos sólidos. Dentre algumas ferramentas, pode-se 

citar a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), Sistema de Gestão de Informação, 

Análise do Fluxo de Materiais, Avaliação de Risco, Avaliação de Impacto 

Ambiental, Avaliação de Estratégia Ambiental, Avaliação Socioeconômica, 

Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento de Cenários, Benchmarking, 

Análise Custo-Benefício, Análise de Ecoeficiência, Análise de Emergia, Análise 

de Decisão Multicritério, entre outros (PIRES; MARTINHO; CHANG, 2011; 

ALLESCH; BRUNNER, 2014; AK; BRAIDA, 2015). 
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Práticas como a cooperação intermunicipal, por meio de gestão 

consorciada, pode possibilitar a implementação de ações conjuntas, articulação 

e a capacidade de planejamento e intervenção conjunta para melhores 

resultados (MATOS; DIAS, 2011). 

Diante deste contexto, questiona-se quais são as práticas adotadas 

pelos gestores para tomada de decisão? Quais ferramentas, modelos e 

indicadores têm sido utilizados nos pequenos municípios do estado de São 

Paulo? Quais são as melhores práticas que proporcionam o sucesso? Quais 

são as barreiras para uma gestão mais sustentável? 

Para preencher esta lacuna na literatura, este estudo pretendeu, por 

meio de pesquisas quantitativa e qualitativa, levantar o estado atual da gestão 

de resíduos sólidos urbanos de pequenos municípios do estado de São Paulo, 

criar indicadores, identificar fatores críticos que possibilitem melhores práticas 

para o sucesso da gestão, e avaliar as barreiras para implementação de gestão 

mais sustentável.  

A seguir é demonstrado como se organiza esta tese e os objetivos 

gerais e específicos de cada capítulo. 
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Organização da Tese 

Esta tese é constituída de três capítulos (Figura 1), organizadas 

como artigos científicos independentes, entretanto, todos os capítulos estão 

conectados em um tema central comum: práticas de gestão de resíduos sólidos 

urbanos.  

O Capítulo 1, intitulado “Indicadores de Resíduos Sólidos Urbanos: 

uma Perspectiva Bibliométrica”, teve por objetivo analisar o estado-da-arte dos 

indicadores que envolvem a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos, além de verificar os principais artigos, autores, instituições, países e 

palavras-chave, assim como suas interrelações e co-citações por meio de 

indicadores bibliométricos. Além disso, no estudo também foi realizada uma 

análise de conteúdo para identificar os principais indicadores para os resíduos 

sólidos urbanos utilizados na literatura científica, verificaram-se as principais 

abordagens nas três dimensões da sustentabilidade e destacou-se suas 

implicações na gestão ou gerenciamento. 

O Capítulo 2, intitulado “Impactos Ambientais na Gestão de 

Resíduos Domiciliares: Consumo de Energia e Emissão de Gases de Efeito 

Estufa”, teve por objetivo criar um indicador de desempenho ambiental, o qual 

envolveu análise do consumo de energia e emissões de dióxido de carbono 

equivalente dos municípios de pequeno porte do estado de São Paulo. Além 

disso, no estudo foi gerada uma classificação dos municípios conforme o 

indicador de desempenho ambiental e identificaram-se as melhores práticas de 

gestão e gerenciamentos de resíduos domiciliares dos melhores municípios. 

O Capítulo 3, com o título “Fatores Críticos Para o Sucesso e 

Eficiência da Gestão de Resíduos Domiciliares”, teve por objetivo analisar a 

eficiência da Gestão de resíduos domiciliares (RD) dos municípios de pequeno 

porte do Estado de São Paulo, por meio de um indicador agregado. Além disso, 

no estudo também foi gerada uma classificação dos municípios de acordo com 

o índice de eficiência. No estudo foram identificados os fatores críticos para o 

sucesso da gestão de RD dos municípios de pequeno porte do estado de São 

Paulo considerados de maior eficiência. Foram identificadas, também, as 

barreiras de implementação de um processo de gestão de sucesso em RD. 
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Ao final da tese há uma conclusão final, a qual discute os resultados 

de cada capítulo, e sugestões para estudos futuros. Os títulos de cada capítulo 

da tese estão destacados na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Capítulos da tese. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
  

Capítulo 1 - Indicadores de Resíduos Sólidos 
Urbanos: uma Perspectiva Bibliométrica

Capítulo 2 - Impactos Ambientais na Gestão 
de Resíduos Domiciliares: Consumo de 
Energia e Emissão de Gases de Efeito Estufa

Capítulo 3 – Fatores Críticos Para o Sucesso 
e Eficiência da Gestão de Resíduos 
Domiciliares
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1. Capítulo 1 
- Indicadores de Resíduos Sólidos 

Urbanos: uma Perspectiva Bibliométrica 
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1.1 Introdução 

O aumento da população, a industrialização, o desenvolvimento 

econômico e a rápida urbanização tem acelerado a geração de resíduos 

sólidos urbanos (MINGHUA et al., 2009), principalmente nos países em 

desenvolvimento (GUERRERO; MAAS; HOGLAND, 2013). Cerca de 2,3 

bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) foram gerados em 

2012, e é esperado até 2025 que em todo mundo 2,2 bilhões de toneladas 

sejam geradas (UNITED NATIONS PUBLICATIONS, 2013). 

Este aumento de resíduos, de modo geral, pode ser observado no 

primeiro gráfico da Figura 2, na qual três cenários são projetados até 2100. O 

primeiro cenário mais otimista, no qual se alcançam as metas de 

desenvolvimento sustentável, há maior consciência ambiental e redução do 

consumo de combustíveis fósseis. O segundo cenário, mediano, a população é 

estimada em 9,5 bilhões de pessoas com 80% de urbanização. O cenário mais 

pessimista prevê 13,5 bilhões de pessoas e 70% vivendo nas cidades, as 

metas de desenvolvimento não foram totalmente alcançadas, portanto ainda há 

pobreza extrema e moderada riqueza (HOORNWEG; BHADA-TATA; 

KENNEDY, 2013). Observa-se no segundo gráfico, ainda da Figura 2, que em 

um cenário mediano os países de alta renda e do leste da Ásia e Pacífico são 

os que mais contribuem com a geração de resíduos, entretanto tendem a 

estabilizar após 2020. Já a partir de 2080 a África Subsaariana será a maior 

responsável, e em 2100 o Sul da Ásia junta-se a ela. 

Como a gestão dos resíduos sólidos urbanos necessita de uma 

eficiente infraestrutura urbana para seu funcionamento (ALM, 2015), os 

indicadores podem contribuir na criação de uma medida que abranja o domínio 

do constructo proposto (GHAURI; GRØNHAUG, 2005), o que auxilia nas 

tomadas de decisão, permite a comparação de desempenho e direciona à 

criação de novas políticas para o desenvolvimento (GREENE; TONJES, 2014). 
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Figura 2. Cenários de geração de resíduos e projeção por região do planeta. 
Fonte: Adaptado de Hoornweg; Bhada-Tata; Kennedy (2013). 

 

A literatura científica aponta diversos indicadores para análise de 

desempenho, comparação entre municípios ou tecnologias e tomada de 

decisão em direção à escolha correta que tenha efeitos positivos ambientais, 

políticos, econômicos e sociais (WEN; LIN; LEE, 2009; ZAMAN, 2014a; 

CĂILEAN; TEODOSIU, 2016; CHIFARI et al., 2018). 

ZAMAN (2014a) faz uma relação de estudos que envolvem 

indicadores na gestão de resíduos sólidos urbanos. O autor lista 17 estudos 

considerados como achados essenciais com relação aos indicadores. Tais 
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indicadores envolvem geração de resíduos, composição, separação, 

reciclagem, recuperação, disposição final, custos, capacidade, cobertura de 

serviço, satisfação do serviço, eficiência, impactos e desempenho ambientais e 

socioeconômicos, institucionais e políticas, compostagem, frequência de coleta, 

desempenho, ecoeficiência, pegada de carbono, tecnologia de tratamento, 

transporte, saúde humana, entre outros. 

De modo geral, os indicadores podem ser classificados e ordenados, 

conforme Greene; Tonjes (2014), em quatro camadas – absolutos, indexados, 

relativos e agregados (Tabela 1 e Figura 3). 

Ao analisar os indicadores, Greene; Tonjes (2014) mostraram que a 

classificação difere substancialmente quando diferentes indicadores são 

utilizados. Os autores afirmam que é preciso ter cuidado com as avaliações de 

comparação com base em indicadores, especialmente as que se destinam a 

avaliar a qualidade ambiental, pois um determinado indicador pode medir 

apenas um determinado aspecto ambiental. Entretanto, apesar das 

insuficiências de indicadores para comparações, eles fornecem informações 

relevantes para tomada de decisão e melhoria contínua (GREENE; TONJES, 

2014; MAHMOUDKHANI; VALIZADEH; KHASTOO, 2014; FERREIRA et al., 

2017). 

 
Tabela 1. Classificação e definição das camadas de indicadores. 

Classificação do 
Indicador 

Camada Definição 

Indicador Absoluto 1 
Dados retirados diretamente de análises 
entrada-saída 

Indicador Indexado 2 
Dados expressados em porcentagem em 
relação ao total 

Indicador Relativo 3 
Dados expressados como referência a 
outras variáveis 

Representações 
Agregadas 

4 
Dados com mesma unidade somada 
sobre os ciclos de vida 

Fonte: Greene; Tonjes (2014). 

 
Na Figura 3 estão detalhadas e definidas as quatro camadas de 

indicadores apresentada por Greene; Tonjes (2014). Os autores discutem as 

variações, praticabilidade, relevância políticas, entre outros critérios, que 

variam entre bom, mediano e ruim. Ressalta-se que para cada finalidade há 

uma nota diferente, pois, os indicadores de cada camada variam na sua 
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eficiência a depender da situação local e do sistema de gerenciamento de 

resíduos, assim os autores concluem que para a tomada de decisão, deve-se 

considerar a combinação de indicadores. 

 

Figura 3. Definição das quatro camadas de indicadores. 
Fonte: Adaptado de Greene; Tonjes (2014). 

 
Os indicadores também podem ser divididos em índices de eficiência 

e eficácia. O primeiro relaciona os recursos de entrada e de saída de um 

determinado sistema, enquanto o segundo avalia os objetivos alcançados de 

acordo com a capacidade do sistema (KOUSHKI; AL-DUAIJ; AL-GHIMLAS, 

2004). 

Dentre os indicadores de eficiência, alguns exemplos são: custo por 

caminhão, custo por tonelada de resíduos sólidos, custo por tonelada por km 

de distância e, custo por tonelada por km2 da área de serviço. Em relação aos 

indicadores de eficácia, pode-se exemplificar: taxa da população que recebe o 

serviço (pessoas por custo) e área de cobertura (km2 por custo) (KOUSHKI; AL-

DUAIJ; AL-GHIMLAS, 2004).  

Os indicadores abordados por Koushki; Al-Duaij; Al-Ghimlas (2004) 

envolvem fatores de custos-benefícios e permitem comparações entre custos 

de serviços, seja público ou privado, ou o desempenho dos mesmos 

(SUTTIBAK; NITIVATTANANON, 2008; JACOBSEN; BUYSSE; GELLYNCK, 

2013). Já os indicadores retratados nas camadas de Greene; Tonjes (2014) 

não envolvem custos, mas entrelaça no âmbito da camada 2 com os 
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indicadores de eficácia de Koushki; Al-Duaij; Al-Ghimlas (2004). Estes 

indicadores tratados implicam diretamente nos sistemas de gerenciamento de 

resíduos e possuem forte aplicação para os municípios e também à indústria 

(FREITAS; MAGRINI, 2017). 

Sanjeevi; Shahabudeen (2015) realizaram uma revisão da literatura, 

com 387 trabalhos de pesquisa, compilados em cronologia sobre indicadores 

de desempenho para a gestão municipal de resíduos sólidos e destacaram 

cinco indicadores principais que capturam os parâmetros essenciais: custos de 

coleta, custo de transporte, percepção social, participação social e impactos 

ambientais. Ressalta-se que há variados indicadores, como os múltiplos 

(agregados), entretanto devido à sua complexidade se tornam inviáveis para os 

gestores públicos, os quais precisam de ferramentas simples.  

Desta forma, os indicadores permitem monitorar o serviço prestado 

para a população, assim como suas necessidades e preferências (WILSON et 

al., 2012), monitorar a sustentabilidade do aterro sanitário (GHANBARI et al., 

2012), monitorar custos de coleta e transporte (SANJEEVI; SHAHABUDEEN, 

2015) e impactos sociais e econômicos (DESMOND, 2006; DEUS; 

BATTISTELLE; SILVA, 2017a). 

Este monitoramento, por meio de indicadores, possibilita o 

reconhecimento das melhores práticas e facilita a identificação de novas 

oportunidades de melhoria contínua e mudanças essenciais nas políticas 

públicas (ELSAID; AGHEZZAF, 2018). 

Outro ponto importante sobre indicadores é que de acordo com o 

Decreto 7.404, de 2010, as informações e indicadores sobre Resíduos Sólidos 

Urbanos disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 

dos Resíduos Sólidos (SINIR) são aquelas disponibilizadas pelo Sistema 

Nacional de Informações de Saneamento, sob a responsabilidade da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.  

Como este estudo visa uma análise bibliométrica, a mensuração e a 

avaliação do impacto acadêmico têm experimentado mudanças rápidas. Tais 

medidas de impacto da pesquisa desempenham um papel cada vez mais 

importante na forma como indivíduos, grupos de pesquisa, instituições e países 

são classificados (ECK; WALTMAN, 2014). Por exemplo, as técnicas de 

agrupamento (Clusters) são aplicadas aos conjuntos de dados bibliométricos, 
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que permitem a identificação de linhas de pesquisa (VAN ECK; WALTMAN, 

2017). 

Os estudos bibliométricos sobre resíduos sólidos reforçam a 

importância desta temática e sua tendência de crescimento em publicações 

científicas (FU et al., 2010; YANG et al., 2013; DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 

2015). 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste estudo foi analisar o estado-da-arte dos indicadores 

que envolvem a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, e 

verificar os principais artigos, autores, instituições, países e palavras-chave, 

assim como suas interrelações e co-citações por meio de indicadores 

bibliométricos.  

Além disso, o estudo também teve por objetivo fazer uma análise de 

conteúdo para identificar os principais indicadores para os resíduos sólidos 

urbanos utilizados na literatura científica, verificar as principais abordagens nas 

três dimensões da sustentabilidade e destacar suas implicações na gestão ou 

gerenciamento de RSU. 

 

1.3 Material e Métodos 

1.3.1 Definição dos termos  

Esta pesquisa segue primeiramente uma sequência rigorosa dentro 

de um processo de revisão sistemática da literatura, conforme descrito por 

Brereton et al. (2007), ou seja em três fases: 1) plano de revisão, 2) condução 

da revisão, e 3) revisão documental. Na Figura 4 estão apresentadas as etapas 

detalhadamente dos passos seguidos para o levantamento sistemático 

bibliográfico – esta abordagem fornece um resumo exaustivo da literatura e 

melhora o processo de revisão e o resultado, além de ser reprodutível 

(TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003). Para complementar a revisão 

sistemática, foram combinados métodos quantitativos e qualitativos, de acordo 

com o processo mostrado na Figura 4.  
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Figura 4. Fluxo do processo para as análises bibliométricas e de conteúdo. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Primeiramente foi definido a questão de pesquisa: “qual o estado-da-

arte da relação indicadores e resíduos sólidos urbanos”. Embora Sanjeevi; 

Shahabudeen (2015) tenha revisado artigos sobre sistemas de gerenciamento 

de resíduos sólidos municipais, com foco especialmente em indicadores de 

desempenho, não há uma análise bibliométrica, como proposto por este 

estudo, nem mesmo a utilização de softwares para tais análises. Por isso esta 

pesquisa se torna original. 
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Foi escolhida para a busca a base de dados Web of Science, 

gerenciada pela empresa Thomson Reuters, que indexa atualmente os 

periódicos mais relevantes. 

Nesta primeira etapa também foram definidos os termos de busca 

em inglês com as variáveis booleanas “municipal solid waste” OR “urban solid 

waste” AND indicator OR index. A busca foi realizada no item tópico, ou seja, 

buscou-se tais palavras presentes no título, resumo ou palavras-chave. Não 

houve restrição de período de publicação. Após os resultados, utilizou-se o 

filtro para retornar apenas os artigos e revisão, o que resultou em 829 

publicações. 

 

1.3.2 Análise bibliométrica 

Nesta etapa foi realizada uma análise bibliométrica no Software 

VOSviewer para verificação de agrupamento de pesquisas (clusters). O 

agrupamento de documentos usa um processo matemático que agrupa 

documentos em “clusters de documentos significativos”, assim os documentos 

que são semelhantes entre si são agrupados dentro de um mesmo cluster 

(ECK; WALTMAN, 2014; VAN ECK; WALTMAN, 2017). Desta forma foi 

identificado a necessidade de inserir como termo de busca a palavra 

“management”. Realizou-se a busca novamente da primeira etapa, com o 

booleano AND “management”, após o filtro dos artigos e revisão, a busca 

retornou 269 publicações. 

Estes resultados foram submetidos à análise bibliométrica, por meio 

do software HistCite versão 12.03.17. Nesta análise foram analisados os 

indicadores Local Cited References (LCR), o qual indica o número de citações 

na lista de referência de um determinado artigo para outros artigos dentro da 

amostra, e Local Citation Score (LCS), o qual indica a quantidade de citações 

de um artigo dentro da amostra. Ambos indicadores apontam a importância de 

um artigo dentro do resultado retornado. Assim, foram incluídos nas análises 

finais todos os artigos com LCS ≥ 1 e LCR ≥ 1, o que resultou em 157 artigos. 

Os demais artigos (112) passaram por uma análise de conteúdo, ou seja, o 

título e resumo foram analisados para verificar se enquadravam ou não na 

temática deste estudo. Foram excluídos 65 artigos e incluídos 47 artigos. O 
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total de artigos submetidos à análise bibliométrica e análise de conteúdo foram 

de 204 artigos. 

Ressalta-se que a pesquisa ocorreu em julho de 2017. Para 

análises, os resultados foram exportados com todas as informações 

disponíveis na base de dados em formato “.txt”. As análises bibliométricas 

foram realizadas por meio dos softwares HistCite versão 12.03.17, VOSviewer 

versão 1.6.5 e CitNetExplorer versão 1.0.0.  

 

1.3.3 Indicadores bibliométricos 

Os indicadores de citações analisados pelo software HistCite estão 

destacados no Quadro 1.  

Quadro 1. Indicadores bibliométricos adotados. 

Indicador Sigla Descrição 

Global Citation 

Score 

GCS Apresenta o número total de citações de um artigo na 

Web of Science. 

Local Cited 

References 

LCR Apresenta o número de citações na lista de referência 

de um artigo para outros artigos dentro da coleção 

Local Citation Score LCS Apresenta a contagem de citações para um artigo 

dentro da coleção. 

Number of Cited 

References 

CR Apresenta o número de referências citadas na 

bibliografia do trabalho. 

Local Citation Score 

excluding self-

citations 

LCSx Citação excluindo autocitações – mostra a contagem 

de citações para um papel dentro da coleção, excluindo 

autores autocitações. 

Local Citation Score 

per year 

LCS/t Citação Local por ano desde a publicação do artigo até 

o final da coleção 

Global Citation 

Score per year 

GCS/t Pontuação de Citação Global por ano desde a 

publicação do artigo até o final da coleção 

Local citations at 

beginning of the 

time period covered 

LCSb Citações locais no início do período de tempo coberto. 

Local citations at the 

end of the time 

period covered 

LCSe Citações locais no final do período de tempo coberto. 

Ratio of local 

citations in the end 

and beginning 

periods 

LCS 

e/b 

Relação de citações locais nos períodos final e inicial. 

Esta relação mostra se um artigo ganhou mais de suas 

citações no período imediatamente após a publicação 

(LCS e / b <1) ou se houve um aumento relativo nas 

citações nos últimos anos (LCS e / b> 1). 

Fonte: Adaptado do glossário do software HistCite. 
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Outro indicador adotado neste estudo foi um índice de eficiência por 

meio do método Análise Envoltória de Dados (DEA, do inglês Data 

Envelopment Analysis) no Software SIAD (MEZA et al., 2005). Neste índice foi 

considerado dentro de cada análise a quantidade de publicações como um 

elemento de entrada e os indicadores do Quadro 1 como elementos de saída. 

Vale ressaltar que o DEA é um método não-paramétrico e é uma ótima 

alternativa para a agregação de indicadores parciais, tais como os retornados 

pelo HistCite. O DEA permite incorporar todas as informações disponíveis, ou 

seja, agregar os mais variados indicadores. De modo geral, o DEA define uma 

fronteira de referência para analisar o desempenho de todo o conjunto, tal 

desempenho é representado pela distância à fronteira construída (MURIAS; 

MIGUEL; RODRÍGUEZ, 2008). Neste estudo foi utilizado a fronteira composta 

de produção de unidades produtivas. 

 

1.3.4 Análise de conteúdo 

Esta etapa da pesquisa se dá através da análise de conteúdo para 

identificar os principais indicadores de resíduos sólidos urbanos, verificar as 

principais abordagens nas três dimensões da sustentabilidade (ambiental, 

econômica e social) e destacar suas implicações na gestão ou gerenciamento. 

De modo geral, a análise de conteúdo se dá pela codificação de 

textos para a análise de dados qualitativos (DRISKO; MASCHI, 2015), que 

pode-se dividir em coleta de dados, codificação dos dados e análise por meio 

de um software específico (GAUR; KUMAR, 2018).  

Nesse caso os resumos dos 204 artigos selecionados foram 

submetidos a uma análise de codificação para verificar quais as abordagens da 

sustentabilidade têm sido comentadas pelos autores ao longo do tempo. As 

etapas de codificação seguiram as regras abordadas por Weber (1990) e os 

códigos para cada área estão relacionados no Quadro 2. Essas análises foram 

rodadas no software KH Coder 3. 

Dentre os 204 artigos, foram selecionados os artigos com o 

indicador Local Score Citation maior ou igual a um (LSC≥1) para uma análise 

aprofundada do método e conclusões, totalizando 90 artigos, deste 17 foram 

excluídos por não apresentar o texto completo ou relevância, totalizando em 
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73. Desta forma, os artigos relevantes foram selecionados dentro da amostra 

para identificar os indicadores mais utilizados e suas implicações para a prática 

de gestão e gerenciamento. 

 

Quadro 2. Codificação para a análise de conteúdo. 

Dimensão da 

Sustentabilidade 
Codificação 

Ambiental "environmental" | "environment" | "greenhouse gas" | "ghg" | 

"emission to air" | "emission to water" | "emission to ground" | 

"fuel saving" | "energy saving" | "energy recycling" | "energy 

recovery" | "wastewater generation" | "water consumption" | 

"hazardous solid waste" | "hazardous waste" | "hazardous 

residues" | "noise pollution" | "air pollution" | "water pollution" | 

"global warming" | "damage to human health" | "damage to 

ecosystems" | "damage to resource" | "climate change"  | 

"ozone depletion" | "human toxicity" | "ecotoxicity" | 

"acidification" | "eutrophication" | "photochemical ozone 

formation" | "radioactivity" | "waste heat" | "odour" | "noise" | 

"heavy metals" | "ecological footprint" | "carbon footprint" | 

"groundwater quality" | "air quality" | "water quality" | 

"environmental quality" | "health damage" | "ecological toxicity" 

| "material recovery" | "environmental impact" | "life cycle 

assessment" | lca 

Econômica “economic” | “economy” | "capital expenditure" | "operation and 

maintenance cost"  | "operation cost" | "maintenance cost" | 

"revenues from products" | "land requirement" | "market 

prospect" | "market product" | "environmental externalities" | 

"external costs" | "external benefits" | "recycling market" | 

"composting market" | "cost assessment" | "cost life 

assessment" | "cost saving" | "net cost" | "net cost" | "life-cycle 

cost" | "life cycle cost" | “lcc” | “financial” | “tax” | “investment” 

Social “social” | "social acceptance" | "visual impact" | "risk perception" 

| employment | "life quality" | "quality of life" | "creation of new 

jobs" | "new jobs" | job | jobs | "social inclusion" | inclusivity | 

"waste picker" | cooperative | "social service" | "recycling 

picker" | "human dignity" | "human rights" | "human security" | 

"human well-being" | "public health" 

 

1.4 Resultados e Discussão 

1.4.1 Análise da evolução, país de origem e instituição 

Na Figura 5 está apresentada a quantidade anual de publicações de 

acordo com o método desta pesquisa na base Web of Science. As primeiras 
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publicações foram em 2001, o que reforça que esta temática é recente, 

evidenciado também pelo total de 204 artigos. Ressalta-se que há uma lacuna 

de publicação nos anos de 2002, 2003 e 2006. 

 

 

Figura 5. Evolução da produção científica até julho de 2017. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O pico de publicações foi em 2016, entretanto 2017 já conta com um 

percentual de 9,3%, o que mostra o potencial de ultrapassar o ano anterior. 

Conhecer o comportamento bibliográfico, por meio de ferramentas 

bibliométricas, auxilia o entendimento do estado-da-arte, assim como a 

identificação das lacunas na literatura científica. Desta forma a contribuição 

deste trabalho, como um todo, tem um potencial significativo. 

Um estudo bibliométrico conduzido por Fu et al. (2010), entretanto 

com o termo “resíduos sólidos” (solid waste em inglês) de modo geral, chegou 

ao resultado de que o número acumulado de publicações cresceu de 152 em 

1993 para 5688 em 2008. De modo semelhante, Deus; Battistelle; Silva (2015) 

também evidenciaram o crescimento do tema geral específico para o Brasil. 

É importante ressaltar que, de modo geral, há uma taxa positiva de 

crescimento de publicação revisadas pelos pares nos variados campos do 

conhecimentos, embora em taxas diferentes (LARSEN; VON INS, 2010). Assim 

como, há uma taxa de cobertura e crescimento entre as diversas bases de 

dados, tais como Web of Science, Scopus e Google Scholar. Larsen; Von Ins 
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(2010) concluem em seu estudo temporal nas variadas áreas do conhecimento 

que a Web of Science cobre uma parte da literatura científica tradicional que 

tem decrescido. A cobertura em algumas áreas científicas com maior taxa de 

crescimento, tais como ciência da computação e ciências da engenharia, tem 

sido menor. Talvez este seja um fator limitante deste estudo, entretanto, vale 

ressaltar que embora haja diferenças entre as bases de dados, tanto em termo 

de cobertura, quanto de citações (BAR-ILAN, 2008), muitas pesquisas e 

ferramentas bibliométricas estão amplamente adaptadas à Web of Science 

(ECK; WALTMAN, 2014). 

Quanto ao principal idioma, o inglês é majoritário (97,5% das 

publicações), seguido pelo português (1,5%), depois russo e croata (0,5% 

cada). Embora a falta de habilidade na língua inglesa seja uma barreira 

significativa constatada para publicação em revistas internacionais, 

principalmente aquelas indexadas na Web of Science (VASCONCELOS; 

SORENSON; LETA, 2009), o resultado quanto aos países que mais publicaram 

não têm o inglês como primeiro idioma.  

Na Tabela 2 estão apresentados os países com maior número de 

publicações. Os quatro primeiros são países não nativos no inglês, Itália 

(16,2%), Espanha (10,3%), China (9,8%) e Brasil (5,9). A Itália tem altos 

indicadores em termos de citação global e local, entretanto a Áustria 

apresentou maior eficiência neste impacto, por apresentar menos publicações, 

mas com ótimos resultados de citações locais e globais.  

Vale ressaltar que o artigo com maior GCS e LCS é de um 

pesquisador austríaco, publicado juntamente com dois italianos, com o título 

“Life Cycle Assessment (LCA) of waste management strategies: Landfilling, 

sorting plant and incineration” de Cherubini, F., Bargigli, S. e Ulgiati, S. Os 

autores deste artigo realizaram uma avaliação do ciclo de vida de quatro 

estratégias de gerenciamento de resíduos, tais estratégias (cenários) foram 

aplicados no município de Roma, Itália (CHERUBINI; BARGIGLI; ULGIATI, 

2009). 
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Tabela 2. Lista dos países que mais publicaram e seus respectivos 
indicadores. 

País Quant % 
Class

% 
TLCS 

Class 
TCLS 

TGCS 
Class 
TGCS 

DEA 
composta 

Class 
DEA 

Itália 33 16,2 1 70 1 859 1 0,727273 7 

Espanha 21 10,3 2 33 2 301 3 0,668367 12 

China 20 9,8 3 9 7 136 5 0,559902 21 

Brasil 12 5,9 4 8 8 62 15 0,582608 19 

EUA 9 4,4 5 10 6 128 7 0,631521 16 

Reino Unido 9 4,4 5 6 10 67 14 0,571428 20 

Japão 9 4,4 5 3 13 62 15 0,571428 20 

Taiwan 8 3,9 6 6 10 121 8 0,637755 15 

Índia 8 3,9 6 6 10 76 13 0,607142 18 

Sérvia 8 3,9 6 4 12 44 17 0,559129 22 

Portugal 7 3,4 7 10 6 60 16 0,653061 13 

Irã 7 3,4 7 9 7 110 9 0,650000 14 

Áustria 6 2,9 8 28 3 345 2 1,000000 1 

Canadá 6 2,9 8 18 4 168 4 0,821428 2 

Holanda 6 2,9 8 15 5 134 6 0,767857 5 

Austrália 6 2,9 8 15 5 99 10 0,767857 5 

França 5 2,5 9 5 11 60 16 0,680434 9 

Tailândia 5 2,5 9 7 9 84 11 0,623671 17 

Suécia 4 2 10 5 11 83 12 0,607142 18 

Romênia 4 2 10 4 12 35 19 0,571428 20 

Quant.: Quantidade; Class.: Classificação; TLCS: Total Local Citation Score; TGCS: Total 
Global Citation Score; DEA: Análise Envoltória de Dados. 

 

Na Figura 6 está apresentada a distribuição da produção por países. 

Neste caso é evidente a concentração das publicações no continente Europeu, 

o qual lidera, em termos continentais, as ações voltadas para a gestão de 

resíduos sólidos. A Europa, desde a Diretiva 94/62/EC, tem tomado medidas 

relativas à gestão das embalagens e dos resíduos de embalagens, com a meta 

de prevenir ou reduzir seus impactos ambientais (MAGRINHO; DIDELET; 

SEMIAO, 2006). A diretiva sofreu alterações e mudanças ao longo do tempo e 

atualmente a Europa possui propostas rumo à uma economia circular, cujo 

papel central é a gestão dos resíduos (EUROPEAN COMMISSION, 2015a). 
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Figura 6. Distribuição da publicação por países. A tonalidade da cor verde 
representa a quantidade de publicações. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 7 está apresentada a relação entre os países em termos 

de A) citação (duas ou mais citações), B) comparação da quantidade de 

publicações, e C) coautoria. O VOSviewer permite visualizar as distâncias de 

redes bibliométricas, por meio de seus nós. Nestas, a distância entre dois nós 

indica aproximadamente a relação deles. As cores na figura indicam o cluster 

ao qual um nó foi atribuído. Em relação às linhas, quanto mais forte for a 

ligação entre dois itens, maior será a espessura da linha (VAN ECK; 

WALTMAN, 2010, 2016). 

Na Figura 7, a maior ligação ocorre entre Itália e Espanha (25 pontos 

de força de ligação), ambos países são os que têm maior quantidade de 

publicações. A segunda maior ligação ocorre entre Itália e EUA, seguido por 

Espanha e Holanda e depois por Itália e Áustria (Figura 7.A). Quanto à 

quantidade de publicações (Figura 7.B), a maior ligação continua entre Itália e 

Espanha, seguido por Itália e Áustria, mas em terceiro vem Itália e China. Em 

termos de coautoria (Figura 7.C) não há ligações fortes entre os países, mas é 

evidente o papel dos pesquisadores holandeses que tem publicado em 

conjunto com autores dos mais variados países. Embora não seja possível 

visualizar na Figura 7, o Brasil tem apenas uma ligação com outro país, no 

caso Portugal. 



 
 

 

Figura 7. Relação entre os países, A) em termo de citação (duas ou mais), B) comparação da quantidade de publicações, e C) 
coautoria. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Vale ressaltar que a colaboração no meio científico é um fenômeno 

multifacetado. A colaboração internacional faz parte de um processo de 

globalização na pesquisa científica, a qual traz resultados positivos a longo 

prazo. A colaboração entre os países e centros de pesquisa é capaz de 

promover pesquisa e, consequentemente, aumentar seu impacto (GLÄNZEL; 

SCHUBERT, 2004). Isto reforça a importância de incentivos para a 

internacionalização e cooperação além das fronteiras. 

Conforme a Tabela 3, a Polytechnic University of Milan, da Itália, é a 

instituição mais produtiva (4,4%), seguida por duas instituições espanholas 

(Autonomous University of Barcelona e University of Santiago de Compostela) 

e uma iraniana (University of Tehran), as três com 2,5%. De modo geral como 

observado, as publicações estão distribuídas nas mais diversas instituições. 

 

Tabela 3. Lista de instituições que mais publicaram e seus respectivos indicadores. 

Class. Instituição País Quant % TLCS TGCS 

1 Polytechnic University of Milan Itália 9 4,4 32 295 

2 Autonomous University of Barcelona Espanha 5 2,5 8 82 

2 
University of Santiago de 
Compostela 

Espanha 5 2,5 9 99 

2 University of Tehran Irã 5 2,5 8 68 

3 
College of Applied Technical 
Sciences 

Sérvia 4 2,0 2 19 

3 University of Granada Espanha 4 2,0 0 18 

3 University of Niš Sérvia 4 2,0 2 19 

4 Beijing Normal University China 3 1,5 0 9 

4 
Gheorghe Asachi Technical 
University of Iași 

Romênia 3 1,5 3 33 

4 
Huazhong University of Science and 
Technology 

China 3 1,5 5 26 

4 Istituto Sperimentale Agronomico Itália 3 1,5 3 63 

4 
King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

Tailândia 3 1,5 5 37 

4 Leiden University Holanda 3 1,5 4 27 

4 University of Algarve Portugal 3 1,5 6 26 

4 University of Belgrade Sérvia 3 1,5 1 17 

4 University of Cantabria Espanha 3 1,5 8 14 

4 Imperial College London 
Reino 
Unido 

3 1,5 6 33 

4 University of South Australia Austrália 3 1,5 11 64 

4 Universidade de São Paulo Brasil 3 1,5 3 9 

4 University of Siena Itália 3 1,5 20 229 

Quant.: Quantidade; Class.: Classificação; TLCS: Total Local Citation Score; TGCS: Total 
Global Citation Score; 
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Embora somente a Universidade de São Paulo (USP) apareça nesta 

lista das principais, outras instituições brasileiras também têm sua 

representatividade. É interessante ressaltar que os três artigos ligados à USP, 

em conjunto com outras instituições brasileiras, envolvem indicadores múltiplos 

de sustentabilidade, ou sejam, buscam agregar aspectos ambientais, sociais, 

econômicos, entre outros. O artigo de Polaz; Teixeira (2009) agregou um 

conjunto de 15 indicadores (ambiental, econômico, social, político e cultural), os 

quais resultaram em tendência favorável, desfavorável ou muito desfavorável à 

sustentabilidade. 

Em relação aos outros dois artigos: Veiga et al. (2016), neste artigo, 

busca preparar uma lista de indicadores de sustentabilidade na dimensão da 

saúde para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Já Bringhenti; 

Zandonade; Günther (2011) busca selecionar e validar indicadores de 

referência para a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos de tal forma que 

possam ser suporte e apoio ao gerenciamento dos mesmos. 

 

1.4.2 Análise dos periódicos e palavras-chave 

Como apresentados na Figura 8 e Tabela 4, os periódicos com 

maior percentual de publicações são Waste Management (18,6%), Waste 

Management & Research (10,8%), Journal of Cleaner Production (7,4%) e 

Resources Conservation and Recycling (6,9%). Os dois primeiros periódicos 

são os principais na área de resíduos sólidos, como constatados em diversos 

estudos bibliométricos nesta temática (FU et al., 2010; DEUS; BATTISTELLE; 

SILVA, 2015). O primeiro periódico apresenta os melhores indicadores em 

termos de citações globais e locais (TGCS e TCLS), e os mesmos indicadores 

por ano (TGCS/t e TCLS/t).  

Os periódicos que apresentaram melhores indicadores de eficiência 

foram o Energy e Environment International, o primeiro publicou dois artigos e o 

segundo um artigo. O artigo de Cherubini; Bargigli; Ulgiati (2009), publicado 

pela Energy, e de Cleary (2009), publicado pela Environment International, 

possuem os maiores indicadores em citação local (LCS), e quanto à citação 

global (GCS) encontram-se em primeiro e terceiro na classificação, 

respectivamente. Ambos artigos utilizam como método a Avaliação de Ciclo de 
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Vida, a qual tem crescido exponencialmente em aplicação e publicações nos 

últimos 16 anos (HOU et al., 2015). 

 

 
Figura 8. Representação anual dos periódicos com mais publicações no total. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na Figura 9 está apresentada a relação entre os periódicos em 

termo de citação (Figura 9.A) e baseado na quantidade de publicações (Figura 

9.B). Nesta visualização é evidente o papel dos periódicos Waste Management 

e Waste Management & Research.  
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Tabela 4. Lista dos periódicos que mais publicaram e seus respectivos indicadores. 

Periódico Quant % Class TLCS 
Class 
TLCS 

TLCS/t 
Class 

TLCS/t 
TGCS 

Class 
TGCS 

TGCS/t 
Class 

TGCS/t 
DEA 

Class 
DEA 

Waste Management 38 18,6 1 69 1 9,46 1 854 1 113,06 1 0,627201 11 

Waste Management & Research 22 10,8 2 16 4 2,81 3 204 2 29,31 4 0,557031 29 

Journal of Cleaner Production 15 7,4 3 21 2 4,13 2 202 3 44,77 2 0,627603 10 

Resources Conservation and 
Recycling 

14 6,9 4 17 3 2,59 4 151 6 30,22 3 0,592285 19 

International Journal of Life Cycle 
Assessment 

9 4,4 5 12 6 1,3 8 165 5 18,65 6 0,590157 20 

Journal of Material Cycles and 
Waste Management 

8 3,9 6 3 12 0,83 14 39 15 9,45 11 0,550500 33 

Environmental Monitoring and 
Assessment 

5 2,5 7 7 8 0,89 13 76 8 8,89 12 0,576684 24 

Environmental Engineering and 
Management Journal 

5 2,5 7 4 11 0,54 16 42 14 6,74 15 0,557629 27 

International Journal of 
Environmental Research 

4 2,0 8 7 8 1,03 10 55 10 8,3 14 0,589876 21 

Waste and Biomass Valorization 4 2,0 8 6 9 0,9 12 16 24 2,9 25 0,567364 25 

Ecological Indicators 3 1,5 9 9 7 1,8 6 55 10 13,7 7 0,698398 3 

Renewable Energy 3 1,5 9 3 12 0,58 15 43 13 10,58 9 0,650775 6 

Journal of Hazardous Materials 3 1,5 9 3 12 0,39 19 71 9 8,43 13 0,620743 12 

Renewable & Sustainable Energy 
Reviews 

3 1,5 9 3 12 1,17 9 15 25 4,23 18 0,616766 13 

Journal of Environmental 
Management 

3 1,5 9 3 12 0,43 18 16 24 4 19 0,557354 28 

Engenharia Sanitária e Ambiental 3 1,5 9 1 14 0,11 25 6 29 0,67 36 0,511104 42 

Journal of the Air & Waste 
Management Association 

3 1,5 9 0 15 0 26 17 23 2,38 29 0,033918 47 

Sustainability 3 1,5 9 0 15 0 26 9 27 2,08 30 0,029642 48 

Quant.: Quantidade; Class.: Classificação; TLCS: Total Local Citation Score; TLCS/t: Total Local Citation Score per year; TGCS: Total Global Citation Score; 
TGCS/t: Global Citation Score per year; DEA: Análise Envoltória de Dados. 
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Quanto à citação entre os periódicos (Figura 9.A) a maior força de 

ligação (14 pontos) está entre Waste Management e International Journal of 

Life Cycle Assessment. Posteriormente, com 12 pontos, está entre Waste 

Management e Resources Conservation and Recycling. Com 11 pontos está 

entre Waste Management e Journal of Cleaner Production. Em quarto lugar, 

com 10 pontos, está entre Waste Management e Waste Management & 

Research. Ressalta-se que, quanto maior é a espessura da linha mais forte é a 

ligação entre dois periódicos (VAN ECK; WALTMAN, 2010, 2016). 

Em relação à quantidade de publicações (Figura 9.B), os quatro 

principais periódicos Waste Management, Waste Management & Research, 

Journal of Cleaner Production e Resources Conservation and Recycling são os 

principais nós. O periódico Waste Management é responsável pelas três 

maiores ligações, o que mostra sua importância na temática deste estudo. 

Quanto às palavras-chave, apresentadas na Figura 9, as principais 

em termos de ocorrências, além de “municipal solid waste”, “waste 

management” e “management”, as quais foram utilizadas como termos de 

busca nesta pesquisa, as demais são: “life-cycle assessment” ou “life cycle 

assessment”  (33 e 19 ocorrências), “systems” (31 ocorrências), “LCA” (26 

ocorrências), “recycling” (18 ocorrências), “sustainability” (18 ocorrências), 

“indicators” (17 ocorrências – mesmo que tenha sido utilizado no campo de 

busca), “incineration” (16 ocorrências), “collection” (16 ocorrências), “energy 

recovery” (15 ocorrências), e “model” (15 ocorrências).  

As maiores relações estão com “municipal solid waste” e 

management, entre LCA e “municipal solid waste”, posteriormente com “life-

cycle assessment” e “systems”. Isto enfatiza a relevância da Avaliação do Ciclo 

de Vida como importante método de suporte à tomada de decisão dentro da 

gestão de resíduos sólidos urbanos. 
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Figura 9. Relação entre os periódicos: A) em termo de citação e B) baseado na quantidade de publicações. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 10. Agrupamento das palavras-chave com no mínimo cinco ocorrências, com 
total de 6 agrupamentos. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

1.4.3 Análise de autoria e referências 

Na Figura 11 está apresentado um gráfico histórico das 20 publicações 

mais bem avaliadas no indicador LCS. O objetivo desta forma de visualização é 

identificar o fluxo de informações no domínio de conhecimento da amostra e traçar 

um perfil histórico da ciência, o que tem sido aplicado em vários estudos 

(GARFIELD, 2004). É possível identificar documentos ‘hub’, ou seja, aqueles pontos 

que citam muitos outros documentos (PHILADELPHIA; PHILADELPHIA; 

DÜSSELDORF, 2006), neste caso o artigo ID 140 tem este tipo de comportamento. 

O artigo ID 140 apresenta um conjunto de indicadores para a gestão 

integrada de resíduos, para permitir a avaliação comparativa do desempenho de 

uma cidade, comparar cidades e acompanhar a evolução ao longo prazo. O conjunto 
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de indicadores inclui indicadores quantitativos e compósitos qualitativos. Os autores 

concluem que os indicadores têm uma ampla aplicação para melhoria contínua. 

Ressaltam, também, a necessidade de uma nova revisão e atualização do conjunto 

de indicadores de tempo em tempo, de modo que esteja em evolução em conjunto 

com as políticas públicas e melhores práticas de gestão e gerenciamento (WILSON 

et al., 2015).  

Na Figura 11 é possível determinar também os documentos "authority", ou 

seja, artigos centrais que são citados por muitos outros documentos específicos 

(PHILADELPHIA; PHILADELPHIA; DÜSSELDORF, 2006). Neste caso o artigo ID 8 

tem este tipo de comportamento e foi citado por seis principais artigos.  

Este artigo é a segunda parte de um estudo maior que avalia quatro 

estratégias de recuperação de energia de resíduos sólidos municipais por usinas de 

transformação de resíduos em energia. Esta segunda parte do artigo analisa os 

impactos ambientais e a economia das diversas estratégias por meio da Avaliação 

do Ciclo de Vida (CONSONNI; GIUGLIANO; GROSSO, 2005). 

Outro artigo que pode ser enquadrado neste segundo grupo é o artigo ID 

39, o qual também utiliza a ACV para avaliar o desempenho energético e ambiental 

de todo um sistema de gerenciamento de RSU. Embora não seja possível visualizar 

os demais artigos da amostra na Figura 11, caso aumentasse a quantidade de 

artigos, notaria que os artigos mais citados (authority) desta amostra são os de ID 41 

e 45, os quais ambos têm 15 citações dentro da amostra (LCS). 

Cleary (2009) fez uma análise comparativa de 20 ACVs de gestão de 

RSU publicados entre 2002 e 2008, que totalizou em11 periódicos. O artigo resume 

e quantifica a transparência metodológica, a frequência de uso de limites do sistema, 

tipos de fontes de dados, categorias de impacto ambiental, ponderações, avaliações 

econômicas, análises de sensibilidade e quais são os modelos de softwares mais 

utilizados. Cherubini; Bargigli; Ulgiati (2009) realizam uma Avaliação do Ciclo de 

Vida em algumas estratégias de gerenciamento de resíduos: aterro sem utilização 

de biogás; aterro com combustão de biogás para gerar eletricidade; centro de 

triagem que separa resíduos orgânicos e inorgânicos no município de Roma (Itália). 

Nota-se que estes principais estudos envolve a ACV, isto pode ser 

confirmado na Figura 12. O documento com maior pontuação de citação é a ISO 

14040 (na figura está de autoria [anonymous]). 
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Legenda 
ID Artigo LCS GCS ID Artigo LCS GCS 

1 
Beccali; Cellura; Mistretta 
(2001) 

4 25 50 
Fragkou; Vicent; Gabarrell 
(2010) 

4 11 

8 
Consonni; Giugliano; Grosso 
(2005) 

12 109 58 
Rigamonti; Grosso; Giugliano 
(2010) 

4 46 

12 
Marchettini; Ridolfi; Rustici 
(2007) 

5 46 59 
Bovea et al. (2010) 

6 75 

14 
Thorneloe; Weitz; Jambeck 
(2007) 

4 39 60 
Cifrian et al. (2010) 

4 4 

20 Zade; Noori (2008) 5 31 74 Consonni; Viganò (2011) 5 19 

29 
Cherubini; Bargigli; Ulgiati 
(2008) 

4 52 75 
Giugliano et al. (2011) 

6 50 

39 
Rigamonti; Grosso; Sunseri 
(2009) 

5 46 81 
Laner et al. (2012) 

5 55 

41 Cleary (2009) 15 103 94 Herva; Roca (2013) 6 34 

45 
Cherubini; Bargigli; Ulgiati, 
(2009) 

15 179 104 
Zaman; Lehmann (2013) 

8 42 

49 kale et al. (2010) 4 24 140 Wilson et al. (2015) 4 15 

Figura 11. Mapa de relacionamento entre as 20 publicações mais bem avaliadas no 
indicador LCS. O tamanho do círculo representa o indicador LCS (Local Citation 
Score). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A ISO 14040 é uma norma que abrange a avaliação do ciclo de vida, e 

estudos de inventário do ciclo de vida, e detalha os requisitos essenciais deste tipo 

de estudo (ISO, 2006). A primeira referência citada em 2001 foi o livro “Integrated 
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Solid Waste Management: a Life Cycle Inventory” de McDougall, atualizado 

posteriormente. O livro aborda a ACV e Inventário do Ciclo de Vida (ICV) aplicados à 

gestão de RSU, apresenta estudos de casos e, principalmente, disponibiliza um 

software que permite a análise de ICV diante de vários cenários de gestão e 

gerenciamento de RSU (MCDOUGALL et al., 2003). 

A análise no CitNetExplorer (Figura 12) gerou 5 agrupamentos (clusters) 

para referências com mais de 10 citações, e destaca como principais as de 

coloração azul e verde. Eriksson et al. (2005), foi a segunda publicação com maior 

pontuação de citação. Os autores utilizaram a ACV (modelo Orware) para avaliar 

diferentes opções de sistemas de gerenciamento de RSU, os quais abrangeram o 

uso de recursos energéticos, impacto ambiental e custos financeiros e ambientais 

em algumas cidades suecas. 

No estudo de Arena; Mastellone; Perugini (2003) é visível as várias 

ligações de referências, também utilizaram a ACV para avaliar o desempenho 

ambiental de diferentes opções de gerenciamento de resíduos sólidos para o sul da 

Itália. 

 

 
Figura 12. Os principais trabalhos com mais de 10 citações nas referências da 
amostra e suas inter-relações visualizadas pelo CitNetExplorer, o que formou 5 
agrupamentos (clusters). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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1.4.4 Análise de conteúdo 

O desenvolvimento sustentável, em seu conceito tradicional, visa 

satisfazer as necessidades dos seres humanos no presente sem o 

comprometimento das mesmas para as gerações futuras (WORLD COMMISSION 

ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987).  

Embora a sustentabilidade seja um sistema com várias dimensões que se 

sustentam (CABEZAS et al., 2003), pode-se destacar na maior parte deste sistema 

três principais variáveis – econômicas, sociais e ambientais – conhecidas como triple 

bottom line (ELKINGTON, 1994). 

Desta forma, este estudo também propôs identificar as três principais 

dimensões da sustentabilidade nos artigos que envolvem os indicadores de resíduos 

sólidos urbanos ao longo do tempo. Após a elaboração dos códigos, conforme o 

Quadro 2, todos os resumos dos artigos da amostra forma submetidos à análise no 

KH Coder 3. Na Figura 13 está apresentada a frequência dos códigos nos 

documentos conforme os anos de publicação. 

É evidente a importância e o tratamento que a dimensão ambiental 

recebe, tal fato é evidenciado também no Quadro 3. De modo geral, nas 

organizações, o aspecto ambiental é mais compreendido, assim como o aspecto 

econômico, entretanto, quanto à dimensão social muitas organizações lutam para 

articular seus impactos e responsabilidades (HUBBARD, 2009). 

É observado o aspecto social na estrutura analítica entre Gestão 

Integrada de RSU e o conjunto de indicadores da ONU-Habitat (UN Habitat), 

conforme destacado por Wilson et al. (2015). Nessa estrutura integra-se as três 

dimensões da sustentabilidade, além de outros aspectos como o sistema físico e 

seus componentes tecnológicos, e os vários grupos de stakeholders envolvidos. Sim 

et al. (2013) também consideram os indicadores da ONU-Habitat, tais como 1. 

cobertura de coleta, 2. eliminação controlada, 3. taxa de reciclagem, 4a. inclusão de 

usuários, 4b. inclusão de fornecedores, 5. sustentabilidade financeira 6. coerência 

institucional. Eles reforçam que, além de componentes físicos, um sistema local de 

gerenciamento de RSU também deve ter uma governança efetiva. E para resultados 

sustentáveis, é necessário a inclusão de todos os stakeholders nas decisões 

relativas ao desenvolvimento de estratégias de gerenciamento e gestão de resíduos. 
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O estudo de Mendes et al., (2012) aborda principalmente o aspecto social 

em seus 24 indicadores de desempenho chave, os quais foram desenvolvidos e 

resumidos em um scorecard, de acordo com os clientes; processos internos, 

aprendizagem e crescimento, e finanças, de acordo com as necessidades do serviço 

da Administração Pública no setor de resíduos. Eles destacam que o serviço da 

Administração Pública se destina a servir o interesse público e assegurar a 

satisfação das necessidades e bem-estar do público, conforme os princípios de 

legalidade, imparcialidade, moralidade e eficiência. Desta forma é crucial que o 

serviço público realize análises de seus sistemas em busca de uma gestão 

adequada e efetiva às partes interessadas. A dimensão da sustentabilidade e seus 

indicadores, também são abordados por um artigo do mesmo autor principal – 

Mendes et al. (2013). 

 

 
Figura 13. Abordagens dos artigos em seus resumos em cada dimensão da 
sustentabilidade. Os números nos retângulos e suas cores mostram a frequência 
dos documentos aos quais cada código se aplica. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda quanto à dimensão social, Baud et al. (2001) examina as 

contribuições que novas alianças nos sistemas de gerenciamento de RSU podem 

contribuir para a qualidade de vida das pessoas por meio de um sistema indicador 

de nove pontos que envolvem alianças nos seguintes aspectos: coordenação, 

viabilidade financeira, empregabilidade e legitimidade. É indicado como prática de 

gestão que os atores informais devem ser integrados no sistema oficial através da 

mediação de Organizações Não-Governamentais (ONGs), o que pode promover 
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resultados positivos em termos de sustentabilidade socioeconômica e ecológica e 

aspectos de saúde pública. Ressaltam, também, que os atores de comércio e 

reciclagem de resíduos contribuem para bairros mais limpos, viabilidade financeira, 

redução dos volumes de resíduos descartáveis através da reciclagem, reutilização e 

compostagem e criação de emprego, principalmente para os mais pobres. 

Bringhenti; Zandonade; Günther (2011) também tem um foco social, 

incorporado com o econômico. Os autores destacam seis indicadores, que incluem 

os aspectos de custo, escala, operação e participação social. Os autores reforçam 

que os indicadores selecionados têm caráter universal, já que foram utilizados em 

diversos países. Eles ressaltam que o motivo de tal seleção é a facilidade de 

compreensão e aplicação prática, que envolve, por exemplo, a coleta seletiva com 

inclusão social nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, a existência de um 

Indicador de Referência validado é de fundamental importância, conforme o objetivo 

do estudo. Um indicador que integra o social e econômico é a avaliação da logística 

reversa informal (FEHR; SANTOS, 2009). 

Outros autores também consideram o aspecto social integrativo nos 

indicadores para avaliar o sistema de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos (POLAZ; TEIXEIRA, 2009; FONT VIVANCO; PUIG VENTOSA; 

GABARRELL DURANY, 2012; MENIKPURA; GHEEWALA; BONNET, 2012a, 2012b; 

GAMBERINI et al., 2013; MENIKPURA et al., 2013; YEHEYIS et al., 2013; 

MILUTINOVIĆ et al., 2014; PUBULE et al., 2015; CHONG; TEO; TANG, 2016). A 

utilização dos indicadores pode ser útil na avaliação das principais estratégias de 

políticas de gestão e gerenciamento de RSU, com a inclusão do princípio de 

sustentabilidade em suas várias dimensões. 

Embora não seja um indicador em si, mas uma técnica de avaliação que 

utiliza diversos indicadores, a ACV permite a avaliação dos impactos associados às 

diferentes subunidades que compõem um sistema de gestão de RSU (RIGAMONTI; 

GROSSO; GIUGLIANO, 2010). No Quadro 3 está evidenciado a importância do 

indicador baseado no ciclo de vida, assim como os principais artigos (mais citados) 

abordam tal perspectiva. Por meio desta ferramenta é possível avaliar os impactos 

ambientais dos sistemas de gestão de RSU, sejam eles integrados ou não, e como 

esses impactos mudam ao modificar pressupostos que podem ser levantados 

durante a modelagem das diferentes partes do sistema (RIGAMONTI; GROSSO; 

SUNSERI, 2009). 
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Quadro 3. Classificação e definição das camadas de indicadores. 

Indicadores Gerais 
Dimensão da 

sustentabilidade 
Autores 

Implicações na prática de gestão ou 
gerenciamento 

Baseado no Ciclo 
de Vida – foca nas 
categorias de 
impactos (mudança 
climática, 
acidificação, 
ecotoxicidade, 
depleção da 
camada de ozônio, 
eutrofização, 
emissões de GEE 
etc.) 

Ambiental 

(BECCALI; CELLURA; MISTRETTA, 2001; CONSONNI; 
GIUGLIANO; GROSSO, 2005; THORNELOE; WEITZ; 
JAMBECK, 2007; CHEN; LIN, 2008; CHERUBINI; 
BARGIGLI; ULGIATI, 2008, 2009; GOHLKE, 2009; 
RIGAMONTI; GROSSO; SUNSERI, 2009; BRAMBILLA 
PISONI et al., 2009; CLEARY, 2009; BOVEA et al., 2010; 
RIGAMONTI; GROSSO; GIUGLIANO, 2010; ABDULI et 
al., 2011; GIUGLIANO et al., 2011; ZHAO; HUPPES; 
VAN DER VOET, 2011; GUNAMANTHA; SARTO, 2012; 
MENIKPURA; GHEEWALA; BONNET, 2012a, 2012b; 
MENIKPURA et al., 2013; NESSI; RIGAMONTI; 
GROSSO, 2013; NING; CHANG; HUNG, 2013; LEME et 
al., 2014; TEIXEIRA et al., 2014a; BUENO; LATASA; 
LOZANO, 2015; CHONG; TEO; TANG, 2016) 

A ACV é uma ferramenta poderosa para avaliar os 
impactos ambientais dos sistemas de gestão de 
resíduos sólidos urbanos. Permite avaliar os impactos 
dos sistemas integrados e como esses impactos 
mudam ao modificar os pressupostos feitos durante a 
modelagem das diferentes partes do sistema. 
Importância da Gestão integrada e necessidade de 
complementação da ACV com análise multicritério 
para tomada de decisão. Mede o rendimento ou 
desempenho ambiental. Mostra que o problema é 
complexo, cuja solução não pode ser obtida apenas 
por meio de uma melhoria tecnológica, assim requer o 
envolvimento de empreendedores e consumidores 
preocupados com a concepção de novos padrões de 
produção e consumo sustentáveis. 

Energia / Emergia 
(embora possa estar 
dentro de uma ACV) 

Ambiental e 
Econômica 

(BECCALI; CELLURA; MISTRETTA, 2001; 
MARCHETTINI; RIDOLFI; RUSTICI, 2007; 
THORNELOE; WEITZ; JAMBECK, 2007; CHERUBINI; 
BARGIGLI; ULGIATI, 2008, 2009; RIGAMONTI; 
GROSSO; SUNSERI, 2009; CADENA et al., 2009; 
CLEARY, 2009; GOHLKE, 2009; CIFRIAN et al., 2010; 
CONSONNI; VIGANÒ, 2011; AGOSTINHO et al., 2013; 
MILUTINOVIĆ et al., 2014; HERVA; NETO; ROCA, 2014; 
PUBULE et al., 2015) 

Auxilia na visão custo-benefício. Uma política correta 
de gerenciamento de resíduos deve basear-se nos 
princípios do desenvolvimento sustentável, segundo 
os quais os recursos não são simplesmente 
considerados como algo a eliminar, mas sim como um 
recurso potencial. Os decisores políticos devem estar 
atentos ao fato de que os impactos de um sistema de 
gerenciamento de RSU integrado são altamente 
dependentes dos pressupostos feitos na modelagem 
da recuperação de materiais, bem como no 
modelamento da recuperação de energia. 

Volume do aterro ou 
porcentagem 
encaminhada 

Ambiental 

(BECCALI; CELLURA; MISTRETTA, 2001; HASOME et 
al., 2001; CONSONNI; GIUGLIANO; GROSSO, 2005; 
SUTTIBAK; NITIVATTANANON, 2008; BOVEA et al., 
2010; MENDES et al., 2012, 2013; CIFRIAN; ANDRES; 
VIGURI, 2013; ZACCARIELLO; CREMIATO; 
MASTELLONE, 2015; CHONG; TEO; TANG, 2016) 

Necessidade de destinar menos resíduos aos aterros 
e buscar a hierarquia dos resíduos. 

 
 

(continua) 
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Quadro 3. Classificação e definição das camadas de indicadores. 

(continuação) 

Indicadores Gerais 
Dimensão da 

sustentabilidade 
Autores 

Implicações na prática de gestão ou 
gerenciamento 

Custo Econômico Econômica 

(BAUD et al., 2001; HASOME et al., 2001; THORNELOE; 
WEITZ; JAMBECK, 2007; SUTTIBAK; 
NITIVATTANANON, 2008; POLAZ; TEIXEIRA, 2009; 
BRINGHENTI; ZANDONADE; GÜNTHER, 2011; ZHAO; 
HUPPES; VAN DER VOET, 2011; HUANG; PAN; KAO, 
2011; MENIKPURA; GHEEWALA; BONNET, 2012b; 
MENDES et al., 2012, 2013; MENIKPURA et al., 2013; 
SIM et al., 2013; GAMBERINI et al., 2013; MILUTINOVIĆ 
et al., 2014; CUCCHIELLA; D’ADAMO; GASTALDI, 
2014; LEME et al., 2014; PUBULE et al., 2015; CHONG; 
TEO; TANG, 2016) 

Ajudar a identificar estratégias específicas que 
maximizem os benefícios ambientais e minimizem os 
custos. Envolvem os custos de investimento e custos 
operacionais. Pode-se utilizar a ferramenta de custo 
do ciclo de vida. 

Custo Ambiental Ambiental 
(HELLWEG et al., 2005; POLAZ; TEIXEIRA, 2009; 
MENIKPURA; GHEEWALA; BONNET, 2012b; 
MENIKPURA et al., 2013; PUBULE et al., 2015) 

Avalia a proporção de benefícios ambientais líquidos 
para a diferença de custos de uma determinada 
tecnologia de gerenciamento adotada. Diz respeito 
também às disposições ilegais, consequentemente 
seus passivos ambientais. 

Pegada Ecológica / 
Carbono 

Ambiental 
(CHERUBINI; BARGIGLI; ULGIATI, 2009; CIFRIAN et 
al., 2012; HERVA; ROCA, 2013; HERVA; NETO; ROCA, 
2014)  

Mensura a pressão humana sobre os recursos 
naturais. O indicador deve ser usado cautelosamente 
– consciente das limitações implícitas nas estimativas, 
mas com aproveito de sua natureza integrada. 

Índice de poluição e 
qualidade do 
ar/água 

Ambiental (SINGH et al., 2008; KALE et al., 2010) 

O princípio 3-R (reduzir, reutilizar e reciclar) é uma 
metodologia apropriada para o gerenciamento de 
resíduos sólidos e para a redução da poluição das 
águas subterrâneas induzidas por lixiviados. A 
construção de linhas e lagoas de lixiviação ajuda 
positivamente a evitar o transporte de lixiviados para o 
ambiente aquático subterrâneo. 

 
 
 
 
 
 

(continua) 
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Quadro 3. Classificação e definição das camadas de indicadores. 

(continuação) 

Indicadores Gerais 
Dimensão da 

sustentabilidade 
Autores 

Implicações na prática de gestão ou 
gerenciamento 

Geração de 
resíduos (pode 
envolver a 
classificação) 

Ambiental 

(BUENROSTRO; BOCCO; BERNACHE, 2001; SUFIAN; 
BALA, 2007; POLAZ; TEIXEIRA, 2009; DAHLÉN; 
LAGERKVIST, 2010; FRAGKOU; VICENT; 
GABARRELL, 2010; LEBERSORGER; BEIGL, 2011; 
KATPATAL; RAMA RAO, 2011; MENDES et al., 2012, 
2013; RIMAITYTĖ et al., 2012; CIFRIAN et al., 2012; 
INGLEZAKIS et al., 2012; ABBASI, M., ABDULI, M.A., 
OMIDVAR, B., BAGHVAND, 2013; ANTANASIJEVIĆ et 
al., 2013; CIFRIAN; ANDRES; VIGURI, 2013; 
MILUTINOVIĆ et al., 2014; BUENO; LATASA; LOZANO, 
2015; KAWAI; TASAKI, 2016) 

Permite o monitoramento de RSU. Vários fatores 
socioeconômicos podem estar correlacionados com 
esse indicador. É essencial que os aterros sejam 
monitorados de forma permanente e que os resíduos 
recebidos sejam pesados para ter um registro mais 
eficiente. Monitorar a geração de resíduos também 
permite verificar a sua redução diante da prevenção 
dos resíduos. 

Compostagem, 
reciclagem ou 
incineração (taxas e 
separação na fonte) 

Ambiental 

(HASOME et al., 2001; SUTTIBAK; NITIVATTANANON, 
2008; BOVEA et al., 2010; CIFRIAN et al., 2010, 2012; 
BRINGHENTI; ZANDONADE; GÜNTHER, 2011; 
MENDES et al., 2013, 2012; SIM et al., 2013; CIFRIAN; 
ANDRES; VIGURI, 2013; GAMBERINI et al., 2013; 
MILUTINOVIĆ et al., 2014; WILSON et al., 2015; 
ZACCARIELLO; CREMIATO; MASTELLONE, 2015; 
BUENO; LATASA; LOZANO, 2015; CHONG; TEO; 
TANG, 2016) 

A reciclagem e compostagem permitem alto 
benefícios ambientais e recuperação de materiais. 

Recuperação, 
demanda ou fluxo 
de material 
(valorização) 

Ambiental e 
Econômica 

(BECCALI; CELLURA; MISTRETTA, 2001; CHERUBINI; 
BARGIGLI; ULGIATI, 2008, 2009; POLAZ; TEIXEIRA, 
2009; FEHR; SANTOS, 2009; CIFRIAN et al., 2010, 
2012; FRAGKOU; VICENT; GABARRELL, 2010; 
BRINGHENTI; ZANDONADE; GÜNTHER, 2011; 
MENDES et al., 2012; STANISAVLJEVIC; BRUNNER, 
2014; HERVA; NETO; ROCA, 2014; ZACCARIELLO; 
CREMIATO; MASTELLONE, 2015) 

Os benefícios de melhorar a qualidade da matéria-
prima muitas vezes não compensam o custo de tal 
melhoria. Mostra a complexidade do problema e 
necessidade do envolvimento de toda a comunidade. 
Permite o monitoramento de fluxos de RSU de sua 
geração até sua disposição final. 

Avaliação de risco e 
impacto – inclui o 
tratamento e o 
controle 

Ambiental 
(SINGH et al., 2008; LANER et al., 2012; MENIKPURA et 
al., 2013; SIM et al., 2013; MILUTINOVIĆ et al., 2014; 
PUBULE et al., 2015; WILSON et al., 2015) 

Uma avaliação do pós-tratamento e sua conclusão 
precisa integrar aspectos de diferentes abordagens, 
para que nenhum risco inaceitável esteja associado 
ao aterro sanitário, tais como por meio da avaliação 
de liberação de metais pesados. 

 (continua) 
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Quadro 3. Classificação e definição das camadas de indicadores. 

(continuação) 

Indicadores Gerais 
Dimensão da 

sustentabilidade 
Autores 

Implicações na prática de gestão ou 
gerenciamento 

Zero resíduo 
(interligado com 
outros indicadores) 

Ambiental (ZAMAN; LEHMANN, 2013; ZAMAN, 2014b) 

Prevê a quantidade de recursos que são recuperados 
dos fluxos de resíduos e substituídos por materiais 
virgens. Além disso, prevê a substituição da demanda 
de energia, água e emissões pelos sistemas de 
gerenciamento de resíduos. 

Cobertura de coleta 
e serviços (inclui-se 
a quantidade, tipos 
e taxas) 

Social 

(HASOME et al., 2001; SUTTIBAK; NITIVATTANANON, 
2008; POLAZ; TEIXEIRA, 2009; BRINGHENTI; 
ZANDONADE; GÜNTHER, 2011; HUANG; PAN; KAO, 
2011; GAMBERINI et al., 2013; SIM et al., 2013; ALIU; 
ADEYEMI; ADEBAYO, 2014; WILSON et al., 2015) 

Avalia o desempenho do município na eficiência de 
utilização de seus recursos e o retorno social. Permite 
avaliar também a parceria público-privada com base 
na qualidade operacional do serviço prestado. 

Satisfação do 
usuário 

Social 
(MENDES et al., 2012, 2013; MILUTINOVIĆ et al., 2014; 
PUBULE et al., 2015) 

Avalia o retorno dos munícipes quanto aos serviços 
prestados (aceitação). 

Equipamento 
(distância, consumo 
de combustíveis, 
tempo, etc.) e 
pessoal 

Econômica 
(HASOME et al., 2001; POLAZ; TEIXEIRA, 2009; 
MENDES et al., 2012, 2013; TEIXEIRA et al., 2014b, 
2014a) 

Avalia os veículos utilizados, a dimensão da equipe 
ligada ao gerenciamento de RSU e ao treinamento 
dado. Oferecem metodologias adequadas para avaliar 
e melhorar os sistemas intermunicipais de 
gerenciamento de resíduos gerais e contribuir para 
uma base de dados de análise e avaliação de 
benchmarking eficazes (frequência de coleta, 
avaliação e regulamentação da atividade técnica e 
operacional, anos de operação e capacidades). 

Aspectos de 
governança 

Social 
(BAUD et al., 2001; GOHLKE, 2009; POLAZ; TEIXEIRA, 
2009; SIM et al., 2013; PUBULE et al., 2015; CHONG; 
TEO; TANG, 2016) 

Envolve a legitimidade, coordenação com os 
stakeholders (integração e inclusão de pessoas, 
fornecedores, etc.), coerência institucional, 
fiscalização, transparência, participação pública e 
estruturação da gestão. 

Empregabilidade Social 
(BAUD et al., 2001; MENIKPURA; GHEEWALA; 
BONNET, 2012b; MILUTINOVIĆ et al., 2014) 

Os casos em que "atores informais" são integrados no 
sistema oficial através da mediação de ONGs, há 
resultados positivos em termos de sustentabilidade 
socioeconômica e ecológica e aspectos de saúde 
pública. 

 
 

(continua) 
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Quadro 3. Classificação e definição das camadas de indicadores. 

(continuação) 

Indicadores Gerais 
Dimensão da 

sustentabilidade 
Autores 

Implicações na prática de gestão ou 
gerenciamento 

Emissões gasosas 
(não aplicadas com 
ACV) 

Ambiental 
(CADENA et al., 2009; ERIKSSON et al., 2014; 
MILUTINOVIĆ et al., 2014; PUBULE et al., 2015) 

Os valores obtidos podem ser úteis para comparar 
diferentes tecnologias de compostagem e outros 
tratamentos biológicos aplicados a resíduos orgânicos 
em termos de indicadores de desempenho ambiental. 

Retorno financeiro 
(vendas de 
recicláveis, 
produção de 
energia, cobranças, 
etc.) - receita 

Econômica 
(BRINGHENTI; ZANDONADE; GÜNTHER, 2011; 
MILUTINOVIĆ et al., 2014; TEIXEIRA et al., 2014a; 
PUBULE et al., 2015; CHONG; TEO; TANG, 2016) 

Quantifica o retorno financeiro sobre o investimento. 

Danos à saúde 
humana (qualidade 
de vida) 

Social 
(MENIKPURA; GHEEWALA; BONNET, 2012b; 
MENIKPURA et al., 2013) 

Envolve aspectos da qualidade de vida, embora possa 
fazer parte de uma ACV, pode se enquadrar também 
em outros indicadores que envolvem os riscos à 
saúde humana. 

Índice de 
Recuperação 
Líquida e o Índice 
de Intensidade de 
Transporte 
(específico de 
determinada 
pesquisa) 

Ambiental, 
Econômica e 

Social 

(FONT VIVANCO; PUIG VENTOSA; GABARRELL 
DURANY, 2012) 

Ambos os indicadores podem ser úteis na avaliação 
das principais estratégias de políticas de gestão de 
RSU, como a consecução de níveis de reciclagem 
mais elevados (princípio de sustentabilidade) ou a 
minimização do transporte ao localizar instalações de 
tratamento mais próximas das fontes de geração 
(princípio de proximidade). 
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Na Figura 13 e no Quadro 3 estão evidenciados o peso dos indicadores 

na dimensão ambiental da sustentabilidade. Estudos nessa temática são recorrentes 

e importantes na literatura científica. Destacam-se os indicadores baseados no Ciclo 

de Vida, evidenciado pelas várias categorias de impactos que podem ser mudanças 

climáticas, acidificação, ecotoxicidade, depleção da camada de ozônio, eutrofização, 

emissões de gases de efeito estufa (GEE), entre outros. A questão energética, que 

pode ser analisada por ferramentas de emergia também tem evidência, embora 

possa ser contemplada em uma ACV. O volume do aterro ou porcentagem 

encaminhada ao mesmo e a geração de resíduos também estão em evidências pelo 

número de artigos que os utilizam. 

Destaca-se também, na categoria ambiental, as taxas de compostagem, 

reciclagem ou incineração (que pode envolver a taxa de separação na fonte). 

Consequentemente, diante da reciclagem, tem-se o indicador de recuperação, 

demanda ou fluxo de material, que abordam a valorização dos resíduos. 

Vale ressaltar que diante de todo o levantamento, vários estudos apontam 

que a reciclagem permite maiores benefícios ambientais, assim, a coleta seletiva 

deve ser bem planejada, especialmente para metais, vidro, papel e plásticos de alta 

qualidade, como PET e HDPE (RIGAMONTI; GROSSO; GIUGLIANO, 2010). A 

separação na fonte de materiais orgânicos (bio-resíduos) pode fornecer alguns 

benefícios, principalmente quando são tratados em digestores anaeróbios 

(RIGAMONTI; GROSSO; GIUGLIANO, 2010). Ressalta-se que o resíduo final deve 

ser enviado a uma estação de recuperação energética (WTE – waste-to-energy) de 

alto desempenho que opera em modo combinado de calor e energia (RIGAMONTI; 

GROSSO; GIUGLIANO, 2010). 

Há autores que buscam criar seus próprios indicadores, seja por meio da 

agregação de indicadores tradicionais, ou por meio de metodologia própria. Font 

Vivanco; Puig Ventosa; Gabarrell Durany (2012) desenvolveram dois indicadores 

para a fração de bio-resíduos, o Índice de Recuperação Líquida e o Índice de 

Intensidade de Transporte e os aplicaram em um estudo de caso na Catalunha. 

Ambos os indicadores podem ser úteis na avaliação das principais estratégias de 

políticas de gestão de RSU, como a consecução de níveis de reciclagem mais 

elevados (princípio de sustentabilidade) ou a minimização do transporte ao localizar 

instalações de tratamento mais próximas das fontes de geração (princípio de 

proximidade). Os indicadores tentam superar algumas das principais deficiências 
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identificadas nos indicadores oficiais de recuperação de resíduos biológicos, que 

tendem a ser simplificados metodologicamente, por contabilidade sistemática. 

Outro indicador elaborado é o Índice de Resíduos Zero (Zero Waste 

Index), que estima a energia potencial, GEE e economias de água. É evidente que o 

índice é uma ferramenta inovadora para avaliar o desempenho da gestão de 

resíduos e a substituição de materiais pelos sistemas de gestão de resíduos em 

diferentes cidades. Além disso, pode fornecer uma imagem melhor do desempenho 

geral de gerenciamento de resíduos de uma cidade do que simplesmente os 

indicadores que envolvem taxas (ZAMAN; LEHMANN, 2013; ZAMAN, 2014b). 

1.5 Conclusões 

Os indicadores relacionados à gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos possuem variações, relevância e praticabilidade aplicada às várias 

dimensões da sustentabilidade, a saber, ambiental, econômica e social. Tais 

indicadores possuem como cerne a medida do desempenho, com foco na eficiência 

e eficácia do sistema. 

Este estudo analisou o estado-da-arte dos indicadores que envolvem a 

gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, verificou os principais 

artigos, autores, instituições, países e palavras-chave, assim como suas 

interrelações e co-citações por meio de indicadores bibliométricos.  

Os artigos mais relevantes foram selecionados dentro da amostra para 

identificar os indicadores mais utilizados e suas implicações para a prática de gestão 

e gerenciamento. Por meio de uma análise de conteúdo, foram identificados os 

principais indicadores para os resíduos sólidos urbanos utilizados na literatura 

científica, suas principais abordagens nas três dimensões da sustentabilidade e suas 

implicações na gestão ou gerenciamento. 

É evidente a importância e o tratamento que a dimensão ambiental 

recebe, posteriormente a econômica e por último a social. Estudos na temática 

ambiental tem como destaque os indicadores baseados no Ciclo de Vida, 

evidenciado pelas várias categorias de impactos, tais como, mudanças climáticas, 

acidificação, ecotoxicidade, depleção da camada de ozônio, eutrofização, emissões 

de gases de efeito estufa, entre outros. A questão energética, que pode ser 

analisada por ferramentas de emergia, também tem evidência, embora possa ser 

contemplada em uma ACV. O volume do aterro ou porcentagem encaminhada ao 
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mesmo, a geração de resíduos também está em evidência pelo número de artigos 

que as utilizam. 

Destaca-se também, na categoria ambiental, as taxas de compostagem, 

reciclagem ou incineração (que podem envolver a taxa de separação na fonte). 

Consequentemente, diante da reciclagem, tem-se o indicador de recuperação, 

demanda ou fluxo de material, que abordam a valorização dos resíduos. 

Este estudo se limitou aos artigos indexados na Web of Science, caso 

seja realizado em outras bases de dados poderá haver a identificação de mais 

autores, indicadores e suas implicações práticas na gestão e no gerenciamento de 

RSU. Este artigo se limitou nos documentos com LCS>1, entretanto poderia ser 

analisado toda amostra, mas diante do objetivo de realizar a análise de conteúdo 

apenas nos mais importantes, tomou-se tal classificação. 

Novas pesquisas devem ser realizadas para verificar a aplicabilidade dos 

indicadores nos municípios, pois diante de vários indicadores questiona-se quais são 

de fácil aplicação e entendimento para o usuário final, tanto gestores como os 

munícipes. Também se faz necessário a elaboração e sugestão de um padrão 

mundial, tal como as normas internacionais, de fácil aplicabilidade e interpretação 

para a comparação dos diversos municípios e países. Tal padrão deve envolver 

todas as dimensões da sustentabilidade. 

 

Este capítulo foi publicado no periódico Journal of Environmental Science 

and Technology, v. 16, n. 2, 2019, com o título “Solid waste indicators and their 

implications for management practice” (DEUS; BEZERRA; BATTISTELLE, 2019). 
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2. Capítulo 2 
- Impactos Ambientais na Gestão de 
Resíduos Domiciliares: Consumo de 

Energia e Emissão de Gases de Efeito 
Estufa 
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2.1 Introdução 

As cidades são altamente consumidoras de recursos, o que causa 

pressão ambiental e consequentemente impactos negativos (GARCÍA-GUAITA et 

al., 2018). Fatores como o crescimento econômico, o aumento da renda, o 

crescimento populacional, a rápida urbanização, e o crescimento da demanda por 

bens e serviços refletem em um aumento na geração de resíduos sólidos 

(MINGHUA et al., 2009). Esse aumento de resíduos sólidos gera consequências no 

metabolismo urbano e influencia significativamente as emissões de carbono (ISLAM, 

2017; YANG et al., 2018). É estimado que as cidades sejam responsáveis por mais 

de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE), dentre os quais a 

geração de resíduos tem sua contribuição (UN-HABITAT, 2016). 

O metabolismo urbano considera a perspectiva da sustentabilidade 

ambiental no âmbito das cidades. Estas são consideradas entidades complexas 

movidas por fluxos de materiais e fluxos energéticos, os quais envolvem o consumo 

de recursos e a produção de materiais para o bem-estar econômico e o progresso 

social. Nessa perspectiva, os indicadores ambientais, sociais e econômicos também 

devem ser integrados aos processos de planejamento urbano (GONZALEZ-GARCIA 

et al., 2018) assim como quantificado os impactos ambientais causados pelas 

cidades para que esse processo de planejamento ocorra de forma sustentável 

(GOLDSTEIN et al., 2013). 

Há vários métodos envolvidos na análise do metabolismo urbano, os 

métodos quantitativos envolvem análise de fluxo, avaliação de energia, análise de 

entrada e saída, avaliação do ciclo de vida, etc., e as escolhas metodológicas são 

aquelas que definirão o escopo temporal ou geográfico, o tipo de indicadores, a 

fronteira do sistema, etc. (BELOIN-SAINT-PIERRE et al., 2017). 

Como exemplo de aplicação dos métodos acima mencionados, Voskamp 

et al. (2017) fazem um estudo de análise de fluxo de material em Amsterdã, 

Holanda, de acordo com o método Eurostat modificado, o que permite um profundo 

conhecimento do metabolismo urbano e permite ao tomador de decisão, ou gestor 

municipal, planejar um ambiente direcionado a um metabolismo mais circular. Outra 

técnica bem utilizada é a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que auxilia na 

quantificação dos impactos ambientais das cidades por meio de modelagens, que 

podem agregar outros métodos, como análise de fluxos, além de inserir um conjunto 
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avançado de indicadores (GOLDSTEIN et al., 2013; MUÑOZ; NAVIA, 2018), o que 

permite um melhor planejamento urbano rumo à sustentabilidade (PETIT-BOIX et 

al., 2017). 

Os indicadores relacionados à gestão e gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) geralmente analisam o desempenho dos municípios e 

determinadas tecnologias e práticas a fim de dar suporte ao processo de tomada de 

decisão, de tal modo que as escolhas dos gestores causem efeitos e impactos 

positivos nos variados aspectos da sustentabilidade (WEN; LIN; LEE, 2009; 

CĂILEAN; TEODOSIU, 2016; CHIFARI et al., 2018). Pode-se, além disso, englobar 

as variadas dimensões da sustentabilidade, além do aspecto técnico, garantindo o 

sucesso dos projetos de implementação de um sistema integrado (ZURBRÜGG et 

al., 2012). Os indicadores permitem também a criação de novas políticas 

direcionada ao desenvolvimento permanente e contínuo do sistema (GREENE; 

TONJES, 2014). 

Desta forma, os indicadores permitem monitorar o serviço prestado para a 

população, assim como suas necessidades e preferências (WILSON et al., 2012; 

DEUS; BEZERRA; BATTISTELLE, 2019), por exemplo: monitorar a sustentabilidade 

do aterro sanitário (GHANBARI et al., 2012), monitorar custos de coleta e transporte 

(SANJEEVI; SHAHABUDEEN, 2015) e impactos sociais e econômicos (DESMOND, 

2006; DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 2017a). 

Vale ressaltar que, embora não seja um indicador em si, mas uma técnica 

de avaliação que utiliza diversos indicadores, a ACV permite a avaliação dos 

impactos associados às diferentes subunidades que compõem um sistema de 

gestão de RSU (RIGAMONTI; GROSSO; GIUGLIANO, 2010). Por meio desta 

ferramenta é possível avaliar os impactos ambientais dos sistemas de gestão de 

RSU, seja eles integrados ou não, e como esses impactos mudam ao modificar 

pressupostos que podem ser levantados durante a modelagem das diferentes partes 

do sistema (RIGAMONTI; GROSSO; SUNSERI, 2009), o que possibilita a 

elaboração de cenários (HADZIC; VOCA; GOLUBIC, 2018). Assim é gerado e 

avaliado um panorama holístico de todo o processo e fluxo de resíduos e seu 

potencial de redução de emissões (YANG et al., 2018). Essa técnica – a ACV – é 

altamente utilizada por vários pesquisadores (DEUS; BEZERRA; BATTISTELLE, 

2019). 
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Entretanto diante de complexas ferramentas, os métodos abordados 

anteriormente tornam-se inviáveis para os gestores públicos, os quais precisam de 

ferramentas mais simples para realizar as análises e tomar a decisão. Além disso, 

no Brasil, os municípios de pequeno porte são os que apresentam os maiores 

desafios diante da gestão de RSU e implementação de soluções e planos efetivos 

(MARINO; CHAVES; SANTOS JUNIOR, 2018). Em 2008, os municípios de pequeno 

porte foram responsáveis por 96% dos “lixões” existentes (aterros irregulares), além 

de apresentarem dificuldades de implementação de unidades de compostagem 

(IPEA, 2012), panorama que ainda continua desafiador (ABRELPE, 2018). Além 

disso, este porte de município, como é relatado em países em desenvolvimento, tem 

limitações econômicas para desenvolver um programa de gerenciamento 

ambientalmente adequado (BUENROSTRO; BOCCO, 2003), conforme também 

abordado pela atual legislação brasileira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) – Lei nº 12.305/10, decreto 7.404/2010. Desta forma a parceria 

intermunicipal, já há algum tempo, tornou-se uma alternativa viável para sanar este 

problema (LOUIS, 2004). 

O estado de São Paulo tem desenvolvido ações de auxílio e 

assessoramento aos municípios para melhorar a gestão de RSU, entretanto ainda 

há muitos desafios. Além disso, diante dos dados analisados nos planos municipais 

e estadual, não constam análises de indicadores baseados nos impactos ambientais 

— como o consumo de energia o a emissão de GEE — baseados no Ciclo de Vida 

(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2014). Vale ressaltar que as análises de 

emissão de GEE estão intimamente ligadas à estratégia para o metabolismo urbano 

(ISLAM, 2017) e visa um planejamento urbano sustentável (GOLDSTEIN et al., 

2013). 

 

2.2 Objetivo 

O objetivo deste estudo foi criar um indicador de desempenho ambiental, 

que envolveu análise do consumo de energia e emissões de dióxido de carbono 

equivalente dos municípios de pequeno porte do estado de São Paulo. Além disso, o 

estudo também teve por objetivo criar uma classificação dos municípios relacionado 

ao desempenho ambiental e identificar as melhores práticas de gestão e 

gerenciamentos de resíduos domiciliares dos melhores municípios.  
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2.3 Material e Métodos 

Conforme apresentado na Figura 14, este capítulo é composto por cinco 

fases: 

• Fase 1: Seleção dos municípios;  

• Fase 2: Coleta de dados;  

• Fase 3: Modelo WARM (Waste Reduction Model); 

• Fase 4: Análise dos resultados (saídas), e; 

• Fase 5: Construção do indicador agregado e comparação entre os 

municípios para analisar as práticas de gestão. 

Os tópicos a seguir detalham cada fase da pesquisa. Primeiramente é 

apresentado um panorama geral do estado de São Paulo e dos municípios incluídos 

na amostra. Logo após é detalhado o modelo utilizado para o cálculo dos impactos 

ambientais, focado na emissão de GEE e consumo de energia. Também é relatado 

os dados de entrada no sistema e como se dá a coleta destes dados, assim como 

são analisadas a saída e suas unidades de medida para comparação dos resultados 

e utilização deles, também, no próximo capítulo desta tese. 

 

 

Figura 14. Fluxo da pesquisa para avaliação dos impactos ambientais (GEE e 
consumo de energia). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2.3.1 Fase 1: Seleção dos municípios 

O estado de São Paulo é composto por 645 municípios, destes 570 

possuem até 100.000 habitantes e 273 têm até 10.000 habitantes, ou seja, este 

último com representação de 42,3% dos municípios do estado. Cerca de 41.262.199 

habitantes vivem no estado de São Paulo, cerca de 22% da população brasileira, é a 

unidade federativa mais populosa, dentre os quais, 95,94% vivem na zona urbana. A 

área é de 248.209 km2 (2,9% do território nacional), contribui com cerca de um terço 

de toda a riqueza produzida no país; o Produto Interno Bruto (PIB) de 2014 foi de R$ 

1,858 trilhão e o rendimento nominal mensal domiciliar per capita (2016) foi de R$ 

1.723. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2010 foi de 0,783, o que é 

considerado alto (IBGE, 2010; PNUD, 2010; FUNDAÇÃO SEADE, 2011).  

O Apêndice 1 apresenta os dados sociodemográficos dos municípios de 

até 10.000 habitantes incluídos neste estudo. A escolha de tal corte populacional se 

dá pelo fato de que, no Brasil, os municípios de pequeno porte apresentam elevados 

desafios diante da gestão de RSU. Em 2008, os municípios de pequeno porte foram 

responsáveis por 96% dos “lixões” existentes (aterros irregulares), além de 

apresentarem dificuldades de implementação de unidades de compostagem (IPEA, 

2012). Além disso, este porte de município, como é relatado em países em 

desenvolvimento, tem limitações econômicas para desenvolver um programa de 

gerenciamento ambientalmente adequado (BUENROSTRO; BOCCO, 2003), 

conforme também abordado pela atual legislação brasileira, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10, decreto 7.404/2010).  

O estado de São Paulo tem desenvolvido ações de auxílio e 

assessoramento aos municípios para melhorar a gestão de RSU, entretanto ainda 

há muitos desafios. Além disso, diante dos dados analisados nos planos municipais 

e estadual, não constam análises de indicadores de impactos ambientais baseados 

no Ciclo de Vida (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Vale ressaltar que foram incluídos 150 municípios de até 10.000 

habitantes que apresentaram todos os dados necessários para o desenvolvimento 

das fases seguintes, assim como no próximo capítulo desta tese. Na Figura 15 está 

apresentada a distribuição dos municípios com menos de 10.000 habitantes do 

estado de São Paulo incluídos na amostra. 
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Figura 15. Localização dos municípios de pequeno porte (<10.000 habitantes) do 
Estado de São Paulo inclusos nas análises. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

2.3.2 Fase 2: Coleta de dados 

Os seguintes dados são essenciais para inserir no modelo e, 

consequentemente, ter uma saída de resultados que modelam a realidade e que 

sejam compatíveis com este tipo de estudo, conforme a literatura científica 

(VERGARA; DAMGAARD; HORVATH, 2011; DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 2017a): 

• Composição gravimétrica geral dos resíduos domiciliares; 

• Quantidade total de cada tipo de resíduo destinado à reciclagem, 

compostagem e incineração (se aplicável), e; 

• Distância total percorrida pelos resíduos até o aterro, unidade de 

compostagem e reciclagem. 

Estes dados, em sua maioria, são dados secundários disponíveis nas 

bases governamentais, tais como Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Planos 

Municipais de Resíduos Sólidos ou de Saneamento Básico, Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), entre outros. 
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O critério de exclusão dos municípios da amostra foi possuir dados 

inviáveis, corrompidos, viciados, irreais ou parcialmente disponíveis, o que 

inviabilizaria a integridade dos resultados, assim, 123 municípios foram excluídos da 

amostra. 

2.3.3 Fase 3: Modelagem no Waste Reduction Model 

A quarta camada do modelo de Greene; Tonjes (2014), conforme a Figura 

3 do Capítulo 1, é a mais complexa, por utilizar modelos matemáticos e mais dados 

de entradas, os quais resultam em quantidade de energia utilizada e emissão de 

gases de efeito estufa, de acordo com a gestão dos Resíduos Domiciliares (RD). A 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) se encontra nessa camada, que tem sido 

predominantemente focada em países desenvolvidos, ela apresenta oportunidades 

para as economias em transição em minimizar os impactos ambientais relacionados 

à gestão de resíduos (STANISAVLJEVIC; LEVIS; BARLAZ, 2018). 

De modo geral uma ACV completa segue as seguintes fases da ISO 

14040: a) definição de objetivo e escopo, b) análise de inventário, c) avaliação de 

impactos e d) interpretação (ISO, 2006; EUROPEAN COMMISSION, 2010). 

O objetivo dessa fase é o levantamento da emissão de CO2 equivalente 

(toneladas) e consumo de energia (kWh), todos por habitantes por ano. Diante do 

escopo já apresentado anteriormente e do objetivo, buscou-se para análise de 

inventário o melhor modelo que respondesse ao objetivo. 

A literatura científica apresenta várias ferramentas e modelos que dão 

apoio e suporte à tomada de decisão na gestão e gerenciamento de RSU, e 

determinam as melhores opções de redução da emissão dos Gases de Efeito Estufa 

(GEE) e gasto de energia. Para este propósito, pode-se citar tais modelos: 

Integrated Waste Management Model for Municipalities (HAIGH, 2006), ORWARE 

(DALEMO et al., 1997), IWM-2 (MCDOUGALL et al., 2003), Waste Analysis Software 

Tool for Environmental Decisions (WASTED) (DIAZ; WARITH, 2006), Waste 

Reduction Model (WARM) (US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2006), 

entre outros (BHANDER; CHRISTENSEN; HAUSCHILD, 2010). 

Para esta etapa da pesquisa foi utilizado o modelo WARM – Versão 14, 

lançado em março de 2016 pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(United States Environmental Protection Agency), que tem ampla aplicação na 

literatura em diversas cidades do mundo (MORRISSEY; BROWNE, 2004; 
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VERGARA; DAMGAARD; HORVATH, 2011; BARROS et al., 2013; GREENE; 

TONJES, 2014; LAI et al., 2014; MAHMOUDKHANI; VALIZADEH; KHASTOO, 2014; 

DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 2017a, 2017b).  

O WARM é construído com base em diversas fontes primárias de dados 

de materiais, o que torna o modelo robusto para análises de emissões de GEE e 

consumo de energia (US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2017). 

Vale ressaltar que a fronteira de sistemas de um modelo com resíduos é 

diferente de um determinado produto. Conforme a Figura 16, o ciclo de vida dos 

resíduos, embora compartilhem o mesmo destino final (grave), não compartilham o 

mesmo início (cradle). Os ‘resíduos’ apenas se tornam resíduos no momento do 

destino final, onde cessa seu valor. Esta é uma das maiores diferenças entre a ACV 

de um produto comparado com o do resíduo (MCDOUGALL et al., 2003). 

 

 

Figura 16. Comparação de um ciclo de vida de um produto (A) e o ciclo de vida do 
resíduo (B).  
Fonte: Adaptado de McDougall et al. (2003). 
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2.3.4 Fase 4: Análise das saídas: CO2e e consumo de 

energia 

A quarta fase dos materiais e métodos consiste no cálculo e análise dos 

impactos ambientais por município e no total. Um desses impactos pode ser medido 

por meio do potencial de mudanças climáticas, que é resultado das emissões de 

ciclo de vida de dióxido de carbono (CO2), de metano (CH4) e outros GEE (US 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2006), e indiretamente, pelo consumo 

de energia. Ressalta-se que a disposição de resíduos no aterro pode contribuir, 

também, com a toxicidade humana e o aquecimento global (LEE et al., 2007). 

Um ponto importante a ser destacado é que para avaliar o significado 

relativo do impacto geral do sistema, o indicador comum utilizado neste modelo para 

o aquecimento global, é o potencial de aquecimento global em equivalentes de CO2 

(CO2e), o que engloba os gases que contribuem para o aquecimento global 

(MCDOUGALL et al., 2003; US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2006). 

Basicamente, há dois passos no cálculo. Cada GEE é primeiro convertido em 

equivalentes de dióxido de carbono, então os equivalentes de dióxido de carbono 

individuais são adicionados a um indicador total (MCDOUGALL et al., 2003). 

Vale ressaltar que impacto ambiental é o potencial de impacto no 

ambiente natural, na saúde humana ou a depleção dos recursos naturais, causadas 

pela intervenção entre a tecnosfera e a ecosfera (EUROPEAN COMMISSION, 

2010). 

O modelo considera dentro do impacto ambiental o consumo de energia 

(combustão de combustíveis fósseis) que está associado à fabricação, transporte, 

uso e eliminação do produto (US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

2006). 

Diante destes resultados, as comparações entre os municípios se deram 

por meio de gráficos comparativos. Embora o modelo resulte em uma unidade 

comum para comparação total e geral, o potencial de impacto foi transformado em 

unidades per capita para facilitar a comparação entre os municípios e utilização 

destes resultados para a criação do indicador agregado deste e do próximo capítulo. 
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2.3.5 Fase 5: Construção do indicador agregado e 

comparação entre os municípios para analisar as práticas 

de gestão  

Nessa última fase da pesquisa, agregaram-se os indicadores de geração 

de resíduos sólidos para formar um indicador composto a fim de encontrar uma 

unidade de medida comum diante da diversidade de indicadores (MILLER; WITLOX; 

TRIBBY, 2013). O indicador composto compreende a agregação da geração de 

resíduos per capita, a qual é amplamente utilizada e se relaciona à dimensão 

ambiental da sustentabilidade (DEUS; BEZERRA; BATTISTELLE, 2019), emissão de 

dióxido de carbono equivalente e consumo de energia por habitantes, os quais foram 

realizados nas etapas anteriores dessa pesquisa, e, por último o Índice de Qualidade 

de Resíduos (IQR), desenvolvido pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB). O IQR (Figura 17) pontua os locais de destinação final de resíduos 

sólidos do ponto de vista técnico e ambiental; avalia parâmetros como a 

adequabilidade do monitoramento geotécnico do aterro, ocorrência de queima de 

resíduos a céu aberto; avalia a vida útil do aterro, entre outros. O IQR varia de 0,0 a 

10,0 pontos, sendo que de 0,0 a 7,0 o aterro é enquadrado com condições 

inadequadas, e de 7,1 a 10,0 com condições adequadas (CETESB, 2018). 

 

2011 2017 

Inadequado  Adequado  

Figura 17. Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos no Estado de São Paulo nos 
anos de 2011 e 2017.  
Fonte: CETESB (2018). 

 

Embora os municípios do estado de São Paulo apresentem, atualmente, 

notas elevadas de qualidade do aterro (Figura 17), a inserção do indicador IQR no 

https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2013/11/mapa-20111.png
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índice agregado possibilita uma análise melhor da questão ambiental da disposição 

final, pois alguns aterros controlados apresentam-se como adequados, mas falta 

uma melhor infraestrutura para reduzir os impactos ambientais, enquanto há 

determinados municípios que destinam seus resíduos a aterros sanitários altamente 

estruturados, o que causa menor dano ambiental. Outro fato importante é que o IQR 

adotado foi de 2017, embora haja variações ao longo dos anos para os municípios, 

esse ano é o que garante a realidade atual (CETESB, 2018). 

Cada indicador (I) foi normalizado com os valores máximos e mínimos 

relativos (Equação 1) dos resultados para geração de resíduos sólidos (kg habitante-

1 ano-1), emissão de CO2e (toneladas habitante-1 ano-1), consumo de energia (kWh 

habitante-1 ano-1) e Índice de Qualidade de Resíduos (IQR). A normalização produz 

indicadores com valores que variam de 0 a 1. 

 

𝐼 =
𝑥𝑖−𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛
        Equação 1 

onde xi,max e xi,min são os valores máximo e mínimo com base nos 

resultados, para cada indicador (i), respectivamente. 

 

Após a normalização, a agregação foi realizada com a média geométrica 

dos indicadores, conforme a Equação 2. Todos os indicadores receberam pesos 

iguais (1/4), uma vez que este estudo assumiu que todos os indicadores possuem a 

mesma importância para o indicador agregado. O indicador agregado (AI) varia entre 

0 e 1.  

 

𝐴𝐼 =  √𝐺𝑅𝐼 × 𝐺𝐸𝐸𝐼 × 𝐶𝐸𝐼 × 𝐼𝑄𝑅𝐼
4      Equação 2 

onde GRI é o indicador normalizado de geração de resíduos sólidos (kg 

habitante-1 ano-1), GEEI é o indicador normalizado de emissão de CO2e (toneladas 

de habitante-1 ano-1), CEI é o indicador normalizado de consumo de energia (kWh 

habitante-1 ano-1) e IQRI é o indicador normalizado do Índice de Qualidade de 

Resíduos (IQR). 

A média geométrica é amplamente aplicada nesses casos e é útil em 

demonstrar o estado de um sistema, comparando-o ao outro ou a um padrão 

(SIKDAR; SENGUPTA; HARTEN, 2012). 
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2.4 Resultados e Discussão 

2.4.1 Análise da geração per capita de resíduos 

domiciliares 

A geração per capita de resíduos domiciliares (RD) é um importante 

indicador relacionado à pressão ambiental e permite avaliar a geração de resíduos 

ao longo do tempo, assim como comparar o comportamento do município aos 

demais (KAWAI; TASAKI, 2016). 

Conforme o primeiro capítulo dessa tese, vários estudos reforçam a 

importância desse indicador, pois ele permite o monitoramento da evolução dos RD. 

Além disso, vários fatores socioeconômicos podem estar correlacionados com esse 

indicador. Para que os dados sejam viáveis é essencial que os aterros sejam 

monitorizados de forma permanente e que os resíduos recebidos sejam pesados 

para ter um registro mais eficiente (BUENROSTRO; BOCCO; BERNACHE, 2001; 

SUFIAN; BALA, 2007; POLAZ; TEIXEIRA, 2009; DAHLÉN; LAGERKVIST, 2010; 

FRAGKOU; VICENT; GABARRELL, 2010; LEBERSORGER; BEIGL, 2011; 

KATPATAL; RAMA RAO, 2011; MENDES et al., 2012, 2013; RIMAITYTĖ et al., 

2012; CIFRIAN et al., 2012; INGLEZAKIS et al., 2012; ABBASI, M., ABDULI, M.A., 

OMIDVAR, B., BAGHVAND, 2013; ANTANASIJEVIĆ et al., 2013; CIFRIAN; 

ANDRES; VIGURI, 2013; MILUTINOVIĆ et al., 2014; BUENO; LATASA; LOZANO, 

2015; KAWAI; TASAKI, 2016) 

Conforme a Figura 18, a geração anual per capita dos resíduos (kg 

habitante-1 ano-1) tem como mínimo e limite inferior 42,22, primeiro quartil 151,24, 

média 223,89, mediana 201,46, terceiro quartil 284,80, limite superior 485,12 e 

máximo 943,60. 

Kawai; Tasaki (2015), em sua revisão, mostram que o Brasil tem uma 

geração, em kg habitante-1 ano-1, de 365,20, o que é bem superior à média 

encontrada nesse estudo, tal valor encontra-se acima do terceiro quartil. Comparado 

com outros países da América Latina, os únicos países com uma média abaixo da 

média da amostra estudada são Guatemala (222,65 kg habitante-1 ano-1) e Bolívia 

(178,85 kg habitante-1 ano-1). Entretanto, como observado na Figura 18, alguns 

municípios apresentam altas taxas de geração per capita, como observado nos 

outliers (pontos vermelhos). O município que apresenta a maior taxa supera os dos 

países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 



74 
 

 

(OCDE), que tem como máximo o Canadá, com média de geração per capita de 

777,45 kg habitante-1 ano-1.  
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Figura 18. Visão geral da geração de resíduos anual per capita dos municípios de 
pequeno porte da amostra analisada (kg habitante-1 ano-1). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na Figura 19 estão apresentados os municípios com menor taxa de 

geração de resíduos anual per capita (kg habitante-1 ano-1). Esse é um importante 

indicador, pois uma das práticas indicadas pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010) e por diversas políticas recomendadas por organismos e 

artigos internacionais, dentro da hierarquia, é a não geração ou prevenção de 

resíduos e, posteriormente, a redução ou minimização (BRASIL, 2010; ONYANTA, 

2016). A prevenção e a minimização estão atreladas aos indicadores de volume do 

aterro ou porcentagem encaminhada ao mesmo (DEUS; BEZERRA; BATTISTELLE, 

2019) e são centrais para o conceito de “resíduo zero” (ZAMAN; LEHMANN, 2013). 

Entretanto há autores que afirmam que seguir a hierarquia de resíduos não 

necessariamente economiza recursos naturais e nem mesmo garante o melhor 

resultado ambiental (VAN EWIJK; STEGEMANN, 2016). 
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Figura 19. Os 20 municípios com menor taxa de geração de resíduos anual per 
capita (kg habitante-1 ano-1). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Vale ressaltar que a riqueza do município pode influenciar na geração de 

resíduos, conforme os resultados de Vergara; Tchobanoglous (2012) quanto mais 

desenvolvido o município, medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

mais resíduos é produzido. Ramachandra et al. (2018) destacam que a renda 

familiar e o tamanho da família estão positivamente relacionados, enquanto o status 

da educação está negativamente relacionado com a geração de resíduos per capita 

no nível domiciliar. Entretanto nos resultados encontrados na amostra desse estudo 

não há correlação entre o IDH e a geração de resíduos, pois a correlação de 

Spearman foi de -0,04 com p-valor de 0,6. 

 

2.4.2 Análise das emissões de gases de efeito estufa e 

consumo de energia per capita 

A produção e os processos relacionados ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, como o transporte e a disposição direta ou indireta, emitem GEE, os quais 

são medidos em emissões de CO2 equivalentes, sendo que dentre esses gases 

encontram-se CO2, CH4 e N2O. Esses poluentes contribuem com vários tipos de 
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impactos ambientais, tais como as mudanças climáticas (VERGARA; 

TCHOBANOGLOUS, 2012; YANG et al., 2018). 

Na Figura 20 está apresentada uma visão geral da emissão de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) em toneladas habitante-1 ano-1, que tem como mínimo e 

limite inferior -0,033, primeiro quartil 0,101, média 0,166, mediana 0,151, terceiro 

quartil 0,210, limite superior 0,373 e máximo 0,797. Ramachandra et al. (2018) 

encontrou em Bangalore, Índia, que diante de uma geração per capita de 91,01 ± 

45,5 g dia-1 (33,24 ± 16,62 kg ano-1) a emissão média equivalente de dióxido de 

carbono é de 307,50 ± 205,51 kg ano-1 (0,307 ± 0,205 t ano-1) e a emissão per capita 

é de 66,33 ± 36,61 kg ano-1 (0.066 ± 0.036 t hab-1 ano-1). Ao comparar esses dados 

com a Figura 21, observa-se que os 20 municípios com menor taxa de emissão de 

CO2e estão bem abaixo do 0,03 t/ano per capita, menor taxa encontrada pelos 

autores.  
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Figura 20. Visão geral da emissão de dióxido de carbono equivalente – CO2e (t 
habitante-1 ano-1). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Interessante notar que de acordo com a escala nos indicadores 

abordados por Elsaid; Aghezzaf (2018) a quantidade de emissão de GEE em CO2e 

em toneladas per capita podem estar numa escala Likert de 5 (≤0,029), 4 (0,03–

0,12), 3 (0,13–0,28), 2 (0,29–0,8) e 1 (>0,8). Nota-se que em média os resultados 

desse estudo (Figura 20) apontam para a faixa 3 da escala, mesmo que da cidade 

de El Cairo. Ao comparar com a quantidade de resíduos urbanos gerados per capita 
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por dia (kg), a faixa 1 é para ≤0,6, faixa 2 entre 0,61–0,79, faixa 3 entre 0,791–1,2, 

faixa 4 entre 1,21–2,1 e faixa 5 >2,1. A média da amostra dessa pesquisa é de 0,613 

(kg habitante-1 dia-1), o que leva a estar na média da faixa 2, igualmente encontrado 

para a cidade de El Cairo. 

Os resultados de emissão de GEE em CO2e (t habitante-1 ano-1) e a 

geração de resíduos (kg habitante-1 ano-1) de Viena (Áustria), Damasco (Síria) e 

Daca (Bangladesh) são respectivamente 0,027 e 545, 0,098 e 225, e 0,092 e 140 

(BRUNNER; FELLNER, 2007). Na amostra, a média em kg capita–1 ano–1 da 

geração de resíduos foi de 223,89 e a emissão de GEE em toneladas habitante-1 

ano-1 foi de 0,166. Nota-se uma diferença em termos de média, entretanto o 

município de Silveiras apresenta a menor taxa de geração, com 42,22 (kg habitante-1 

ano-1), está bem abaixo dos três municípios, da mesma forma que os demais 20 

municípios com menor taxa de geração de resíduos anual per capita (Figura 19). 

Quanto à emissão de CO2e, os 20 melhores municípios (Figura 21) apresentam 

melhores resultados comparados a Damasco e Daca, entretanto apenas cinco 

municípios apresentaram melhores resultados que Viena, que são: Ribeirão Grande, 

Nova Castilho, Turiúba, Uchoa e Onda Verde. Ressalta-se que Ribeirão Grande 

apresenta um valor negativo, que significa a prevenção ou economia da emissão de 

CO2. 

Ressalta-se que a obtenção de um desempenho ambiental ideal pode ser 

alcançada por meio da reciclagem juntamente com outras formas de tratamento 

como a compostagem. Os principais parâmetros que influenciam uma ótima taxa de 

reciclagem são os resíduos disponíveis para reciclagem e a eficiência da reciclagem 

em si (IKHLAYEL, 2018). Por exemplo, Çetinkaya; Bilgili; Kuzu (2018) encontraram 

que o cenário com 75% de disposição final em aterro e 25% de compostagem 

proporcionou melhores resultados em termos de saúde humana e impacto 

ambiental. 

Na Figura 22 está apresentada uma visão geral do consumo de energia 

em kWh habitante-1 ano-1, que tem como mínimo -699,21, limite inferior -206,32, 

primeiro quartil -71,75, média -51,37, mediana 10,67, terceiro quartil 17,96, limite 

superior e máximo 69,28. Os valores negativos significam que tais municípios evitam 

determinado consumo energético (economia energética) por meio da reinserção de 

matérias-primas no ciclo de vida de produtos, seja pela reciclagem ou 

compostagem. Embora os municípios, em média economizam energia com os 
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resíduos, isso na verdade representa apenas 35% dos municípios da amostra. Na 

Figura 23 estão apresentados os 20 municípios com menor taxa de consumo de 

energia – todos apresentam valores negativos, o que significa economia de energia. 

 

 

Figura 21. Os 20 municípios com menor taxa de dióxido de carbono equivalente – 
CO2e (t habitante-1 ano-1). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 22. Visão geral do consumo de energia (kWh habitante-1 ano-1). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 23. Os 20 municípios com menor taxa de consumo de energia (kWh 
habitante-1 ano-1). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A reciclagem, principalmente, causa elevado impacto no consumo de 

energia. Lino et al. (2010) destacam que a inserção desta prática em Campinas/SP, 

mesmo que apenas 1% do total, pode levar a uma economia de energia de 

3.486.722,2 kWh/mês, o equivalente ao consumo de energia mensal de 4000 casas. 

 

2.4.3 Indicador agregado para comparação e classificação 

dos municípios 

Para desenvolver um indicador agregado mais completo e melhorar a 

comparação dos municípios e, assim, posterior seleção dos melhores, foi levantado 
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altas em emissão de CO2e e consumo de energia, mas não estariam adequados 

ambientalmente. Ressalta-se, também, que a disposição final inadequada pode 

causar também sérios problemas à saúde pública (GIUSTI, 2009). Diana et al. 

(2018) afirmam que a prática inadequada de gerenciamento de resíduos pode 

causar danos no DNA das pessoas que trabalham diretamente com os resíduos.  

Ressalta-se que o IQR foi desenvolvido pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB) e pontua os locais de destinação final de resíduos 

sólidos do ponto de vista técnico e ambiental. Esse indicador avalia os parâmetros 

como a adequabilidade do monitoramento geotécnico do aterro, ocorrência de 

queima de resíduos a céu aberto; avaliação da vida útil do aterro, entre outros, sua 

nota varia de 0,0 a 10,0, sendo que de 0,0 a 7,0 o aterro é enquadrado em 

condições inadequadas, e de 7,1 a 10,0 com condições adequadas (CETESB, 

2018). 

Na Figura 24 está apresentada uma visão geral das notas do IQR, que 

tem como mínimo 4,3, limite inferior 6,19, primeiro quartil 8,17, média 8,63, mediana 

8,85, terceiro quartil 9,5, limite superior e máximo 10. Com esses dados, entende-se 

que a maioria dos locais de destinação final encontra-se em condições adequadas. 
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Figura 24. Visão geral do IQR. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na Figura 25 estão apresentados os 20 municípios com melhores notas 

de IQR. Nota-se que 15 municípios atingiram dez pontos e 52 municípios 

apresentaram notas que variam de nove a dez. Na Figura 17, apresentada 

anteriormente, é possível confirmar essa tendência de adequação de disposição 

final dos municípios. Ressalta-se que o IQR, por si só, não é suficiente para avaliar 

os municípios, pois primeiramente o aterro deve ser altamente evitado, conforme 

destacado na Política Nacional de Resíduos Sólidos e a hierarquia dos resíduos 

(BRASIL, 2010; ONYANTA, 2016), pois além de causar impactos ambientais 

negativos, há a dificuldade de recuperação de recursos depois de aterrados os 

resíduos (ERIKSSON et al., 2005). Além disso, depois do encerramento do aterro há 

a necessidade de manutenção e controle para evitar outros tipos de impactos 

negativos à saúde humana e ao meio ambiente (LANER et al., 2012). 

 

 

Figura 25. Os 20 municípios com melhores notas de IQR. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Após os resultados e levantamentos dos indicadores, houve a 

necessidade de normalização, com base nos valores superiores e inferiores da 

amostra, para posterior média geométrica, que é amplamente aplicada nesses casos 

(SIKDAR; SENGUPTA; HARTEN, 2012). Na Tabela 5 estão apresentados os 

municípios e seus indicadores totais e os indicadores normalizados, os quais variam 

de 0 a 1. A utilização e consequente variação dos indicadores de emissão de CO2e e 

consumo de energia se deve ao fato das técnicas de tratamento, seja reciclagem ou 

compostagem (MAHMOUDKHANI; VALIZADEH; KHASTOO, 2014), como nos casos 

dos exemplos, ou até mesmo a incineração, a qual pode reduzir as emissões 

atmosféricas de gases e aumentar a eficiência de energia e recuperação de 

materiais (MARGALLO et al., 2018). No entanto esse último método de tratamento 

não foi encontrado em município algum da amostra. 

Na Figura 26 está apresentada a composição dos indicadores 

normalizados dos 10 melhores municípios classificados. Na parte A da Figura 26 há 

a composição do indicador em termos de porcentagem. Nessa visão pode-se 

identificar como cada componente se comporta em cada município. Na parte B da 

Figura 26 há a representação real de cada indicador. Nessa segunda parte é 

evidente o papel da média geométrica para punir os municípios com notas mais 

baixas em um ou mais componentes do indicador agregado. 
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Tabela 5. Classificação dos 20 melhores municípios e seus indicadores normalizados. 

Município IQR 
IQR 

normalizado 
Prod/ 
hab* 

Prod /hab 
normalizado 

CO2E/ 
hab** 

CO2e/ hab 
normalizado 

Energia/ 
hab*** 

Energia/hab 
normalizado 

Indicador 
final 

Classificação 

MAGDA 10.0 1.00 365.00 0.179 0.086 0.350 -699.213 0.9828 0.498 #1 

RIBEIRÃO GRANDE 8.7 0.87 121.26 0.465 -0.033 0.972 -268.496 0.1069 0.453 #2 

UCHOA 10.0 1.00 161.86 0.376 0.009 0.598 -406.600 0.1789 0.448 #3 

NOVA CASTILHO 7.9 0.79 131.94 0.437 0.003 0.633 -345.790 0.1418 0.420 #4 

TURIUBA 7.6 0.76 153.75 0.391 0.008 0.603 -387.605 0.1661 0.415 #5 

ONDA VERDE 10.0 1.00 115.59 0.481 0.020 0.543 -246.518 0.0988 0.401 #6 

ESPÍRITO SANTO DO 
TURVO 

9.1 0.91 210.37 0.305 0.048 0.438 -406.945 0.1791 0.384 #7 

CLEMENTINA 9.0 0.90 206.65 0.309 0.064 0.396 -389.613 0.1674 0.369 #8 

SANTO ANTONIO DA 
ALEGRIA 

8.7 0.87 47.33 0.907 0.028 0.506 -34.883 0.0443 0.365 #9 

CRUZÁLIA 9.0 0.90 300.80 0.220 0.102 0.321 -508.906 0.2762 0.364 #10 

SILVEIRAS 9.8 0.98 42.22 0.993 0.036 0.479 3.096 0.0376 0.364 #11 

ALVINLÂNDIA 9.5 0.95 68.60 0.693 0.034 0.486 -74.316 0.0521 0.359 #12 

ILHA COMPRIDA 8.5 0.85 202.22 0.315 0.057 0.415 -357.911 0.1484 0.358 #13 

MIRA ESTRELA 7.1 0.71 382.98 0.169 0.128 0.285 -609.574 0.4740 0.357 #14 

ARCO-ÍRIS 9.7 0.97 47.64 0.903 0.040 0.463 3.473 0.0375 0.351 #15 

AVAÍ 9.1 0.91 48.07 0.897 0.037 0.472 -6.755 0.0393 0.351 #16 

PONGAÍ 9.8 0.98 163.57 0.373 0.059 0.409 -246.710 0.0988 0.348 #17 

QUADRA 9.8 0.98 207.66 0.308 0.080 0.362 -297.986 0.1190 0.338 #18 

IBIRAREMA 9.5 0.95 149.37 0.399 0.065 0.393 -174.649 0.0762 0.326 #19 

ANHUMAS 8.6 0.86 205.06 0.311 0.080 0.360 -288.771 0.1150 0.325 #20 

*kg habitante-1 ano-1; **t habitante-1 ano-1; ***kWh habitante-1 ano-1. 
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A) 

 

B) 

  

Figura 26. Composição dos indicadores normalizados dos 10 melhores municípios 
classificados: A) em termos de porcentagem e B) representação de cada indicador 
como uma soma sem calcular a média geométrica. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

É possível verificar essa punição final também na Tabela 5. Por exemplo, 

o município de Santo Antônio da Alegria em sua soma apresenta ótimos resultados, 

devido ao alto desempenho da qualidade do aterro (IQR), além de ter uma baixa 

geração de resíduos per capita, que está de acordo com a hierarquia dos resíduos, 

assim, consequentemente tem baixa emissão de CO2e, mas o município possui 

baixa pontuação no consumo de energia. Assim a nota final foi penalizada e de 

forma justa, pois embora haja os pontos positivos comentados, o município não 

possui programas de coleta seletiva formal ou de compostagem, dessa forma não 

reduziu ou evitou o consumo energético. 
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Na Figura 27 está apresentado o mapa do estado de São Paulo e destaca 

o indicador final dos municípios de pequeno porte (<10.000 habitantes) inclusos nas 

análises. A cor mais escura e o tamanho do círculo indicam uma nota maior. 

 

 

Figura 27. Indicador final dos municípios de pequeno porte (<10.000 habitantes) do 
Estado de São Paulo inclusos nas análises. A cor mais escura e o tamanho do 
círculo indicam uma nota maior. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

2.4.4 Implicações quanto às práticas de gestão e 

gerenciamento 

Nessa seção são relatadas e detalhadas as principais práticas 

destacadas e encontradas nos Planos Municipais de Gestão Integradas de Resíduos 

Sólidos ou nos Planos de Saneamento Básico dos dez municípios mais bem 

classificados no indicador agregado. 

Conforme a Tabela 6, dentre os municípios mais bem classificados, sete 

destinam os resíduos em aterros municipais e quatro em aterros privados. Os 

aterros privados são os que atingem maiores notas no IQR. Ressalta-se que, de 

modo geral, a parceria público-privada tende a oferecer vantagens de ordem 

econômica e prática às prefeituras, o que permite a transferência de parte da 

responsabilidade para as empresas privadas (NETO; PETTER; CORTINA, 2009).  
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Tabela 6. Práticas de gestão e gerenciais dos municípios mais bem classificados 

Class. Município 
Tipo de Aterro 

Taxa Cobrada de 
Coleta e Disposição 

Final 

Faz Parte de 
Consórcio 

Frequência da Coleta 
Convencional 

Possui Coleta Seletiva 
Equipamento 

Específico para Coleta 
Seletiva 

Frequência da Coleta Seletiva 

Público Privado Sim Não Sim Não Diária Eventual Sim Não Sim Não Diária Eventual n/a 

#1 MAGDA  ■  ■  ■ ■  ■   ■ ■   

#2 
RIBEIRÃO 
GRANDE ■   ■  ■  ■ ■  ■   ■  

#3 UCHOA  ■  ■  ■  ■  ■  ■   ■ 

#4 NOVA CASTILHO ■   ■  ■  ■ ■   ■  ■  

#5 TURIÚBA ■   ■  ■  ■  ■  ■   ■ 
#6 ONDA VERDE  ■  ■  ■  ■ ■  ■  ■   

#7 
ESPÍRITO SANTO 
DO TURVO 

 ■  ■  ■  ■ ■  ■   ■  

#8 CLEMENTINA ■   ■  ■ ■  ■   ■  ■  

#9 
SANTO ANTÔNIO 
DA ALEGRIA ■   ■  ■  ■  ■  ■   ■ 

#10 CRUZÁLIA ■  ■  ■   ■ ■  ■   ■  
#10 SILVEIRAS ■  ■   ■  ■  ■  ■   ■ 

Class. Município 

Responsável pela Coleta de 
Recicláveis 

Catadores 
Capacitação dos 

Catadores 

Local Específico para 
Armazenamento e 

Separação dos 
Resíduos 

Sistema de 
Compostagem 

Possui Programas, 
Projetos e Ações de 
Educação Ambiental 

Público Privado Catadores Sim formal 
Sim 

informal 
Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

#1 MAGDA ■  ■ ■   ■  ■   ■ ■  

#2 
RIBEIRÃO 
GRANDE ■  ■ ■   ■  ■  ■  ■  

#3 UCHOA  ■ ■  ■   ■ ■   ■ ■  

#4 NOVA CASTILHO ■  ■  ■   ■  ■  ■  ■ 

#5 TURIUBA   ■  ■   ■  ■  ■ ■  

#6 ONDA VERDE ■  ■ ■   ■  ■   ■  ■ 

#7 
ESPÍRITO SANTO 
DO TURVO ■  ■  ■   ■  ■  ■  ■ 

#8 CLEMENTINA ■    ■   ■ ■   ■  ■ 

#9 
SANTO ANTÔNIO 
DA ALEGRIA   ■  ■   ■  ■  ■ ■  

#10 CRUZÁLIA   ■ ■   ■  ■   ■ ■  
#10 SILVEIRAS   ■  ■   ■  ■  ■  ■ 
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Entretanto outros autores afirmam que a parceria público-privada não é a 

opção mais viável (KERESTECIOGLU, 2016), provavelmente por que para a 

empresa privada não é viável que os municípios que utilizam seus serviços 

implementem programas de priorização da hierarquia dos resíduos, uma vez que o 

volume destinado aos aterros privados diminuiriam e, consequentemente, também 

suas receitas. 

O único município dentre os dez que faz parte de um consórcio é o 

município de Cruzália, o qual faz parte do Consórcio Intermunicipal do Vale do 

Paranapanema, que tem várias funções nos estabelecimentos de metas para o 

gerenciamento de RSU, mas que, dentre os tipos resíduos, tem atuado mais no 

gerenciamento dos resíduos da construção civil. Ressalta-se que os consórcios 

públicos para gestão e gerenciamento de resíduos é estimulada pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, por permitir a descentralização da tomada de 

decisão, além de ter um grau maior de prioridade na obtenção de incentivos fiscais 

do governo brasileiro (BRASIL, 2010). Alguns autores ressaltam que por meio do 

consórcio há melhoria do processo gerencial para a destinação ambientalmente 

correta dos resíduos sólidos e incentivo à formação de cooperativas de catadores, 

além do desenvolvimento da educação ambiental (MATOS; DIAS, 2011) que é 

fundamental para a coleta seletiva e criação de um círculo virtuoso para o descarte 

correto dos resíduos (OTTONI et al., 2018). 

Quanto às taxas de cobranças devido ao gerenciamento de resíduos, ela 

é permitida pela PNRS, o que é praticado por muitos países europeus, conforme 

destacado por Pires; Martinho; Chang (2011), devido ao reconhecimento do 

poluidor-pagador (pay-as-you-throw). Neste estudo, apenas um município dos dez 

manifestou a cobrança de taxa de serviços urbanos, que engloba o gerenciamento 

de resíduos sólidos, incorporada à cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano – 

IPTU. Ressalta-se que a tributação do sistema de resíduos sólidos pode ser 

empregada para promover a redução, reutilização e reciclagem, além de cobrir os 

custos de coleta, transporte e tratamento de resíduos (BING et al., 2016). 

Em todos os municípios da Tabela 6 a coleta é realizada totalmente pela 

prefeitura, que na maioria é eventualmente durante a semana; apenas dois 

apresentam coleta diária. Isto provavelmente se deve ao volume de resíduos 

produzidos. Na Tabela 6, observa-se que o município de Magda é o que mais gera 

resíduos, o que exige maior frequência de coleta. A qualidade do serviço quanto à 
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frequência de coleta é de fundamental análise para o município, pois pode 

influenciar nos custos do serviço (BEL; FAGEDA, 2010). 

Apenas sete municípios apresentam coleta seletiva institucionalizada, 

entretanto, o que faz os demais municípios apresentarem bons indicadores 

ambientais é a presença de catadores de recicláveis, mesmo que de forma informal. 

Eles realizam a coleta de materiais recicláveis que são contabilizados pela 

prefeitura. A reciclagem de materiais tem elevado potencial de redução de emissões 

de GEE, no caso em CO2e o consumo de energia, devido à substituição de 

matérias-primas virgens no ciclo de vida dos recursos e materiais (MENIKPURA; 

SANG-ARUN; BENGTSSON, 2013; FUJII et al., 2014; MAHMOUDKHANI; 

VALIZADEH; KHASTOO, 2014; ZAMAN, 2014b). Os catadores desempenham um 

papel importante na coleta de resíduos recicláveis, entretanto é necessária a 

inserção de políticas práticas de inclusão, por exemplo, por meio de cooperativas 

(FERRI; DINIZ CHAVES; RIBEIRO, 2015). As capacitações desses catadores 

refletem a importância da educação ambiental para o município, e apenas quatro 

municípios têm essa preocupação. 

Destaca-se o município de Magda, primeiro colocado, o qual possui coleta 

seletiva de porta a porta. Os resíduos são coletados e separados no mesmo 

momento da coleta convencional, e, também, por meio de catadores, que são 

chamados de “agentes da coleta seletiva”. Estes agentes são cadastrados e 

capacitados pelo Departamento Social da prefeitura. Após a coleta há um galpão de 

triagem, cedido pela prefeitura, que serve para armazenar, separar e pesar os 

resíduos. Além desse município, apenas mais cinco apresentam local específico 

para triagem, armazenamento e separação.  

Diante desses resultados, é evidente que até mesmo os melhores 

municípios classificados nos indicadores ambientais, utilizados nesse estudo, 

precisam desenvolver e implementar com mais eficiência e eficácia as práticas que 

envolvem a reciclagem – desde a coleta até a armazenagem e triagem dos resíduos, 

integração de catadores de recicláveis e sua capacitação técnica, assim como 

possibilitar maior inclusão social e participação integrada no gerenciamento e gestão 

dos RSU. 

Um ponto a se destacar para as emissões de GEE é que os municípios 

de Magda e Espírito Santo do Turvo percorrem uma longa distância até o aterro 

sanitário, comparado aos demais, respectivamente 45,0 e 38,7 km. A distância é um 
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aspecto significativo e com alto potencial de impacto ambiental negativo, devido às 

emissões de GEE causada pelo transporte (SANTOS et al., 2014). 

Os municípios carecem de implementação de alternativas, além da 

reciclagem, para a recuperação de materiais ou até mesmo a aplicação completa da 

hierarquia dos resíduos. A integração da compostagem e reciclagem no sistema de 

RSU têm elevada viabilidade de redução de emissão de GEE e consumo de energia 

(MAHMOUDKHANI; VALIZADEH; KHASTOO, 2014). Nos municípios pesquisados, 

entre toda a amostra, apenas Ribeirão Grande, segundo colocado, possui um 

sistema de triagem e compostagem dos resíduos orgânicos. Há outras alternativas 

para os resíduos orgânicos como a utilização de biodigestores, que têm um alto 

benefício para o sistema (PAES et al., 2019), como a recuperação energética (WTE 

– waste-to-energy) de alto desempenho (RIGAMONTI; GROSSO; GIUGLIANO, 

2010). Um estudo no Rio de Janeiro demonstra que o cenário que engloba a 

recuperação de recicláveis e a digestão anaeróbia apresenta-se como melhor 

estratégia para a sustentabilidade ambiental (GOULART COELHO; LANGE, 2018). 

Desta forma os resíduos orgânicos, que são a maior fração, necessitam 

de atenção tanto quanto os recicláveis, pois eles estão associados a múltiplos 

impactos ambientais, além de se tornarem um enorme desafio devido a suas altas 

taxas de geração. Assim, a composição de resíduos deve ser considerada no 

desenvolvimento de planos de gestão integrada de RSU (IKHLAYEL, 2018). 

Outro ponto a destacar é que seis dos melhores municípios apresentam 

algum tipo de programa, projeto e ações de educação ambiental. Dentre todas as 

ações, essa pode ser considerada a mais importante, pois ela reforçará e criará um 

círculo virtuoso que influenciará as pessoas a terem mais consciência ambiental e, 

consequentemente, agir de forma mais sustentável diante das práticas que 

envolvem a gestão dos resíduos, tal como o descarte correto de embalagens 

(OTTONI et al., 2018), entre outros. Dessa forma é necessário o envolvimento de 

toda a comunidade na gestão dos resíduos para se obter os melhores resultados 

(RATHI, 2006). 

Diante de todo o resultado a questão que surge nesse ponto é a eficácia e 

aplicabilidade do indicador agregado. Com o indicador aplicado é possível avaliar o 

desempenho ambiental dos municípios quanto à gestão de RD e analisar a geração 

de resíduos, emissão de GEE, consumo de energia e a qualidade dos locais de 

destinos finais dos resíduos. Essa abrangência revela a necessidade de trabalhar 
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nesses pontos na gestão de RD dos municípios, pois as principais ações e práticas 

gerenciais impactam diretamente nesses indicadores. 

Dessa forma o indicador pode ser aplicado amplamente nos municípios 

de qualquer porte para identificar aqueles que têm realizado as melhores práticas de 

gestão e gerenciamento de RD. A partir dos resultados, é possível estimular a ação 

para pressionar os municípios com baixo desempenho a adotar determinadas 

práticas discutidas nesse estudo para melhorar suas médias. 

É possível trabalhar com os indicadores individuais para melhorar os 

resultados, mas o ideal é a integração do mesmo para um processo de tomada de 

decisão mais eficaz.  

 

2.5 Conclusões 

Este capítulo constituiu-se de uma pesquisa composta por cinco fases: 

Fase 1: Seleção dos municípios; Fase 2: Coleta de dados; Fase 3: Modelo WARM; 

Fase 4: Análise dos resultados (saídas), e; Fase 5: Construção do indicador 

agregado e comparação entre os municípios para analisar as práticas de gestão. 

Nesse estudo foi possível verificar a geração per capita de RD dos 

municípios de até 10.000 habitantes do estado de São Paulo. Esse é um importante 

indicador relacionado à pressão ambiental por permitir avaliar o comportamento do 

município. Neste estudo também foi possível estimar a emissão de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) e o consumo de energia em kWh, ambos em habitante-1 

ano-1, associados à gestão de resíduos de cada município. Os valores negativos 

significaram economia energética. Quanto à qualidade do aterro, o IQR, teve média 

de 8,63, assim, entende-se que a maioria dos locais de destinação final encontra-se 

em condições adequadas. 

Ao combinar os indicadores acima mencionados, foi gerado um indicador 

agregado. Dentre os municípios mais bem classificados com este indicador, sete 

destinam os resíduos em aterros municipais e quatro em aterros privados. Os 

aterros privados são os que atingem maiores notas no IQR. Embora os consórcios 

públicos para gestão e gerenciamento de resíduos sejam estimulados pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, com alta prioridade na obtenção de incentivos fiscais 

do governo brasileiro, apenas um município dentre os dez faz parte de um 
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consórcio, entretanto o foco maior é no gerenciamento dos resíduos da construção 

civil.  

Quanto às taxas de cobranças, mesmo sendo permitida pela PNRS, 

apenas um município manifesta sua cobrança por meio de uma taxa de serviços 

urbanos incorporada ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. Nos melhores 

municípios classificados a coleta de resíduos é realizada totalmente pela prefeitura 

eventualmente durante a semana, apenas dois apresentaram coleta diária.  

Sete dos municípios apresentam coleta seletiva institucionalizada. Um 

dos pontos fundamentais para os bons indicadores é a presença de catadores de 

recicláveis, mesmo que informalmente, que realizam a coleta de materiais recicláveis 

(contabilizados pela prefeitura). Os catadores desempenham um papel importante 

na coleta de resíduos recicláveis, entretanto é necessária a inserção de políticas 

práticas de inclusão. As capacitações desses catadores refletem a importância da 

educação ambiental para o município, apenas quatro municípios têm essa 

preocupação. 

É evidente que até os melhores municípios classificados nos indicadores 

ambientais utilizados nesse estudo precisam desenvolver e implementar práticas 

que envolvem a reciclagem, integração de catadores de recicláveis e sua 

capacitação técnica, assim como possibilitar uma maior inclusão social e 

participação integrada no gerenciamento e gestão dos RD. 

Por último, e em destaque, seis dos melhores municípios apresentam 

algum tipo de programa, projeto e ações de educação ambiental. Assim, é 

necessária mudança estrutural para que entendam a importância desse ponto, pois 

ela é a única que pode reforçar e criar um círculo virtuoso. Isso permite que a 

população tenha mais consciência ambiental e, consequentemente, possa agir de 

forma mais sustentável diante das práticas que envolvem a gestão dos resíduos. 

Os resultados também mostram que o indicador construído pode ser 

aplicável facilmente pelos gestores públicos e utilizado como base para o processo 

de tomada de decisão para implementar as melhores práticas adotadas pelos 

municípios com maiores notas, consequentemente, a mudança de realidade e no 

impacto ambiental dos municípios. 

Esta pesquisa tem como limitação alguns dados relatados nos planos 

municipais, pois muitos dados de reciclagem podem ser omitidos pelos municípios, 

principalmente naqueles municípios em que há muitos catadores de resíduos 
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recicláveis. Entretanto os dados dos municípios que relataram a coleta informal 

foram inseridos para a aferição no modelo. 

 

Este capítulo foi publicado no periódico Journal of Cleaner Production, v. 

242, 2020, com o título “A municipal solid waste indicator for environmental impact: 

Assessment and identification of best management practices” (DEUS et al., 2020a). 

Os dados completos com suas fontes foram publicados no periódico Data in Brief, 

2020 (in press), com o título “Analytical framework and data for a municipal solid 

waste environmental performance assessment” (DEUS et al., 2020b). 
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3. Capítulo 3 

– Fatores Críticos Para o Sucesso e 
Eficiência da Gestão de Resíduos 

Domiciliares 
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3.1 Introdução 

As cidades têm enfrentado um elevado desafio para uma infraestrutura e 

serviços mais sustentáveis que contribuam para uma circularidade dos fluxos de 

água, energia, materiais e resíduos (VAN DER HOEK; STRUKER; DE 

DANSCHUTTER, 2017). Destaca-se a gestão dos resíduos como o papel central 

para uma economia circular (EUROPEAN COMMISSION, 2015b), 

Uma eficiente gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) depende de vários fatores como de legislação, estratégicos, econômicos, 

tecnológicos, educacionais e de conscientização das pessoas (MINGHUA et al., 

2009). Para mensurar o adequado funcionamento do sistema de RSU, há 

indicadores que permitem monitorar os serviços com base no aumento da 

informação. A literatura científica apresenta diversos indicadores para finalidades 

específicas (SANJEEVI; SHAHABUDEEN, 2015; DEUS; BEZERRA; BATTISTELLE, 

2019). Os indicadores permitem monitorar o serviço prestado para a população, 

assim como suas necessidades e preferências (WILSON et al., 2012), monitorar o 

desempenho e a sustentabilidade do aterro sanitário (GHANBARI et al., 2012), 

monitorar custos de coleta e transporte (SANJEEVI; SHAHABUDEEN, 2015), os 

impactos sociais e econômicos (DESMOND, 2006; DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 

2017a) e o metabolismo urbano e seus impactos ambientais (CHIFARI et al., 2018). 

As políticas para RSU são pontos fundamentais para a transição rumo ao 

desenvolvimento sustentável e melhoria estratégica (HOORNWEG; BHADA-TATA, 

2012). Elas auxiliam a regulação de práticas de gestão e gerenciamento (JABBOUR 

et al., 2014) e atuam como um direcionador positivo para a melhoria global do 

sistema de RSU (MAZZANTI; ZOBOLI, 2008). Entretanto, uma legislação comum 

para os países ou municípios não garante, necessariamente, um sistema de gestão 

de RSU eficiente (CALLAO; MARTINEZ-NUÑEZ; LATORRE, 2019). 

Ressalta-se que em relação aos indicadores, sua utilização pode criar 

uma medida que possibilite a mensuração do sistema de gestão de RSU (GHAURI; 

GRØNHAUG, 2005). Os indicadores são ferramentas essenciais para tomadas de 

decisão baseada no desempenho (KOUSHKI; AL-DUAIJ; AL-GHIMLAS, 2004) e 

podem direcionar à criação de políticas inovadoras de desenvolvimento e de novas 

tecnologias (GREENE; TONJES, 2014). 
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Portanto, como parte da infraestrutura municipal e a necessidade do 

envolvimento de etapas como planejamento, finanças, construção, operação e 

manutenção (ALM, 2015), a gestão de resíduos sólidos precisa ser eficiente e eficaz. 

Sua ineficiência, por exemplo, impacta negativamente a saúde pública e a qualidade 

ambiental (TAN et al., 2014). 

Entender indicadores de eficiência como prática para o sucesso, 

posteriormente, melhorá-los, pode contribuir para uma melhor gestão pública e 

prestação de serviços para a comunidade, pois as organizações devem coletar, 

transportar, processar e dispor os resíduos, de tal forma que seja eficiente tanto 

economicamente, quanto ambientalmente (LI’AO et al., 2009) e socialmente. 

Os indicadores também podem ser divididos em índices de eficiência e 

eficácia – o primeiro relaciona os recursos de entrada e de saída de um determinado 

sistema, enquanto o segundo avalia os objetivos alcançados de acordo com a 

capacidade do sistema (KOUSHKI; AL-DUAIJ; AL-GHIMLAS, 2004). 

Dentre os indicadores de eficiência, alguns exemplos são: custo por 

caminhão, custo por tonelada de resíduos sólidos, custo por tonelada por km de 

distância e, custo por tonelada por km2 da área de serviço. Em relação aos 

indicadores de eficácia, pode-se exemplificar: taxa da população que recebe o 

serviço (pessoas por custo) e área de cobertura (km2 por custo) (KOUSHKI; AL-

DUAIJ; AL-GHIMLAS, 2004). 

Um outro tipo de abordagem de indicador de eficiência é a criação de um 

indicador agregado por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA). A DEA é uma 

abordagem para avaliar a eficiência e usa Problemas de Programação Linear para 

avaliar o desempenho das Unidades Tomadoras de Decisão (Decision-Making Units 

– DMUs). O objetivo da DEA é comparar um certo número de DMUs que realizam 

tarefas semelhantes e que se distinguem no número de entradas usadas (inputs) e 

saídas produzidas (outputs), ou seja, um total de entradas é utilizado no processo de 

produção de cada DMU para produzir determinadas saídas. Os resultados para 

qualquer modelo utilizado mostram os índices de eficiência para todas as DMUs 

(MEZA et al., 2005). Essa comparação de unidades homogêneas (DMU) é 

considerada a principal vantagem desse método (CALLAO; MARTINEZ-NUÑEZ; 

LATORRE, 2019).  

Pode-se destacar dois modelos radiais, o CCR (Charnes, Cooper e 

Rhodes) e o BCC (Banker, Charnes e Cooper), que podem ter "orientação de 
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entrada" ou "orientação de saída" (MARIANO; SOBREIRO; REBELATTO, 2015). A 

orientação à entrada busca a máxima redução das entradas com determinadas 

quantidades de dados de saída observados (SIMÕES; WITTE; MARQUES, 2010), 

enquanto a orientação à saída visa a maximização dos resultados com o mesmo 

conjunto de valores de entrada (MANAGI; HIBIKI; SHIMANE, 2014). 

Nesse estudo utiliza-se o modelo orientado aos outputs, ou seja, busca-se 

determinar, conforme o nível de inputs observados, a maximização dos outputs. 

Assim como o modelo BCC, de retornos variáveis de escala, por trabalhar apenas 

com a eficiência técnica; um modelo de retornos constantes seria inviável. Modelo 

utilizado em vários estudos para determinar a eficiência que envolvem algum 

aspecto dos resíduos sólidos urbanos (MANAGI; HIBIKI; SHIMANE, 2014; CALLAO; 

MARTINEZ-NUÑEZ; LATORRE, 2019). 

Ao identificar os municípios mais eficientes, por meio do indicador 

agregado com a DEA, é possível identificar os pontos essenciais de sucesso ou 

fracasso, que podem estar ligados a elementos sociais, como a formalização do 

trabalho (APARCANA, 2017) e a educação (EZEAH; ROBERTS, 2012), aspectos 

legais e institucionais (CONTRERAS et al., 2010), questões financeiras e 

operacionais (SANTOS et al., 2015), que são aspectos econômicos, ou questões 

ambientais e de saúde pública (ZURBRÜGG et al., 2012). 

As melhores práticas, de modo geral, englobam as variadas dimensões 

da sustentabilidade, além do aspecto técnico, e garantem o sucesso dos projetos de 

implementação de um sistema integrado de gestão de resíduos sólidos 

(ZURBRÜGG et al., 2012).  

Este trabalho pode ser usado como uma valiosa fonte de informação para 

as políticas públicas e a sustentabilidade dos municípios de pequeno porte. Pois 

combina a análise da eficiência, por meio da DEA, combinada com a avaliação do 

ciclo de vida (ACV), conforme recomendado por Callao; Martinez-Nuñez; Latorre 

(2019). 

 

3.2 Objetivo 

O objetivo deste estudo foi analisar a eficiência da gestão de Resíduos 

Domiciliares (RD) dos municípios de pequeno porte do Estado de São Paulo, por 
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meio de um indicador agregado de eficiência. Além disso, o estudo também teve por 

objetivo classificar os municípios de acordo com o indicador gerado. 

Após a classificação, o estudo também teve por objetivo identificar os 

fatores críticos para o sucesso da gestão de RD dos municípios de pequeno porte 

do estado de São Paulo considerados mais eficientes. O estudo, também, teve por 

objetivo identificar as barreiras de implementação de um processo de gestão de 

sucesso relacionado à gestão de resíduos domiciliares. 

 

3.3 Material e Métodos 

Este estudo possui duas fases importantes. A fase 1 refere-se à 

construção do indicador agregado de eficiência por meio da Análise Envoltória de 

Dados (DEA) e a classificação dos municípios mais eficientes com base nos 

indicadores selecionados de entradas e saídas. A fase 2 compõe a aplicação de um 

questionário aos municípios mais eficientes para identificar os fatores críticos de 

sucesso e as principais barreiras de implementação de práticas de gestão mais 

sustentáveis. 

 

3.3.1 Fase 1: Indicador agregado de eficiência 

Por meio de métodos que envolvam dados secundários (GHAURI; 

GRØNHAUG, 2005; ZIKMUND et al., 2009), primeiramente foram levantados um 

panorama da situação atual dos municípios incluídos na pesquisa. Os dados foram 

retirados dos Planos Municipais de Saneamento e Planos Municipais de Resíduos 

Sólidos e outros documentos disponíveis, assim como em base de dados 

governamentais. 

Ressalta-se que de modo geral há duas categorias para o processo de 

tomada de decisão, para o gestor, quanto à forma de gerenciamento mais eficaz: (1) 

Sistemas de Engenharia, que inclui, por exemplo, a otimização econômica e 

análises de custo-benefício, e (2) Sistema de Avaliação, que inclui, por exemplo, a 

avaliação do ciclo de vida (ACV). Uma diferença entre as duas categorias é o tipo de 

decisão que as ferramentas são projetadas para informar. O primeiro se concentra 

em apoiar o projeto do sistema, enquanto que o segundo avalia como um sistema se 
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executa (CHANG; PIRES; MARTINHO, 2011). Os principais indicadores de saída 

(outputs) do sistema utilizados neste capítulo estão inclusos na segunda categoria 

do processo de tomada de decisão. A partir da ACV desenvolvida no capítulo 

anterior desta tese, foi selecionado, após análise de correlação entre os indicadores 

levantados (geração de resíduos, emissão de CO2 equivalente e consumo de 

energia), apenas os indicadores de emissão de CO2 equivalente e de consumo de 

energia. 

As entradas (inputs) selecionadas, após análise de correlação, foram o 

Produto Interno Bruto (PIB) municipal e a população, que são fatores que 

influenciam a gestão de RD (SIMÕES; MARQUES, 2012). Um PIB alto pode ser 

correlacionado à altas emissões de gases de efeito estufa (DU et al., 2017). Sabe-se 

que a geração de resíduos per capita aumenta com o nível de desenvolvimento e o 

nível de renda, entretanto cidades mais ricas podem ter uma taxa de reciclagem 

maior (WILSON et al., 2012).  

Na Tabela 7 estão apresentados os coeficientes de correlação de 

Pearson da análise realizada das variáveis coletadas. Para definir um modelo DEA, 

é necessário que não haja informações redundantes. Assim, essa análise de 

correlação foi realizada para garantir a consistência e a razoabilidade da seleção de 

entradas e saídas. Foram incluídos apenas o PIB e população como entradas e 

CO2e e energia como saídas. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi 

retirado como variável por ser um indicador agregado que já contém o PIB, assim, 

removendo a redundância. 

 

Tabela 7. Coeficiente de correlação de Pearson das variáveis. 

 Geração 

de RD 
CO2e Energia IDHM 

Populaçã

o 
IQR PIB 

Geração de 

RD 
1 0,934 -0,006 -0,063 0,667 0,027 0,274 

CO2e 0,934 1 0,324 -0,093 0,569 -0,004 0,189 

Energia -0,006 0,324 1 -0,088 -0,147 -0,058 -0,160 

IDHM -0,063 -0,093 -0,088 1 -0,170 0,225 0,113 

População 0,667 0,569 -0,147 -0,170 1 0,016 0,529 

IQR 0,027 -0,004 -0,058 0,225 0,016 1 0,154 

PIB 0,274 0,189 -0,160 0,113 0,529 0,154 1 

 

Os dados coletados e calculados foram tabulados por município e 

analisados pelo método Análise Envoltória de Dados (DEA) no Software SIAD 
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(MEZA et al., 2005), um método não-paramétrico que analisa a eficiência de 

sistemas, neste caso a gestão de RD dos municípios. 

A Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma abordagem para avaliar a 

eficiência e usa Problemas de Programação Linear para avaliar o desempenho das 

Unidades Tomadoras de Decisão (Decision-Making Units – DMUs). O objetivo da 

DEA é comparar um certo número de DMUs que realizam tarefas semelhantes e se 

distinguem no número de entradas usadas (inputs) e saídas produzidas (outputs). 

Os resultados no software para qualquer modelo utilizado mostram os índices de 

eficiência para todas as DMUs (MEZA et al., 2005). 

Neste estudo foram utilizados os resultados da eficiência composta 

normalizada, que é obtida ao dividir cada índice de eficiência composto pelo padrão 

ao longo de todas as DMUs (MEZA et al., 2005). 

Quanto aos pesos, estes não foram inseridos, uma vez que todas 

entradas e saídas foram consideradas importantes, ao entender que a 

sustentabilidade é um equilíbrio de várias dimensões, conforme o modelo de 

Cabezas et al. (2003). 

Na Figura 28 está apresentada uma visão geral das etapas do processo 

de construção deste capítulo e utilização do método. O resultado, após análise de 

eficiência pelo DEA, é uma classificação geral dos municípios, para posterior análise 

de suas práticas de gestão e gerenciamento de RD. 

Nesta análise foi escolhido o modelo BCC orientado para a saída. Nesse 

caso, as unidades eficientes obtêm o número máximo de saídas (maximização) com 

uma quantidade fixa de entradas. A maior pontuação que mostram os municípios 

eficientes é de 1. 

O modelo escolhido conta a eficiência de cada município com base na 

sua população e riqueza gerada, contabilizada pelo Produto Interno Bruto (PIB) e 

como trata ou recicla esses resíduos, contabilizados pelas emissões de CO2e e 

consumo de energia. Embora sejam considerados saídas indesejadas, os valores 

das saídas foram invertidos para torná-los desejados, assim busca-se a sua 

maximização.  
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Figura 28. Fluxo da pesquisa para avaliação da eficiência do sistema e sua 
comparação. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.3.2 Fase 2: Fatores críticos para o sucesso 

Nesta fase foram selecionados os municípios eficientes (pontuação 1) 

para realização de uma entrevista semiestruturada com perguntas fechadas e 

perguntas abertas, as quais permitiram análises tanto quantitativas quanto 

qualitativas. 

As perguntas abordam questões de identificação de práticas adotadas 

que levaram ao sucesso e à eficiência dos recursos, práticas que melhoram os 

indicadores e tornam o município mais sustentável. As perguntas abertas e fechadas 

são a respeito de opinião acerca de determinados assuntos de gestão, tais como 

reciclagem, catadores de resíduos, cooperativas, incineração, taxas de resíduos, 

participação público-privada e outras práticas. Quanto às perguntas abertas, não 

houve limitação de espaço de resposta, portanto foi aberto ao respondente inserir 

suas opiniões. Parte do questionário foi baseado e adaptado de acordo com a 

pesquisa de Guerrero; Maas; Hogland (2013). 

Neste questionário foram inseridas questões que envolvem barreiras que 

impedem o sucesso da gestão de resíduos domiciliares, adaptado de Ezeah; 

Roberts (2012), o que possibilitou verificar questões que impedem os municípios de 
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serem mais eficazes e eficientes na gestão dos RD. O roteiro da entrevista encontra-

se no Apêndice 2. 

 

3.4 Resultados e Discussão 

3.4.1 Eficiência dos municípios 

Neste item é apresentado a estatística descritiva do Produto Interno Bruto 

(PIB) e da população, que são as entradas (inputs) do sistema. Na Figura 29 está 

apresentada uma visão geral do PIB, que tem como mínimo e limite inferior 7548,05, 

primeiro quartil 32887,07, média 72029,00, mediana 55945,30, terceiro quartil 

96214,07, limite superior 191204,57 e máximo 439155,48. 

 

P
IB

 (
R

$
) 

 

Figura 29. Visão geral do Produto Interno Bruto dos municípios (R$). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 30 está apresentada uma visão geral do número de habitantes 

(população), que tem como mínimo e limite inferior 805, primeiro quartil 2985, média 

4846, mediana 4289, terceiro quartil 6625, limite superior e máximo 9585. 



102 
 

 

P
o

p
u

la
ç
ã

o
 (

h
a

b
it
a

n
te

s
) 

 

Figura 30. Visão geral da população dos municípios. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 31 está apresentada uma visão geral da emissão de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) em toneladas, que tem como mínimo e limite inferior -

246,29, primeiro quartil 349,93, média 788,14, mediana 618,04, terceiro quartil 

1084,73, limite superior 2186,92 e máximo 3706,41.  
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Figura 31. Visão geral da emissão de dióxido de carbono equivalente (toneladas de 
CO2e). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na Figura 32 está apresentada uma visão geral do consumo de energia 

em kWh, que tem como mínimo -3850912,83, limite inferior -809942,93, primeiro 

quartil -270987,43, média -235183,48, mediana 37020,74, terceiro quartil 88316,23, 

limite superior e máximo 357690,31. Os valores negativos significam que tais 

municípios evitam determinado consumo energético (economia energética) por meio 

da reinserção de matérias-primas no ciclo de vida de produtos, seja pela reciclagem 

ou compostagem.  
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Figura 32. Visão geral do consumo de energia (kWh). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 33 estão apresentados os municípios analisados conforme 

seus indicadores finais. A cor mais escura e o tamanho do círculo indicam uma nota 

maior. 
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Figura 33. Indicador final de eficiência dos municípios de pequeno porte (<10.000 
habitantes) do Estado de São Paulo inclusos nas análises. A cor mais escura e o 
tamanho do círculo indicam uma nota maior. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Tabela 8 e na Figura 34 estão apresentados os municípios mais eficientes, 

de acordo com fronteira composta normalizada com seus resultados – modelo BCC 

e orientação ao output. 

 

Tabela 8. Municípios mais eficientes, de acordo com fronteira composta 
normalizada com seus resultados – modelo BCC e orientação ao output. 

DMU Padrão Invertida Composta 
Composta 

Normalizada 

MIRA ESTRELA 1 0,000006 0,999997 1 

MAGDA 1 0,000005 0,999997 1 

NOVA CASTILHO 1 0,000025 0,999987 0,99999 

SANTA SALETE 1 0,00005 0,999975 0,999977 

SANTANA DA PONTE PENSA 1 0,00005 0,999975 0,999977 

SANTO EXPEDITO 1 0,00005 0,999975 0,999977 

BORÁ 1 0,010176 0,994912 0,994914 

RIBEIRÃO GRANDE 1 0,019959 0,990021 0,990023 

TURIÚBA 0,956681 0,000014 0,978333 0,978336 

SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 0,89546 0,000033 0,947714 0,947716 

ILHA COMPRIDA 1 0,142637 0,928681 0,928684 

NOVA GUATAPORANGA 0,838801 0,000033 0,919384 0,919386 

ARCO-ÍRIS 0,818469 0,00005 0,90921 0,909212 
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Figura 34. Localização dos municípios mais eficientes no indicador de eficiência 
(valores entre 0,9 e 1). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

3.4.2 Práticas dos municípios mais eficientes 

Nessa fase da pesquisa foi realizado contato por telefone e distribuído o 

questionário (Apêndice 2) aos gestores de resíduos sólidos dos municípios da 

Tabela 8, entretanto, apenas seis retornaram (46%). Esse tipo de pesquisa, 

principalmente com municípios de pequeno porte – por apresentarem mais 

dificuldades administrativas comparados aos de médio e grande porte, apresenta 

elevada dificuldade em termos de taxa de resposta, conforme relatam também 

Marino; Chaves; Santos Junior (2018), os quais obtiveram uma taxa de resposta de 

42% em sua pesquisa. Entretanto, como essa etapa da pesquisa é qualitativa e 

descritiva, não foi necessário obter todas as respostas, pois não são realizadas 

análises estatísticas.  

Na Tabela 9 estão apresentados os resultados das práticas dos 

municípios respondentes. Como as perguntas no formulário não exigiam 

obrigatoriamente uma resposta, nem todas foram respondidas. 
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Tabela 9. Resultado do questionário sobre as práticas de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios mais bem 
classificados. 

Perguntas 

Respostas dos Municípios 

Magda Santo Expedito Borá Ribeirão Grande 
Santo Antônio da 

Alegria 
Ilha Comprida 

O município destina seus resíduos em aterro Privado Próprio público Privado Próprio público Próprio público 
Outro fora do 
município 

Distância média entre a cidade e o aterro (Km) 50 1 45 4 3 200 

Tipo de resíduos gerenciado pela prefeitura 

Domiciliares 
Limpeza urbana 
Construção 
Industriais 
Comerciais 

Domiciliares 
Limpeza urbana 
Construção 
Serviços de saúde 
Comerciais 

Domiciliares 
Limpeza urbana 
Construção 
Serviços de saúde 

Domiciliares 
Comerciais 

Domiciliares 
Limpeza urbana 

Domiciliares  
Limpeza urbana  
Construção 
Serviços de saúde  
Comerciais 

Grau de separação de resíduos no nível das 
casas* 

3. Médio 3. Médio 3. Médio 3. Médio 3. Médio ---- 

Grau de separação de resíduos no nível do 
comércio* 

4. Grande parte 3. Médio 2. Baixo 3. Médio 3. Médio 2. Baixo 

Grau de separação para cada tipo de resíduo*       

Plástico  5. Total 3. Médio 3. Médio 4. Grande parte 3. Médio ---- 

Papel  5. Total 3. Médio 4. Grande parte 4. Grande parte 3. Médio ---- 

Metal  4. Grande parte 3. Médio 2. Baixo 4. Grande parte 3. Médio ---- 

Vidro  5. Total 3. Médio 3. Médio 4. Grande parte 3. Médio ---- 

Orgânico  5. Total 1. Não há 1. Não há 3. Médio 3. Médio ---- 

Eletroeletrônico  5. Total 3. Médio 4. Grande parte 4. Grande parte 3. Médio ---- 

A coleta de resíduos é feita por Município 
Município 
Parceria público-
privada 

Município 
Município 
Cooperativas  
Ponto de coleta 

Município Município 

Frequência da coleta de resíduos nas casas 
(dias/semana) 

3 3 2 2 5 3 

Frequência da coleta de resíduos em áreas 
rurais(dias/semana) 

0 1 2 1 3 ---- 

Há taxa para o serviço de coleta de resíduos Não Não Não Não Não Não 

Há opções de implementação de taxas de acordo 
com a renda dos geradores de resíduos 

Não Não Não Não ---- Não 

Há pontos de coleta seletiva na cidade Sim Não Não Não Não Sim 

Há pontos de coleta de resíduos orgânicos na 
cidade 

Não Não Não Não Não Não 

(continua) 
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Tabela 9. Resultado do questionário sobre as práticas de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios mais bem 
classificados. 

(continuação) 

Perguntas 

Respostas dos Municípios 

Magda Santo Expedito Borá Ribeirão Grande 
Santo Antônio da 

Alegria 
Ilha Comprida 

Os resíduos são tratados antes da destinação 
final* 

1. Nunca 3. Frequentemente 1. Nunca 5. Sempre 5. Sempre 1. Nunca 

Presença de locais de despejo ilegal na cidade Não Sim Não Sim Não Não 

Nível de compostagem no município* 1. Não há 1. Não há 2. Baixo 3. Médio 3. Médio 1. Não há 

Qualidade do composto é controlada ---- ---- Não Sim ---- ---- 

Há mercado para compostagem ---- ---- Não Sim ---- ---- 

Há a produção de biogás a partir dos resíduos Não Não Não Não Não ---- 

Nível de incineração de resíduos domésticos* 1. Não há 1. Não há 1. Não há 1. Não há 2. Baixo ---- 

Nível de resíduos recicláveis coletados por 
catadores* 

5. Total 3. Médio 3. Médio 5. Total 1. Não há 2. Baixo 

Os catadores pagam uma taxa pelos materiais 
recicláveis que coletam 

Não Não Não Não ---- Não 

Os catadores são criminalizados Não Não Não Não ---- Não 

Empresas que compram bens recicláveis 
próximas a cidade* 

4. Muitas ---- 2. Poucas 3. Algumas 2. Poucas 2. Poucas 

Empresas de reciclagem próximas a cidade* 3. Algumas 3. Algumas 2. Poucas 2. Poucas 2. Poucas 1. Não há 

Presença de estratégias de redução de resíduos 
na cidade* 

Sim Sim Não Sim Sim Não 

ONGs responsáveis por campanhas de 
redução/coleta seletiva de resíduos* 

2. Às vezes 1. Nunca 1. Nunca 2. Às vezes 1. Nunca 2. Às vezes 

Campanhas de redução resíduos realizadas nas 
escolas* 

3. Frequentemente 3. Frequentemente 2. Às vezes 3. Frequentemente 
4. Muito 
frequentemente 

2. Às vezes 

Campanhas de conscientização de reciclagem 
apoiadas pelo município* 

3. Frequentemente 3. Frequentemente 3. Frequentemente 3. Frequentemente 5. Sempre 2. Às vezes 

Nível do conhecimento das autoridades do 
município sobre a situação de resíduos da 
cidade* 

4. Suficiente 4. Suficiente 4. Suficiente 4. Suficiente 4. Suficiente 2. Muito pouco 

Nível do conhecimento do gestor municipal de 
resíduos sólidos tem conhecimento sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos* 

4. Suficiente 4. Suficiente 5. Extenso 4. Suficiente 4. Suficiente 4. Suficiente 

 
(continua) 
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Tabela 9. Resultado do questionário sobre as práticas de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios mais bem 
classificados. 

(continuação) 

Perguntas 

Respostas dos Municípios 

Magda Santo Expedito Borá Ribeirão Grande 
Santo Antônio da 

Alegria 
Ilha Comprida 

Implementação clara das leis vigentes em relação 
aos resíduos sólidos pelo município* 

4. Muito bom 4. Muito bom 5. Excelente 3. Bom 3. Bom 1. Muito ruim 

O município possui plano específico para resíduos 
sólidos 

Sim Sim Sim Sim Sim Não 

O município segue padrões de qualidade para a 
gestão/ gerenciamento de resíduos sólidos 

Sim Sim Sim Não Sim Não 

Os padrões para a gestão de resíduos sólidos são 
monitorados 

Sim Sim Sim Não Sim Não 

Disponibilidade de transporte para a coleta de 
resíduos sólidos* 

4. Suficiente 4. Suficiente 3. Pouco 4. Suficiente 4. Suficiente 4. Suficiente 

Quantidade de equipamentos disponíveis para 
gerenciar os resíduos sólidos* 

4. Suficiente 3. Pouco 2. Muito pouco 4. Suficiente 4. Suficiente 3. Pouco 

Adequação da infraestrutura para gerenciar 
resíduos sólidos* 

4. Suficiente 3. Pouco 2. Muito pouco 4. Suficiente 4. Suficiente 2. Muito pouco 

Conhecimento dos trabalhadores municipais em 
tecnologias para a gestão de resíduos sólidos* 

5. Excelente 3. Bom 2. Ruim 3. Bom 3. Bom 2. Ruim 

Conhecimento dos trabalhadores municipais em 
eficientes práticas para a gestão de resíduos 
sólidos* 

5. Excelente 3. Bom 2. Ruim 3. Bom 3. Bom 2. Ruim 

Cidadãos que participam nos processos de tomada 
de decisão para a gestão de resíduos sólido* 

4. Suficiente 2. Muito pouco 3. Pouco 3. Pouco 4. Suficiente 2. Muito pouco 

Profissionais locais disponíveis na área de gestão 
de resíduos sólidos trabalhando para o município* 

4. Suficiente 2. Muito pouco 4. Suficiente 4. Suficiente 4. Suficiente 2. Muito pouco 

O município possui pessoal qualificado na área de 
resíduos* 

4. Suficiente 3. Pouco 2. Muito pouco 3. Pouco 4. Suficiente 2. Muito pouco 

Recursos financeiros limitados* 2. Às vezes 3. Frequentemente 3. Frequentemente 2. Às vezes 2. Às vezes ---- 

Dependência de recursos Estaduais Sim Sim Não Não Não ---- 

Dependência de recursos Federais Sim Sim Não Não Não ---- 

Participação do setor privado na coleta de resíduos Não Sim Não Não Não ---- 

Participação do setor privado em serviços de 
gerenciamento de resíduos diferentes da coleta 

Não Não Não Não Não ---- 

*Escala de 5 pontos 
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De modo geral, quanto ao grau de separação de resíduos no nível das 

casas, os respondentes informaram que é médio (3 pontos em uma escala de 5 

pontos). Isso dá a perspectiva que esses municípios podem ainda melhorar os 

indicadores de emissão de GEE e consumo de energia. Ao serem questionados 

quais as políticas e práticas adotadas para o estímulo da separação dos resíduos, o 

município de Magda destaca as campanhas em escolas para incentivar a separação 

de resíduos. O município de Santo Expedito informa que há divulgação da coleta 

seletiva porta a porta e são realizadas palestras para divulgação da coleta seletiva. 

Ribeirão Grande destaca que desde o ano de 2009 há uma lei municipal que 

implanta a coleta seletiva de resíduos: orgânico e materiais recicláveis, sendo 

recolhido em caminhões separados. O caminhão compactador somente para 

orgânico e o caminhão gaiola com repartição para os materiais recicláveis. Esse 

município se destaca por possuir um pátio de compostagem. O município de Santo 

Antônio da Alegria destaca que o Departamento de Meio Ambiente faz campanhas 

de mobilização para incentivo à coleta seletiva na rede Municipal de Ensino, nas 

redes sociais, carro de som, dentre outros. 

Quanto ao grau de separação de resíduos no nível do comércio, os 

municípios variam entre 2 e 4 pontos. O município de Ribeirão Grande ressalta, 

nesse aspecto, que os comerciantes têm o dia para recolher os materiais recicláveis 

uma vez por semana com o caminhão gaiola. Enquanto o município de Santo 

Antônio da Alegria novamente ressalta suas campanhas de mobilização para 

incentivo à coleta seletiva. Ressalta-se que a educação é instrumento fundamental 

para a coleta seletiva e promove um círculo virtuoso para o descarte correto dos 

resíduos (OTTONI et al., 2018). 

Na maior parte dos municípios, a coleta de resíduos é feita pelos 

mesmos, apenas o município de Santo Expedito destaca a parceria público-privada 

e Ribeirão Grande destaca as cooperativas e ponto de coletas, no qual os munícipes 

levam seus resíduos. 

Se há taxa para o serviço de coleta de resíduos, os municípios 

responderam negativamente. Apenas Magda e Ilha Comprida afirmaram que há 

pontos de coleta seletiva. Quanto à presença de locais de despejo ilegal na cidade, 

Santo Expedito e Ribeirão Grande responderam positivamente. Isso é importante ser 

reconhecido pelos municípios para que haja ações para a extinção de pontos de 

despejos irregulares. 



110 
 

 

Embora apenas o município de Ribeirão Grande possua um pátio de 

compostagem. Quanto ao nível de compostagem, o município apontou que é médio 

(3 pontos), assim como o município de Santo Antônio da Alegria. O município de 

Borá respondeu que é baixo (2 pontos). Os demais responderam que não há. Esse é 

um dos principais pontos, pois nos municípios brasileiros a maior parcela dos RD é 

composta por matéria orgânica (MASSUKADO et al., 2013). Embora a compostagem 

seja um tipo de tratamento ambientalmente adequada, ainda é pouco aplicada. O 

relatório importante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012) aponta que 

em 2008 apenas 3,8% dos municípios possuíam unidades de compostagem, no 

estado de São Paulo foram 2,8%, que é semelhante à baixa taxa encontrada no 

Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 2014). 

O município de Santo Expedito complementa que a realização da 

compostagem, por meio de um pátio de compostagem devidamente licenciado pela 

CETESB, apresenta elevada dificuldade, uma vez que envolve custos que não são 

suportados pelo governo federal e estadual, mesmo quando se apresentam projetos 

para a obtenção de recursos. Os requisitos exigidos pela CETESB para a 

construção do pátio são muitos e exigem um alto investimento para a sua realização. 

Nenhum município respondeu positivamente sobre a produção de biogás 

a partir dos resíduos. Apenas Santo Antônio da Alegria diz ser baixo (2 pontos) o 

nível de incineração de resíduos domésticos. Assim, faz-se necessário uma maior 

investigação nesse aspecto, pois é prática comum apenas para os resíduos sólidos 

dos serviços de saúde (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Quanto aos catadores de recicláveis, eles não são criminalizados e têm 

um papel importante para a coleta de resíduos nos municípios. Dois municípios 

responderam que o nível de resíduos recicláveis coletados por catadores é total (5 

pontos). Ressalta-se que de modo geral, conforme as respostas, há empresas de 

recicláveis próximas a cidade, portanto, há oportunidade de modelos de negócio 

com resíduos recicláveis. 

Quanto às campanhas de conscientização de reciclagem apoiadas pelo 

município, a maioria respondeu entre dois e quatro pontos, o que demonstra 

novamente a importância da educação para melhorar os indicadores. Evidenciado 

também na questão de presença de estratégias de redução de resíduos na cidade, 

em que os municípios informaram que as principais estratégias de redução de 
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resíduos na cidade se dão por meio da educação da população sobre a coleta 

seletiva, campanhas de mobilização e conscientização para incentivo à coleta 

seletiva, e estímulo à logística reversa. De modo geral, é frequente as campanhas 

de redução de resíduos realizadas nas escolas. 

Entretanto quando questionado sobre a participação de Organizações 

Não Governamentais (ONGs), os municípios apontam entre um e dois pontos a 

respeito do envolvimento delas. Isto revela a importância do envolvimento da 

sociedade nas questões pertinentes aos resíduos sólidos. 

Quanto ao nível do conhecimento das autoridades do município sobre a 

situação de resíduos da cidade, de modo geral, os municípios responderam que são 

suficientes (4 pontos). 

Ainda há vários pontos que precisam ser melhorados, como a questão da 

compostagem, necessidade de tratamento dos resíduos antes da deposição dos 

rejeitos nos aterros, necessidade de maior investimento na área de resíduos sólidos 

urbanos, assim como aumentar a participação privada, com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos serviços prestados. Ressalta-se que um dos municípios informou que 

a legislação em vigor é de difícil implantação, o que fica na responsabilidade dos 

prefeitos uma “surreal cobrança do Ministério Público”. 

 

3.4.1 Barreiras para uma eficiente gestão em resíduos 

domiciliares 

Essa pesquisa também destaca as principais barreiras nos municípios 

mais eficientes (Tabela 10) que impedem uma eficiente gestão em RD, conforme 

levantadas por Ezeah; Roberts (2012). 

O principal destaque desses municípios é para a barreira “há limitações 

de financiamento”, devido ao fato de que os municípios de pequeno porte são os 

que apresentam os maiores desafios diante da gestão de RD e implementação de 

soluções e planos efetivos (MARINO; CHAVES; SANTOS JUNIOR, 2018). Além 

disso, em países em desenvolvimento, os municípios de pequeno porte geralmente 

tem limitações econômicas para desenvolver um programa de gerenciamento 

ambientalmente adequado (BUENROSTRO; BOCCO, 2003). 
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Tabela 10. Classificação das barreiras pelos municípios pesquisados por ordem de 
importância. 

Barreira Magda 
Santo 

Expedito 
Borá 

Ribeirão 
Grande 

Santo 
Antônio 

da Alegria 

Ilha 
Comprida 

As políticas públicas 
carecem de estratégias 
claras; 

1 -- -- 4 -- 1 

Aspectos urbanos não 
planejados; 

-- -- -- 3 -- -- 

Baixo nível educacional 
sobre resíduos; 

-- -- -- 7 -- -- 

Dificuldade em fechar 
os locais de despejo 
irregulares; 

-- 1 -- 1 -- -- 

Há limitações de 
financiamento; 

-- 2 2 5 1 -- 

O equipamento 
operacional é obsoleto 
e insuficiente; 

-- 3 1 6 -- -- 

O quadro político 
referente às leis é 
fraco; 

-- -- -- 8 -- -- 

Os aspectos urbanos 
não planejados 
dificultam a coleta de 
resíduos; 

-- -- -- 2 -- -- 

Os resíduos possuem 
alta densidade e 
umidade; 

-- -- -- 9 -- -- 

Os trabalhadores são 
mal treinados e mal 
pagos; 

-- -- -- 10 -- -- 

Baixo nível educacional 
sobre resíduos; 

-- 4 3 -- -- 2 

 

Três barreiras foram destacadas por três municípios: “as políticas públicas 

carecem de estratégias claras”, “baixo nível educacional sobre resíduos” e “o 

equipamento operacional é obsoleto e insuficiente”. Partindo da última barreira, essa 

está ligada com a mais destacada, pois para se ter equipamentos melhores é 

necessário ter capital para investimento, o que é exigido para planejamento, 

operação e manutenção de toda infraestrutura que envolve a gestão de resíduos 

(ALM, 2015). A barreira relacionada às políticas públicas se deve à falta de 

direcionamento claro de planos e metas, entretanto contradiz ao esperado, pois 

cada um desses municípios possui um plano de gestão de resíduos ou ele consta no 

plano de saneamento básico. Além disso o estado de São Paulo também possui um 
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plano com diagnóstico e prognóstico (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Ressalta-se que Cetrulo et al. (2018) destacam em seu estudo sobre as políticas de 

resíduos sólidos no Brasil que não há efetividade delas. 

A barreira referente ao baixo nível educacional é de elevada importância, 

pois é por meio dela que pode haver um círculo virtuoso que influencia as pessoas a 

terem mais consciência ambiental e, consequentemente, agir de forma mais 

sustentável, tal como o descarte correto de embalagens (OTTONI et al., 2018). Para 

uma integração completa do sistema de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

é necessário o envolvimento de toda a comunidade para se obter os melhores 

resultados (RATHI, 2006). 

Vale destacar que dois municípios destacaram como grau de importância 

máximo a barreira “dificuldade em fechar os locais de despejo irregulares”, pois, 

embora os municípios do estado de São Paulo apresentem, atualmente, notas 

elevadas de qualidade do aterro (Figura 17), ainda há pontos irregulares de 

disposição que geram problemas para os municípios e que poderiam ser sanados 

por meio da educação nas escolas e na comunidade (FRATTA; TONELI; ANTONIO, 

2019). 

3.5 Conclusões 

Este capítulo constituiu-se de uma pesquisa composta por duas fases. A 

fase 1 abordou a construção do Indicador agregado de eficiência e a fase 2 os 

fatores críticos para o sucesso. As entradas (inputs) selecionadas, após análise de 

correlação, foram o Produto Interno Bruto (PIB) municipal e a população; como 

saídas, foram selecionados o resultado de CO2e e energia. Neste estudo foram 

utilizados os resultados da eficiência composta normalizada, e não foram inseridos 

pesos nas variáveis, uma vez que todas entradas e saídas foram abordas como 

importantes. 

Após classificação, os melhores municípios foram selecionados e 

aplicado um questionário para identificar suas melhores práticas. Destaca-se o grau 

de separação de resíduos no nível das casas, pois os respondentes informaram que 

é médio (3 pontos em uma escala de 5 pontos). Isso proporciona uma ótima 

perspectiva que esses municípios podem ainda melhorar os indicadores de emissão 

de GEE e consumo de energia. Destaca-se, também, o município de Ribeirão 

Grande, por possuir um pátio de compostagem. 
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Outro ponto de destaque é a importância dos catadores de recicláveis 

para os municípios e, também, as campanhas de conscientização de reciclagem 

apoiadas pelos municípios. A educação é um aspecto chave para melhorar os 

indicadores. Os municípios revelam como principais estratégias a educação da 

população sobre a coleta seletiva e campanhas de mobilização. 

Entretanto os municípios destacam como principal barreira para gestão e 

gerenciamento de RD, a barreira “há limitações de financiamento”. Além dessa 

outras três barreiras foram destacadas: “as políticas públicas carecem de estratégias 

claras”, “baixo nível educacional sobre resíduos” e “o equipamento operacional é 

obsoleto e insuficiente”. Nesse caso, reenfatiza-se a importância de aumentar as 

campanhas de conscientização e captação de mais recursos para melhorar os 

investimentos. 

Esta pesquisa tem como limitação alguns dados relatados nos planos 

municipais, pois muitos dados de reciclagem podem ser omitidos pelos municípios, 

principalmente naqueles municípios em que há muitos catadores de resíduos 

recicláveis. Ressalta-se que os dados dos municípios que relataram a coleta 

informal foram inseridos para a aferição no modelo. O estudo também foi limitado na 

obtenção de mais dados ao aplicar o questionário, sendo necessário uma ampliação 

dessa aplicação para pesquisas futuras.  
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Conclusão da Tese 

 
A gestão de resíduos sólidos é, de fato, um desafio para os gestores 

municipais, principalmente de economias emergentes. Pois uma gestão equivocada 

pode provocar impactos negativos em vários aspetos, tais como ambientais, 

econômicos, sociais e de saúde pública (WILSON, 2007; AGAMUTHU; KHIDZIR; 

HAMID, 2009). Desta forma a pressão por mudanças na gestão de resíduos 

aumenta para que a economia passe de um modelo linear de produção, para um 

modelo alternativo e mais sustentável. 

Inicialmente a hierarquia dos resíduos foi um passo importante nesta 

mudança de cultura econômica de produção de fim-de-tubo em direção a um 

conceito de gerenciamento de recursos, com a tendência de fechar o ciclo 

(WILSON, 2007). O modelo econômico tradicional de extrair, transformar e descartar 

é dependente de matérias primas de baixo custo e de fácil acesso, o que gera 

resíduos e impactos socioambientais. Um modelo de ciclo fechado, os fluxos de 

materiais assemelham-se aos ciclos biológicos, de modo geral, em um ciclo 

semelhante ao biológico os materiais descartados estão disponíveis para um novo 

ciclo (BRAUNGART; MCDONOUGH; BOLLINGER, 2007). 

A economia circular é um modelo que vem de encontro para fechar este 

ciclo, pois nela os produtos são projetados para um metabolismo cíclico de modo 

que o valor esteja agregado pela informação e não no material em si (BRAUNGART; 

MCDONOUGH; BOLLINGER, 2007; PAES et al., 2019). 

Enquanto o modelo circular de economia não progride no Brasil, os 

municípios ainda têm o desafio de gerir corretamente seus resíduos de modo 

ambientalmente adequado, ainda mais que a gestão de resíduos é considerada 

papel central na economia circular (EUROPEAN COMMISSION, 2015b). 

No Capítulo 1 desta tese, intitulado “Indicadores de Resíduos Sólidos 

Urbanos: uma Perspectiva Bibliométrica”, analisou-se o estado-da-arte dos 

indicadores que envolvem a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos; 

verificaram-se os principais artigos, autores, instituições, países e palavras-chave, 

assim como suas interrelações e co-citações por meio de indicadores bibliométricos. 

Além disso, no estudo também foi feito uma análise de conteúdo para identificar os 

principais indicadores para os resíduos sólidos urbanos utilizados na literatura 

científica, verificaram-se as principais abordagens nas três dimensões da 
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sustentabilidade e foram destacadas suas implicações na gestão e gerenciamento 

de RSU. 

É evidente a importância e o tratamento que a dimensão ambiental 

recebe, posteriormente a econômica e por último a social. Estudos na temática 

ambiental tem como destaque os indicadores baseados no Ciclo de Vida, 

evidenciado pelas várias categorias de impactos, tais como mudanças climáticas, 

acidificação, ecotoxicidade, depleção da camada de ozônio, eutrofização, emissões 

de gases de efeito estufa, entre outros. A questão energética, que pode ser 

analisada por ferramentas de emergia, também tem evidência, embora possa ser 

contemplada em uma ACV. O volume do aterro ou porcentagem encaminhada ao 

mesmo, a geração de resíduos também estão em evidências pelo número de artigos 

que as utilizam. 

Destaca-se também, na categoria ambiental, as taxas de compostagem, 

reciclagem ou incineração (pode envolver a taxa de separação na fonte). 

Consequentemente, diante da reciclagem, tem-se o indicador de recuperação, 

demanda ou fluxo de material, que aborda a valorização dos resíduos. 

No Capítulo 2, intitulado “Impactos Ambientais na Gestão de Resíduos 

Domiciliares: Consumo de Energia e Gases de Efeito Estufa”, foi criado um indicador 

de desempenho ambiental, o qual envolveu análise do consumo de energia e 

emissões de dióxido de carbono equivalente, dos municípios de pequeno porte do 

estado de São Paulo. Além disso, no estudo também foi classificado os municípios 

conforme o desempenho ambiental e identificaram-se as melhores práticas de 

gestão e gerenciamentos de resíduos domiciliares dos melhores municípios. 

Nesse estudo foi possível verificar a geração per capita de RD dos 

municípios de até 10.000 habitantes do estado de São Paulo. Esse é um importante 

indicador relacionado à pressão ambiental, pois permite avaliar o comportamento do 

município. Neste estudo também foi possível estimar a emissão de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) e o consumo de energia em kWh habitante-1 ano-1 

associados à gestão de resíduos de cada município. Os valores negativos significam 

economia energética. Quanto à qualidade do aterro, o IQR, teve média de 8,63, que 

significa que a maioria dos locais de destinação final encontra-se em condições 

adequadas. 

Ao combinar os indicadores acima mencionados, foi gerado um indicador 

agregado. Dentre os municípios melhores classificados com este indicador, sete 
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destinam os resíduos em aterros municipais e quatro em aterros privados. Os 

aterros privados são os que atingem maiores notas no IQR. Embora os consórcios 

públicos para gestão e gerenciamento de resíduos sejam estimulados pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos com alto grau de prioridade na obtenção de incentivos 

fiscais do governo brasileiro, apenas um município dentre os dez faz parte de um 

consórcio, entretanto seu foco é no gerenciamento dos resíduos da construção civil.  

Quanto às taxas de cobranças, mesmo que sejam permitidas pela PNRS, 

apenas um município manifesta sua cobrança incorporada ao Imposto Predial 

Territorial Urbano – IPTU. Nos melhores municípios classificados, a coleta de 

resíduos é realizada totalmente pela prefeitura eventualmente durante a semana, 

apenas dois apresentaram coleta diária.  

Sete dos municípios apresentam coleta seletiva institucionalizada. Um 

dos pontos fundamentais para os bons indicadores é a presença de catadores de 

recicláveis, mesmo que informal, que realizam a coleta de materiais recicláveis que 

são contabilizados pela prefeitura. Os catadores desempenham um papel importante 

na coleta de resíduos recicláveis, entretanto é necessária a inserção de políticas e 

práticas de inclusão. As capacitações desses catadores refletem a importância da 

educação ambiental para o município, apenas quatro municípios têm essa 

preocupação. 

É evidente que até os melhores municípios classificados nos indicadores 

ambientais utilizados nesse estudo precisam desenvolver e implementar práticas 

que envolvem a reciclagem, integração de catadores de recicláveis e sua 

capacitação técnica, assim como possibilitar uma maior inclusão social e 

participação integrada no gerenciamento e gestão dos RD. 

Por último, e em destaque, é que seis dos melhores municípios 

apresentam algum tipo de programa, projeto e ações de educação ambiental. Assim, 

é necessária mudança estrutural para que entendam a importância desse ponto, 

pois ela é a única que pode reforçar e criar um círculo virtuoso para que a população 

tenha mais consciência ambiental e, consequentemente, agir de forma mais 

sustentável diante das práticas que envolvem a gestão dos resíduos. 

No Capítulo 3, com o título “Fatores Críticos Para o Sucesso e Eficiência 

da Gestão de Resíduos Domiciliares” foi analisada a eficiência da Gestão de RD dos 

municípios de pequeno porte do Estado de São Paulo, por meio de um indicador 

agregado. Além disso, no estudo também foram classificados os municípios de 
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acordo com o índice de eficiência. Após a classificação, no estudo foram 

identificados os fatores críticos para o sucesso da gestão de RD dos municípios de 

pequeno porte do estado de São Paulo com indicador de maior eficiência. Os 

resultados também possibilitaram a identificação das barreiras de implementação de 

um processo de gestão de sucesso envolvendo a gestão de RD. 

Destaca-se, para os melhores municípios, o grau de separação de 

resíduos no nível das casas, pois os respondentes informaram que é médio (3 

pontos em uma escala de 5 pontos). Isso proporciona uma perspectiva que esses 

municípios podem ainda melhorar os indicadores de emissão de GEE e consumo de 

energia. Destaca-se, também, o município de Ribeirão Grande, por possuir um pátio 

de compostagem. 

Outro ponto de destaque é a importância dos catadores de recicláveis 

para os municípios e, também, as campanhas de conscientização de reciclagem 

apoiadas pelos municípios. A educação é um aspecto chave para melhorar os 

indicadores. Os municípios revelam como principais estratégias a educação da 

população sobre a coleta seletiva e campanhas de mobilização. 

Os municípios destacam como principal barreira para gestão e 

gerenciamento de RD, a barreira “há limitações de financiamento”. Além dessa, 

outras três barreiras foram destacadas: “as políticas públicas carecem de estratégias 

claras”, “baixo nível educacional sobre resíduos” e “o equipamento operacional é 

obsoleto e insuficiente”. Revela-se, nesse caso, a importância de aumentar as 

campanhas de conscientização e captar mais recursos para melhorar os 

investimentos. 

Os municípios ainda precisam lidar com a gestão e o gerenciamento de 

RD, entretanto como uma nova forma de pensar a circularidade dos produtos, tal 

processo precisa ser discutido no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Vale 

ressaltar que este tema tem sido abordado e adotado como política nacional por 

diversos governos. O governo chinês tem promovido a economia circular, por meio 

de uma série de leis e regulamentos (STAHEL, 2016). Já na Europa há uma 

proposta de emenda à política de gestão de resíduos para inserir aspectos e 

promoção à economia circular (EUROPEAN COMMISSION, 2015a). Por isso se faz 

necessário discutir este assunto com o propósito de criar um modelo de 

desenvolvimento mais sustentável.  



120 
 

 

A conclusão geral mostra que os indicadores são importantes para 

auxiliar e direcionar no melhoramento do desempenho dos municípios, independente 

se seja um indicador de desempenho ambiental (tratado no segundo capítulo) ou de 

eficiência (tratado no terceiro capítulo). Ambos têm seus valores e finalidades 

específicas para mensurar ou o desempenho ou a eficiência. Entretanto, como 

mostrado anteriormente nesse capítulo de conclusão, é importante que haja 

mudanças estruturais na forma de pensar a economia, com foco em sua 

circularidade. Desta forma é necessário rediscutir a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos para inserir os aspectos da economia circular em seu escopo – assim será 

possível dar um grande salto de melhora na gestão dos resíduos domiciliares. 
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Sugestões de pesquisas futuras 

 
Futuros estudos poderiam criar cenários para analisar a sensibilidade dos 

indicadores múltiplos desenvolvidos nesse estudo, que possibilitem visualizar os 

cenários de maior eficiência de recursos e maior desempenho ambiental. Outros 

estudos poderiam agregar nos indicadores as dimensões sociais e econômicas para 

possibilitar uma análise holística da sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos. 

Futuros estudos poderiam aplicar, os indicadores múltiplos desenvolvidos nessa 

tese, em municípios de médio e grande porte para analisar os resultados e verificar 

a aplicabilidade deles. Outros estudos poderiam analisar as práticas de gestão dos 

municípios com as piores classificações nos indicadores. 
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Apêndice 1. Relação dos municípios de pequeno porte incluídos na amostra e seus dados e resultados gerais. 

Nome do município 
Possui 

PMGIRS? 
Possui 
PMSB? 

Ano de 
publicação 

População 
2010 

Produção de 
resíduos 
anual (kg) 

CO2e 
(toneladas) 

Energia 
(kWh) 

IQR 2017 

Águas da Prata Sim Sim 2014 7584 1887000 1268,67 -766580,14 10,0 

Alambari Não Sim 2011 4884 1168000 987,29 85157,66 9,2 

Alfredo Marcondes Sim Não 2012 3891 706275 430,06 -331838,51 8,6 

Alvinlândia Sim Não 2007 3000 205800 101,03 -222947,96 9,5 

Anhembi Não Sim 2011 5653 784750 663,33 57216,27 9,1 

Anhumas Sim Não 2015 3738 766500 299,74 -1079427,64 8,6 

Aparecida D'oeste Sim Não 2013 4450 1658925 892,51 81209,99 8,7 

Arandu Sim Sim 2014 6123 1278482 1083,7 104690,85 9,1 

Arapeí Não Sim s/d 2493 252000 213,47 20095,88 8,0 

Arco-Íris Sim Não 2015 1925 91700 77,51 6684,95 9,7 

Arealva Sim Não 2012 7841 839500 608,66 -260458,12 9,1 

Areias Não Sim 2010 3696 1945450 1644,81 143086,09 9,8 

Ariranha Sim Não 2012 8547 1545410 1311,53 132491,57 9,8 

Aspásia Sim Não s/d 1809 398945 337,28 29342,28 9,0 

Avaí Sim Não s/d 4959 238368 185,89 -33498,02 9,1 

Barão de Antonina Sim Sim 2014 3116 560880 321,78 -455675,69 8,0 

Barra do Chapéu Não Sim 2010 5244 730000 618,04 56970,09 6,4 

Barra do Turvo Sim Sim 2015 7729 4380000 3706,41 334710,61 9,1 

Bom Sucesso de Itararé Não Sim 2014 3571 738360 624,44 55062,19 7,2 

Borá Sim Não 2013 805 759600 642,19 55774,36 8,9 

Boracéia Sim Não 2015 4268 778837 548,11 -302575,36 9,1 

Borebi Sim Não 2012 2293 192240 162,52 14099,65 8,5 

Braúna Sim Não 2014 5021 1533240,9 1296,38 113096,13 9,0 

Brejo Alegre Sim Não 2013 2573 438000 370,29 32120,59 7,7 
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Apêndice 1. Relação dos municípios de pequeno porte incluídos na amostra e seus dados e resultados gerais. 

(continuação) 

Nome do município 
Possui 

PMGIRS? 
Possui 
PMSB? 

Ano de 
publicação 

População 
2010 

Produção de 
resíduos 
anual (kg) 

CO2e 
(toneladas) 

Energia 
(kWh) 

IQR 2017 

Buritizal Sim Não 2013 4053 1207298,46 1026,66 111349,42 10,0 

Cabrália Paulista Sim Não 2012 4365 1460000 1234,45 107694,83 9,1 

Caiuá Sim Não 2012 5039 1460000 1234,58 108195,98 4,7 

Campina do Monte Alegre Não Sim 2014 5567 657000 555,66 49054,24 8,5 

Canas Não Sim 2014 4385 646050 546,54 48761,16 9,8 

Canitar Sim Não 2013 4369 816395,5 645,14 -47849,71 9,0 

Catiguá Sim Não s/d 7127 1865150 1569,05 111871,09 9,8 

Clementina Sim Não 2014 7065 1460000 452,7 -2752614,34 9,0 

Colômbia Sim Não 2013 5994 868700 498,98 -703681,22 7,4 

Coronel Macedo Não Sim 2014 5001 810162 464,56 -659234,07 4,3 

Corumbataí Sim Não 2015 3874 744000 353,71 -795093,02 10,0 

Cruzália Sim Não s/d 2274 684010 232,77 -1157252,67 9,0 

Dirce Reis Sim Não s/d 1689 387000 327,19 28463,06 8,2 

Dourado Não Não 2014 8609 2880000 2473,29 357690,31 8,8 

Dumont Não Sim 2014 8143 2880000 2444,69 249007,83 10,0 

Echaporã Sim Não 2013 6318 1301760 1101,12 97803,68 8,9 

Embaúba Sim Não s/d 2423 460680 377,23 -5105,3 9,8 

Espírito Santo do Turvo Sim Não 2014 4244 892790 204,64 -1727076,61 9,1 

Estrela do Norte Sim Não 2013 2658 893987,2 755,78 65562,93 8,9 

Estrela D'oeste Sim Não 2014 8208 2394400 2024,77 177639,17 8,5 

Euclides da Cunha Paulista Sim Não 2014 9585 1854200 1568,37 139156,01 7,5 

Flora Rica Sim Não 2013 1752 471302,6 398,47 34664,45 9,0 

Gabriel Monteiro Sim Não 2015 2708 576700 291 -478716,94 9,0 
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Apêndice 1. Relação dos municípios de pequeno porte incluídos na amostra e seus dados e resultados gerais. 

(continuação) 

Nome do município 
Possui 

PMGIRS? 
Possui 
PMSB? 

Ano de 
publicação 

População 
2010 

Produção de 
resíduos 
anual (kg) 

CO2e 
(toneladas) 

Energia 
(kWh) 

IQR 2017 

Gália Sim Não 2014 7011 1058500 463,15 -1330067,88 8,3 

Guatapará Sim Sim 2014 6966 1320000 289,59 107973,24 10,0 

Herculândia Sim Não s/d 8696 2592000 2192,15 193421,04 7,6 

Ibirarema Sim Não 2014 6725 1004480 438,98 -1174511,62 9,5 

Icem Sim Não 2014 7462 3139000 2654,07 231540,8 7,7 

Iepê Sim Não s/d 7628 2069550 1356,44 -792056,8 8,5 

Igarata Sim Sim 2012 8831 912500 771,94 68871,7 8,3 

Ilha Comprida Não Sim 2010 9025 1825000 510,57 -3230144,34 8,5 

Indiaporã Sim Não 2015 3903 831228 702,75 61137,56 8,7 

Iporanga Não Sim 2010 4299 730000 617,12 53476,68 9,1 

Irapuru Sim Não 2013 7789 2336000 1975,25 172806,43 8,7 

Itaoca Não Sim 2010 3228 730000 617,3 54159,53 7,5 

Itapirapuã Paulista Não Sim 2010 3880 730000 618,04 56970,09 7,5 

Itapura Sim Não 2015 4357 1825000 1003,75 -1624249,69 9,0 

Jambeiro Não Sim 2010 5349 1522050 1287,69 115200,38 9,0 

Jeriquara Sim Não 2013 3160 480000 405,76 35036,65 8,5 

Joao Ramalho Sim Não 2013 4150 748250 633,12 56984,74 8,9 

Jumirim Sim Sim 2011 2798 576000 491,15 58244,94 9,8 

Lagoinha Não Sim 2010 4841 1460000 1234,94 109570,48 10,0 

Lavrinhas Não Sim 2010 6590 730000 619,19 61339,77 9,8 

Lucianópolis Sim Não 2012 2249 456000 393,15 62485,68 9,1 

Luziânia Sim Não 2013 5030 1460000 1234,81 109069,33 7,8 

Lutécia Sim Não 2013 2714 835200 639,69 -144961,74 8,9 

 
 

(continua) 



 
 

 

 

1
5
1

 
Apêndice 1. Relação dos municípios de pequeno porte incluídos na amostra e seus dados e resultados gerais. 

(continuação) 

Nome do município 
Possui 

PMGIRS? 
Possui 
PMSB? 

Ano de 
publicação 

População 
2010 

Produção de 
resíduos 
anual (kg) 

CO2e 
(toneladas) 

Energia 
(kWh) 

IQR 2017 

Macedônia Sim Não s/d 3664 512016 432,92 37768,07 8,0 

Magda Sim Não 2013 3200 1168000 274,34 -2237480,39 10,0 

Manduri Sim Não 2013 8992 2330726 1336,53 -1896272,4 8,2 

Mariápolis Sim Não 2014 3916 713210 602,97 52304,39 9,0 

Meridiano Sim Não 2012 3855 766500 632,25 -5196,15 10,0 

Mesópolis Sim Não s/d 1886 340560 288,02 25412,19 8,6 

Mira Estrela Sim Não 2012 2820 1080000 361,64 -1718999,57 7,1 

Moncoes Sim Não 2012 2132 263420,5 222,82 19770,57 8,8 

Monte Alegre do Sul Sim Não 2013 7152 1644000 1406,01 182049,89 8,3 

Monte Castelo Sim Não s/d 4063 1449780 1087,81 -220360,14 7,3 

Monteiro Lobato Não Sim 2010 4120 730000 447,93 -496312,93 10,0 

Motuca Não Sim 2014 4290 839640 655,67 -89711,99 7,5 

Nantes Sim Não s/d 2707 469440 379,63 -21669,67 7,7 

Narandiba Sim Não 2014 4288 1396271 1182,88 111771,44 8,9 

Natividade da Serra Não Sim 2010 6678 474500 405,03 49602,28 10,0 

Nova Aliança Sim Não 2014 5891 1284000 943,46 -380787,24 10,0 

Nova Campina Não Sim 2014 8515 839500 710,47 64434,61 7,2 

Nova Castilho Sim Não 2013 1125 148434,55 2,87 -389013,75 7,9 

Nova Guataporanga Sim Não 2013 2177 397120 238,61 -209282,05 8,7 

Nova Luzitania Sim Não 2013 3441 730000 451,16 -487740,6 9,0 

Ocaucu Sim Não 2013 4163 952650 667,13 -380842,92 6,2 

Óleo Sim Não 2013 2673 558122,4 321,01 -450388,69 9,2 

Onda Verde Sim Não 2014 3884 448950 75,81 -957477,84 10,0 
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Apêndice 1. Relação dos municípios de pequeno porte incluídos na amostra e seus dados e resultados gerais. 

(continuação) 

Nome do município 
Possui 

PMGIRS? 
Possui 
PMSB? 

Ano de 
publicação 

População 
2010 

Produção de 
resíduos 
anual (kg) 

CO2e 
(toneladas) 

Energia 
(kWh) 

IQR 2017 

Oscar Bressane Sim Não 2013 2537 839500 688,15 12391,04 9,5 

Palmeira D'oeste Sim Não s/d 9584 1047550 885,79 77567,12 9,5 

Paraiso Sim Não s/d 5898 960000 814,81 82672,42 9,8 

Pardinho Sim Não 2014 5582 1380000 935,58 -650277,81 9,7 

Parisi Sim Não 2013 2032 252000 213,09 18642,25 7,4 

Paulistânia Sim Não 2012 1779 675250 570,94 49807,43 8,6 

Paulo de Faria Sim Não 2012 8589 1132595 958,01 84999,4 8,9 

Pedrinhas Paulista Sim Não 2012 2940 555200 353,39 -357789,95 9,5 

Pereiras Sim Sim 2011 7454 1715500 1476,14 224070,42 9,8 

Platina Sim Não 2013 3192 833040 681,96 -86924,88 8,9 

Pongai Sim Não 2014 3481 569400 205,18 -858797,88 9,8 

Pontalinda Sim Não 2011 4074 1440000 1117,79 100951,26 7,1 

Pontes Gestal Sim Não 2013 2518 382520 323,6 28855,78 8,8 

Populina Sim Não s/d 4223 1680000 1420,46 123919,24 8,6 

Porangaba Sim Sim 2011 8326 1260000 1079,79 147871,94 9,8 

Presidente Alves Sim Não 2014 4123 730000 617,4 54534,66 8,3 

Quadra Sim Sim 2012 3236 672000 257,29 -964282,95 9,8 

Quintana Sim Não 2014 6004 1001568 846,73 73452,4 9,0 

Ribeira Sim Sim 2014 3358 584000 494,65 46322,81 6,4 

Ribeirão Corrente Sim Não 2013 4273 1303050 1102,17 97791,95 9,0 

Ribeirão do Sul Sim Não 2014 4446 898392,75 759,85 67186,54 8,4 

Ribeirão Grande Sim Sim 2014 7422 900000 -246,29 -1992780,7 8,7 

Rifaina Sim Não 2012 3436 2340000 1980,61 180605,05 8,8 
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Apêndice 1. Relação dos municípios de pequeno porte incluídos na amostra e seus dados e resultados gerais. 

(continuação) 

Nome do município 
Possui 

PMGIRS? 
Possui 
PMSB? 

Ano de 
publicação 

População 
2010 

Produção de 
resíduos 
anual (kg) 

CO2e 
(toneladas) 

Energia 
(kWh) 

IQR 2017 

Sagres Sim Não 2014 2395 348575 294,75 25787,32 5,1 

Salto Grande Sim Não 2014 8787 1606000 1358,39 120317,4 5,2 

Santa Albertina Sim Não s/d 5723 1091350 922,94 81198,27 8,2 

Santa Clara D'oeste Sim Não s/d 2084 493200 416,98 36273,41 9,5 

Santa Cruz da Conceição Não Sim 2014 4002 294720 242 -1594,31 8,3 

Santa Ernestina Sim Não 2013 5568 748250 632,61 55032,89 7,7 

Santa Salete Sim Não s/d 1447 205200 173,56 15312,96 7,7 

Santana da Ponte Pensa Sim Não s/d 1641 318240 269,05 23404,66 9,0 

Santo Antônio Da Alegria Sim Não 2014 6304 298351 178,1 -219902,95 8,7 

Santo Antônio do Araranguá Sim Não s/d 7626 2880000 2437,01 219826,75 8,2 

Santo Antônio do Jardim Sim Sim 2014 5943 1126320 952,28 82942,04 8,3 

Santo Antônio do Pinhal Não Sim 2014 6486 1930850 1637,51 161244,77 10,0 

Santo Expedito Sim Não s/d 2803 401500 339,41 29403,82 7,5 

Santópolis do Aguapeí Sim Não 2013 4277 1404520 1187,69 104201,42 8,6 

São Joao do Pau D'alho Sim Não 2012 2103 505890 376,66 -108052,37 7,2 

São Jose da Bela Vista Sim Não 2014 8406 1886250,65 1595,28 140756,17 7,3 

São Jose do Barreiro Não Sim 2010 4077 562100 479,87 59001,07 9,8 

São Pedro do Turvo Sim Não 2013 7198 2055315 1738,46 154129,01 8,3 

Sarapuí Sim Sim s/d 9027 2920000 2486,32 281547,52 9,2 

Sebastianópolis do Sul Sim Não 2015 3031 339450 225,3 -163929,3 10,0 

Silveiras Não Sim 2010 5792 244550 206,73 17933,02 9,8 

Taciba Sim Não 2013 5714 377410 319,08 27724,52 7,7 

Tapiraí Não Sim 2010 8012 1186250 965,67 25221,7 8,1 
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Apêndice 1. Relação dos municípios de pequeno porte incluídos na amostra e seus dados e resultados gerais. 

(continuação) 

Nome do município 
Possui 

PMGIRS? 
Possui 
PMSB? 

Ano de 
publicação 

População 
2010 

Produção de 
resíduos 
anual (kg) 

CO2e 
(toneladas) 

Energia 
(kWh) 

IQR 2017 

Taquaral Sim Sim 2014 2726 547500 462,98 40616,72 8,5 

Taquarivaí Sim Sim 2014 5151 401500 339,56 29960,66 8,3 

Tarabai Sim Não 2013 6607 1608000 892,75 -1404080,05 7,3 

Tejupá Sim Sim 2013 4809 1004119 577,12 -812035,46 7,1 

Terra Roxa Sim Não 2011 8505 2737500 2315,58 205674,35 8,7 

Torre de Pedra Sim Sim 2013 2254 542959,2 459,16 40352,96 9,8 

Torrinha Sim Não 2014 9330 1645920 798,74 -1812099,46 8,3 

Turiúba Sim Não 2013 1930 296745 14,79 -748078,56 7,6 

Ubirajara Sim Não 2012 4427 1095000 925,73 80304,4 9,1 

Uchoa Sim Não 2014 9471 1533000 80,72 -3850912,83 10,0 

Vitória Brasil Sim Não 2012 1737 1095000 925,97 81236,37 9,0 

Legenda: s/d: sem dados; PMGIRS: Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos; PMSB: Plano Municipal de Saneamento Básico; CO2e: Dióxido de 

carbono equivalente; IQR: Índice de Qualidade de Resíduos.   
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Apêndice 2. Roteiro de entrevista e questionário.  

 

Este município foi selecionado para participar desta pesquisa de 

doutorado, pois está entre os municípios de pequeno porte mais eficientes na gestão 

de resíduos sólidos urbanos, conforme os resultados parciais da minha tese. Assim, 

gostaria de contar com sua colaboração, dedicando alguns minutos de seu tempo 

para o preenchimento do questionário, cujo objetivo é: identificar os fatores críticos 

para o sucesso da gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Importância da pesquisa: A pesquisa terá o potencial de identificar 

práticas de gestão que melhoram o desempenho de utilização de recursos públicos 

retornando melhores serviços à população. Assim, os resultados poderão servir 

como guia a outros gestores públicos. 

Instruções: O questionário é composto por 3 partes: 

1. Identificação pessoal; 

2. Identificação sobre as práticas de gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos. Contém perguntas fechadas e abertas, nas perguntas 

fechadas deverá ser indicado a resposta que mais se encaixa ao 

contexto do município e nas perguntas abertas o espaço de resposta é 

ilimitado.;  

3. Identificação de barreiras de gestão. Neste caso serão classificadas as 

barreiras mais importantes, de acordo com sua experiência; 

 

Desde já, agradeço sua contribuição.  
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Data _______________ 

Município ____________________ 

Nome completo do respondente _________________________ 

Cargo e tempo de experiência _________________ 

Telefone (__) ________________ 

E-mail ______________________ 

 

Orçamento do município para serviços de gestão/gerenciamento de resíduos por 

ano: 

______________ 

 

O município conta com aterro: 

1- Próprio público; 2- Privado; 3- Consorciado no próprio município; 4- Consorciado 

em outro município. 

 

Distância média entre a cidade e o aterro (km): _________ 

 

Tipo de resíduos gerenciado pela prefeitura (selecione uma ou mais opções): 

1- Domiciliares; 2- limpeza urbana; 3- construção, 4- de serviços de saúde; 5- 

agrossilvopastoris; 6- indústrias; 7- comerciais; 8- outros ____________ 

 

Grau de separação de resíduos no nível das casas: 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

Quais as políticas e práticas adotadas para o estímulo da separação dos resíduos 

neste nível: _________________ 

 

 

Grau de separação de resíduos no nível do comércio: 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

Quais as políticas e práticas adotadas para o estímulo da separação dos resíduos 

neste nível: _________________ 

 

Grau de separação de resíduos plásticos no município 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 
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Quais as políticas e práticas adotadas para a separação destes resíduos: 

_________________ 

 

Grau de separação de resíduos de papel no município 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

Quais as políticas e práticas adotadas para a separação destes resíduos: 

_________________ 

 

Grau de separação de resíduos de metal no município 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

Quais as políticas e práticas adotadas para a separação destes resíduos: 

_________________ 

 

Grau de separação de resíduos de vidro no município 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

Quais as políticas e práticas adotadas para a separação destes resíduos: 

_________________ 

 

Grau de separação de resíduos orgânicos no município 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

Quais as políticas e práticas adotadas para a separação destes resíduos: 

_________________ 

 

Grau de separação de resíduos eletroeletrônicos no município 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

Quais as políticas e práticas adotadas para a separação destes resíduos: 

_________________ 

 

A coleta de resíduos é feita por (selecione uma ou mais opções): 

1- Município; 2 = setor privado; 3- catadores de lixo; 4- cooperativas; 5- parceria 

público-privada; 6- ponto de coleta; 7- outro___________ 

 

Frequência da coleta de resíduos nas casas (vezes / semana) ___________ 

Frequência da coleta de resíduos em áreas rurais (vezes / semana) ___________ 
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Tipo(s) de veículo(s) utilizados(s) para coleta de resíduos: _____________________ 

 

Há taxa para o serviço de coleta de resíduos: 

1- Sim; 2- não. 

Se há, como se dá a política de cobrança __________________________ 

 

Há opções de implementação de taxas de acordo com a renda dos geradores de 

resíduos: 

1- Sim; 2- não. 

 

Há pontos de coleta seletiva na cidade: 

1- Sim; 2- não. 

 

Há pontos de coleta de resíduos orgânicos na cidade: 

1- Sim; 2- não. 

 

Os resíduos são tratados antes da destinação final: 

1- Nunca; 2- às vezes; 3- frequentemente; 4- muito frequentemente; 5- sempre. 

 

Presença de locais de despejo ilegal na cidade: 

1- Sim; 2- não. 

 

Nível de compostagem no município: 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande; 5- total 

 

Qualidade do composto é controlada: 

1- Sim; 2- não; 3- não se aplica 

 

Há mercado para compostagem: 

1- Sim; 2- não; 3- não se aplica 

 

Há a produção de biogás a partir dos resíduos: 

1- Sim; 2- não. 
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Nível de incineração de resíduos domésticos: 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

 

Nível de resíduos recicláveis coletados por catadores: 

1- Não há; 2- baixo; 3- médio; 4- grande parte; 5- total 

 

Os catadores pagam uma taxa pelos materiais recicláveis que coletam: 

1- Sim; 2- não. 

 

Os catadores são criminalizados: 

1- Sim; 2- não. 

 

Empresas que compram bens recicláveis próximas a cidade: 

1- Não há; 2- poucas; 3- algumas; 4- muitas. 

 

Empresas de reciclagem próximas a cidade: 

1- Não há; 2- poucas; 3- algumas; 4- muitas. 

 

Presença de estratégias de redução de resíduos na cidade: 

1- Sim; 2- não. 

Principais pontos estratégicos: ____________________ 

 

ONGs responsáveis por campanhas de redução/coleta seletiva de resíduos: 

1- Nunca; 2- às vezes; 3- frequentemente; 4- muito frequentemente; 5- sempre 

 

Campanhas de redução resíduos realizadas nas escolas: 

1- Nunca; 2- às vezes; 3- frequentemente; 4- muito frequentemente; 5- sempre 

Campanhas de conscientização de reciclagem apoiadas pelo município: 

1- Nunca; 2- às vezes; 3- frequentemente; 4- muito frequentemente; 5- sempre 

 

Nível do conhecimento das autoridades do município sobre a situação de resíduos 

da cidade: 

1- Nenhum; 2- muito pouco; 3- pouco; 4- suficiente; 5- extenso 
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Nível do conhecimento do gestor municipal de resíduos sólidos tem conhecimento 

sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

1- Nenhum; 2- muito pouco; 3- pouco; 4- suficiente; 5- extenso 

 

O município possui plano específico para resíduos sólidos: 

1- Sim; 2- não. 

 

O município segue padrões de qualidade para a gestão/gerenciamento de resíduos 

sólidos: 

1- Sim; 2- não. 

Quais são os padrões utilizados: __________________________ 

 

Os padrões para a gestão de resíduos sólidos são monitorados: 

1- Sim; 2- não. 

Como se dá o monitoramento: _____________________________ 

 

Disponibilidade de transporte para a coleta de resíduos sólidos: 

1- Nenhum; 2- muito pouco; 3- pouco; 4- suficiente; 5- extenso 

 

Quantidade de equipamentos disponíveis para gerenciar os resíduos sólidos: 

1- Nenhum; 2- muito pouco; 3- pouco; 4- suficiente; 5- extenso 

 

Adequação da infraestrutura para gerenciar resíduos sólidos: 

1- Muito ruim; 2- ruim; 3- bom; 4- muito bom; 5- excelente 

 

Conhecimento dos trabalhadores municipais em tecnologias para a gestão de 

resíduos sólidos: 

1- Muito ruim; 2- ruim; 3- bom; 4- muito bom; 5- excelente 

 

Conhecimento dos trabalhadores municipais em eficientes práticas para a gestão de 

resíduos sólidos: 

1- Muito ruim; 2- ruim; 3- bom; 4- muito bom; 5- excelente 
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Cidadãos que participam nos processos de tomada de decisão para a gestão de 

resíduos sólidos: 

1- Nenhum; 2- muito pouco; 3- pouco; 4- suficiente; 5- extenso 

 

Profissionais locais disponíveis na área de gestão de resíduos sólidos trabalhando 

para o município: 

1- Nenhum; 2- muito pouco; 3- pouco; 4- suficiente; 5- extenso 

 

O município possui pessoal qualificado na área de resíduos: 

1- Nenhum; 2- muito pouco; 3- pouco; 4- suficiente; 5- extenso 

 

Recursos financeiros limitados: 

1- Nunca; 2- às vezes; 3- frequentemente; 4- muito frequentemente; 5- sempre 

 

Dependência de recursos Estaduais: 

1- Sim; 2- não. 

 

Dependência de recursos Federais: 

1- Sim; 2- não. 

 

Participação do setor privado na coleta de resíduos: 

1- Sim; 2- não. 

 

Participação do setor privado em serviços de gerenciamento de resíduos diferentes 

da coleta: 

1- Sim; 2- não. 

 

Implementação clara das leis vigentes em relação aos resíduos sólidos pelo 

município: 

1- Muito ruim; 2- ruim; 3- bom; 4- muito bom; 5- excelente 
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Avalie as seguintes frases referentes às barreiras para aquilo que impede uma 

eficiente gestão em resíduos sólidos urbanos, e classifique em ordem crescente de 

importância (sendo a primeira a barreira mais importante e que mais impede uma 

eficiente gestão – não é obrigatório classificar todas): 

 

• As políticas públicas carecem de estratégias claras; 

• Aspectos urbanos não planejados; 

• Baixo nível educacional sobre resíduos; 

• Dificuldade em fechar os locais de despejo irregulares; 

• Há limitações de financiamento; 

• O equipamento operacional é obsoleto e insuficiente; 

• O quadro político referente às leis é fraco; 

• Os aspectos urbanos não planejados dificultam a coleta de resíduos; 

• Os resíduos possuem alta densidade e umidade; 

• Os trabalhadores são mal treinados e mal pagos; 

 

 


