
resíduos sólidos

Criado há mais de três anos na Ab-
dib, o Comitê de Resíduos Sólidos 
insiste, desde o surgimento, em uma 
tese que ganha mais adeptos confor-
me argumentos e estudos são apre-
sentados: a necessidade de constituir 
receita própria para a prestação am-
bientalmente adequada e financei-
ramente sustentável dos serviços de 
gerenciamento de resíduos sólidos 
urbanos nos municípios brasileiros. 
A fonte dessa arrecadação deve ser a 
cobrança de taxa ou tarifa. 

O trabalho de empresários e lide-
ranças empresariais tem sido argu-
mentar com autoridades públicas de 
diversos poderes e esferas da admi-
nistração pública sobre os benefícios, 
a legalidade e a pertinência da cons-
tituição de uma arrecadação especí-
fica por taxas ou tarifas que seja sufi-
ciente para sustentar investimentos e 
custeio do sistema de gerenciamento 
de resíduos sólidos urbanos no Brasil. 
Para embasar argumentos, a opção 
foi a produção de estudos por insti-
tuições acadêmicas independentes 
que comparam modelos existentes 

Com estudos e indicadores inovadores, empresários do setor de resíduos sólidos começam a 
ganhar adeptos para pautas importantes. Mas o caminho está apenas no começo

uma ideia na cabeça

em outros países, identificam valores 
envolvidos em investimentos e ope-
ração de aterros e analisam  a base 
legal para a cobrança.

Os trabalhos mostram a evolução his-
tórica do uso de diversas tecnologias 
para a destinação dos resíduos, entre 
elas aterro, incineração, composta-
gem e reciclagem. Indicam ainda que 
há menos aterros em operação na 
Europa e EUA, que recebem volume 
cada vez maior de resíduos. 

Os EUA chegaram a ter 19.000 lixões 
– praticamente um por unidade fe-
derativa – e migraram para um mo-
delo de aterros sanitários regionais, 
com 1.956 instalações em 2014. Da-
dos de 2014 mostram que 26% foram 
reciclados, 9% para compostagem, 
13% incinerados e 53% enviados para 
aterros. Na Europa, a tributação é uti-
lizada para induzir o gerenciamento 
de resíduos por outras tecnologias 
em vez de aterros. Em 2015, 30% dos 
resíduos sólidos foram destinados 
para reciclagem, 17% para compos-
tagem, 27% para incineração e 26% 

para aterros sanitários. Em 1995, 15% 
dos resíduos foram para reciclagem e 
85% para aterros.

O Brasil pouco evoluiu. Entre 2000 
e 2016, a disposição adequada dos 
resíduos subiu de 43% para 58% do 
total de resíduos gerados. Para a Ab-
dib, o caminho a ser seguido no Bra-
sil é o modelo norte-americano, onde 
aterros privados prestam serviços a 
municípios e outros clientes regional-
mente, em detrimento do europeu 
que, por falta de espaço para aterros, 
privilegia outras tecnologias que são 
mais caras. Há mercado para cerca de 
400 aterros regionais no Brasil, sem 
necessidade de os municípios firma-
rem consórcios. 

Além disso, o setor decidiu investir 
na criação do ISLU, Índice de Sus-
tentabilidade da Limpeza Urbana 
para os Municípios Brasileiros, já na 
segunda edição. O indicador avalia 
diversas estatísticas municipais para 
identificar quais fatores são determi-
nantes para a prestação do serviço 
de qualidade nessa área. Municípios 
com arrecadação específica, por taxa 
ou tarifa, estão mais avançados na 
cobertura dos serviços, na disposição 
correta dos resíduos sólidos e em po-

líticas de reciclagem.

Ao longo de três anos, com a es-
tratégia de produzir estudos, in-

dicadores e simulações, auto-
ridades públicas municipais, 

estaduais e federais, além 
de integrantes do Ministé-

rio Público e formadores 
de opinião, passaram 
a entender os desa-
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fios presentes, o diagnóstico setorial 
e a reconhecer na tese defendida 
pelo Comitê de Resíduos Sólidos 
da Abdib a diretriz mais adequa-
da para estabelecer condições 
estruturantes para a prestação 
do serviço de forma ambien-
talmente correta e financeira-
mente sustentável.

Outra diretriz da Abdib é 
orientar municípios sobre 
modelos de contratação. 
No Comitê de Resíduos 
Sólidos, a Abdib prepa-
ra, com ajuda de con-
sultores, um estudo 
para indicar aos gesto-
res públicos municipais 
os modelos de contrata-
ção mais apropriados ao setor de 
limpeza urbana e resíduos sólidos. 
O trabalho aborda planejamen-
to municipal, sustentabilidade 
financeira, arrecadação espe-
cífica, modelos de cobrança 
pelos serviços, modelagem 
de contratação, estruturas 
de contratos, garantias, re-
equilíbrios, elaboração de 
editais e execução de con-
tratos, além de casos de 
sucesso. 
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Carlos Villa (Grupo Sólví), à 
esquerda, coordena o Comitê de 

Resíduos Sólidos da Abdib
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