
CAPÍTULO 21

PROPOSTA DE UM INSTRUMENTO ECONÔMICO PARA 
VIABILIZAR O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 
URBANOS AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Pedro Marcos Locatelli1

1 INTRODUÇÃO

A publicação da Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), seguida de sua regulamentação pelo Decreto no 7.404/2010, 
recupera a esperança de que nossa sociedade comece a adotar uma postura condizente 
com o desenvolvimento sustentável,2 ao impor a adequação no manejo e na gestão 
dos resíduos sólidos. Essa nova concepção se apoia no instituto da responsabilidade 
compartilhada e no mecanismo da logística reversa, fundada no princípio do 
poluidor-pagador como forma de internalizar as externalidades negativas, até então 
decorrentes da falta de responsabilização dos fabricantes pelo ciclo de vida e pelo 
retorno dos produtos à base de origem para o descarte ambientalmente adequado.

O mote do desenvolvimento sustentável, que resume o Relatório Brundtland, 
pressupõe que os agentes econômicos adotem uma postura altruísta em relação às 
futuras gerações. A grande maioria desses agentes, porém, é reativa a essa mudança 
de posicionamento, pois, em uma análise fria, o altruísmo é considerado uma 
desvantagem em qualquer modalidade de competição econômica (Bester e Güth, 
1998, p. 193-209). Para sensibilizar os atores do sistema econômico, acredita-se ser 
necessário economicizar3 a sustentabilidade empresarial, isto é, tentar demonstrar que 
as ações “socioambientalmente” corretas podem resultar, também, em dividendos 
positivos. Os diversos programas de sustentabilidade corporativos são tentativas 
de realizar essa tarefa, mas os avanços estão ocorrendo muito lentamente.

1. Graduado em matemática. Operador de subestação em Furnas Centrais Elétricas S.A. 
2. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a partir do Relatório Brundtland, que é o documento 
intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987, definiu o desenvolvimento sustentável como 
“o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
suprir suas próprias necessidades”. Significa desenvolvimento com preservação do meio ambiente (Lemos, 2012, p. 50).
3. Economicizar é uma forma de incluir no campo da economia o que dela antes era excluído (Gorz, 2007, p. 15). Esse 
conceito foi citado pelo administrador e antropólogo Aerton Paiva, que tem se dedicado a colocar a sustentabilidade 
na agenda estratégica das grandes corporações. Entrevista disponível em: <http://www.pagina22.com.br/index.
php/2010/07/de-playgrounds-a-lixeiras-sonoras/>.  Acesso em: 1o jun. 2015. 
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A PNRS ao estabelecer princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a 
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos e, principalmente, as responsabilidades 
de geradores, poder público e consumidores, está propiciando um ambiente muito 
favorável para que o setor empresarial tome consciência de que é menos dispendioso 
adotar uma postura proativa nas questões ambientais do que sofrer sanções pelos 
rigores da lei.

Para a definitiva operacionalização da PNRS, entretanto, surgem algumas 
dificuldades, sobretudo em relação à adoção das medidas necessárias, tanto para 
os geradores de resíduos quanto para o poder público, no tocante à definição das 
fronteiras de responsabilidade (geográficas, jurídicas e fiscais) e na elaboração dos 
planos de gestão municipais e estaduais. Apesar disso, há grande expectativa de 
que estas dificuldades sejam superadas à medida que são elaborados e firmados os 
acordos setoriais.4

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de uma solução 
abrangente e que venha integrar os esforços de todos os agentes envolvidos na gestão 
dos resíduos sólidos urbanos, e concomitantemente possibilitar a inclusão produtiva 
dos(as) catadores(as) de materiais reutilizáveis, recicláveis e, eventualmente, não 
recicláveis,5 será apresentada, neste capítulo, a construção de um instrumento 
econômico cuja finalidade é permitir a internalização, aos custos de produção, dos 
gastos com coleta e destinação dos resíduos pós-consumo e garantir o pagamento 
por serviços ambientais urbanos aos trabalhadores envolvidos nesse processo.

O trabalho se inicia pela conceituação de instrumentos econômicos, seguida 
por algumas observações a respeito da interpretação da PNRS e sobre a inclusão 
socioprodutiva da população de baixa renda que já realiza o trabalho de catação. 
A seguir, o modelo é construído analiticamente e, nas seções posteriores, são feitas 
considerações de ordem quantitativa, sobre a aplicação do modelo, e qualitativa, 
sobre o impacto no sistema econômico. À parte, são expostas algumas reflexões 
com o propósito de abrir um debate sobre a construção de um modelo mais 
abrangente que possibilite corrigir algumas distorções perenes no modelo econômico 
convencional. Por fim, são apresentadas as conclusões sobre a pesquisa.

4. “Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (Brasil, 
2010b, art. 3o, inciso I). Por meio das Portarias no 326 e no 327, de 5 de setembro de 2014, o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) tornou pública a abertura do processo de consulta pública das propostas de acordo setorial para implantação 
de sistema de logística reversa de embalagens em geral e lâmpadas. A PNRS prevê que fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de um determinado produto que possa causar danos ao meio ambiente ou à saúde 
humana criem um sistema de recolhimento e destinação final independente dos sistemas públicos de limpeza urbana.
5. O modelo também prevê a remuneração pela atividade de catação de materiais não recicláveis, desde que estes 
sejam alvo de logística reversa.
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2 EXTERNALIDADES AMBIENTAIS NEGATIVAS E 
INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

Externalidades são os efeitos colaterais da produção de bens ou serviços sobre pessoas 
que não estão diretamente envolvidas com a atividade. Referem-se ao impacto de 
uma decisão sobre aqueles que não participaram da sentença. A atividade econômica, 
usualmente, produz externalidades negativas – como o descarte inadequado de 
resíduos pós-consumo, por exemplo – que afetam o bem-estar dos indivíduos.

Uma das formas de corrigir esses efeitos adversos é a utilização de instrumentos 
econômicos (IEs), cuja função principal é internalizar custos externos nas estruturas 
de produção e consumo da economia sem, contudo, afetar a capacidade da própria 
economia de conduzir seus agentes a um equilíbrio eficiente6 entre oferta e demanda.

Os IEs representam uma das estratégias de intervenção pública, complementar 
aos tradicionais mecanismos de comando e controle, que busca aperfeiçoar o 
desempenho da gestão e sustentabilidade ambiental, influenciando o comportamento 
dos agentes econômicos e corrigindo as falhas de mercado. Podem envolver 
pagamento, compensação ou concessão de benefícios fiscais e são considerados 
uma alternativa eficiente em termos econômicos e ambientais, indo além dos 
mecanismos já existentes na legislação ambiental brasileira.

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
fruto da Eco-92, enuncia em seu Princípio 16 que:

as autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com 
a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 
investimentos internacionais (ONU, 1992).

Conforme definem Seroa da Motta, Ruitenbeek e Huber (1996), um IE 
“descentraliza a tomada de decisões conferindo ao poluidor ou ao usuário do recurso 
a flexibilidade para selecionar a opção de produção ou de consumo que minimize 
o custo social para atingir-se um nível determinado de qualidade ambiental”.

No campo do direito ambiental, conforme explicam Derani e Souza (2013), 
o entendimento jurídico afirma que:

a maior parte da doutrina distingue duas espécies de normas ambientais em razão do 
meio adotado para atingir sua finalidade: normas de comando e controle e instrumentos 

6. Eficiência, na obra do economista francês Vilfredo Pareto (1848-1923), é entendida como um ponto de equilíbrio 
a partir do qual se torna impossível melhorar a situação de um agente sem piorar a situação de outro (Pareto, 1984). 
Cabe ressaltar, conforme adverte o economista indiano Amartya Sen, que os critérios que apontam a eficiência são 
essencialmente econômicos e nunca (ou quase nunca) éticos ou altruísticos, pois “um estado pode estar no ótimo de 
Pareto havendo algumas pessoas na miséria extrema e outras nadando em luxo, desde que os miseráveis não possam 
melhorar suas condições sem reduzir o luxo dos ricos” (Sen, 1999).
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jurídico-econômicos. Em síntese, as primeiras permitem ao Estado exercer a regulação 
direta das atividades dos agentes econômicos, impondo restrições aos direitos de 
propriedade e à livre iniciativa. Trata-se da previsão de padrões ambientais que 
especificam as condutas proibidas e devidas por cada ente administrado, visando 
limitar os níveis de poluição e consumo dos recursos ambientais sem comprometer 
o desenvolvimento econômico. Os instrumentos jurídico-econômicos, por sua vez, 
são normas que visam conduzir as forças de mercado numa certa direção, pois se 
baseiam na crença de que o mercado pode ser usado a fim de fornecer incentivos 
para guiar o comportamento humano.

Já no campo da responsabilidade civil, segundo Lemos (2012):

compõem o foco central da responsabilidade pós-consumo os princípios do  
poluidor-pagador, da prevenção e da precaução. O poluidor-pagador reforça o papel 
preventivo ao determinar a eliminação das externalidades ambientais negativas (...) 
e os custos de prevenção dos efeitos adversos sobre o meio ambiente devem ser 
suportados pelo poluidor.

Lemos (2012) também explica que tal imputação está apoiada na interpretação 
de que, no direito ambiental, o nexo causal7 deve ser apreciado como questão jurídica 
e não fática, repousando suas bases na relação entre o dano e a potencialidade do 
agente evitá-lo.

O modelo que será construído mais adiante procura associar todos esses 
princípios em um único instrumento e, adicionalmente, permitir ao Estado 
exercer uma política de comando-e-controle8 que imponha limites de poluição 
para regulamentar as fontes poluidoras por meio de normas e padrões, quando 
se fizer necessário. Ao mesmo tempo, busca possibilitar aos agentes econômicos 
a internalização das externalidades ambientais negativas associadas aos resíduos  
pós-consumo, mas com viés antecipatório quanto à prevenção daquele dano 
ambiental que ocorreria em função do descarte inadequado de tais resíduos.

Antes de apresentar o modelo, são necessárias algumas considerações sobre a 
participação da população de baixa renda na implementação da PNRS.

7. Nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Examinar o nexo de 
causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, para 
se afirmar que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o 
resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o resultado. O conceito de nexo causal pode ser 
flexibilizado baseando-se na teoria do risco e no princípio da necessariedade da causa. Dessa forma, mesmo quando 
ainda não há culpa, antecipadamente se estabelece a responsabilidade civil, no intuito da prevenção (risco conhecido) 
e da precaução (risco hipotético).
8. “O que distingue a abordagem de mercado de uma abordagem de comando-e-controle é o modo no qual os objetivos 
ambientais são implementados, em oposição ao nível no qual tais objetivos são determinados. A partir de uma perspectiva 
pragmática, os objetivos baseados nos padrões são determinados em um nível socialmente desejável em vez de um 
nível eficiente. O ponto em que a abordagem de mercados se difere da abordagem de comando-e-controle é como 
tenta alcançar esses objetivos, isto é, na sua concepção de instrumentos de política” (Thomas e Callan, 2010, p.114).
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3 A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA E A PARTICIPAÇÃO 
DOS CATADORES

A PNRS, em seu art. 3o, inciso XVII, traz a seguinte definição:

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos 
e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e 
à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta 
Lei (Brasil, 2010b).

Observa-se claramente que não há menção explícita sobre a participação 
dos(as) catadores(as) de resíduos em termos de responsabilidade. Além disso, 
ao longo do texto da PNRS, as menções se referem, apenas, à inclusão social e à 
emancipação econômica de catadores(as). Ela incentiva também o poder público a, 
prioritariamente, fomentar (por meio de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios) 
a criação de associações de catadores(as) formadas por pessoas físicas de baixa renda, 
ou a contratação direta desses trabalhadores (Brasil, 2010b, art. 44, inciso II).

Para o economista Ignacy Sachs:

os pobres são pobres demais para poder se dar ao luxo de não trabalhar. É por isso 
que o desemprego aberto é menos difundido que o subemprego, o trabalho precário 
e as atividades informais de todo tipo, que no máximo asseguram a sobrevivência, 
mas não o desenvolvimento (Sachs, 2009, p. 334-354).

Ainda assim, não se pode admitir que, em uma sociedade que almeja o 
desenvolvimento, estejamos mantendo um grupo social desfavorecido, muitas vezes 
afligido pelo desemprego e pela falta de oportunidade para a formação pessoal, 
cuja condição, entre outras peculiaridades, vem sendo explorada a fim de suprir a 
falta de força de trabalho, que deveria ser formalmente contratada, para realizar os 
serviços de coleta e destinação de resíduos oriundos do intenso consumo de outrem.

Estabelecido esse ponto de vista, é importante ressaltar que, a despeito da falta 
de oportunidades decorrente de inúmeras carências sociais e outras precariedades 
e por já fazerem parte da base da cadeia de reciclagem, haverá, como pressupõe 
o texto da PNRS, uma participação, de certa forma voluntária, da população 
de baixa renda como catadores(as) de materiais recicláveis, mesmo sem ter sido 
designado o pagamento pelos serviços ambientais de catação. É notório que o 
texto não prevê que, caso o trabalhador em questão encontre outras formas mais 
atrativas de trabalho e renda, no exercício de sua liberdade, poderá deixar de fazer 



464 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

parte da força de trabalho, até então imprescindível9 para cumprir as metas da 
PNRS. Afinal, ele(a), como catador(a), não tem responsabilidade no que se refere 
ao ciclo de vida do produto. E se ingressa na profissão, o faz, também, por motivos 
pessoais (como sua autonomia, por exemplo) e não somente contingenciais (como o 
desemprego) (Ipea, 2013, p. 9). Além disso, o inciso XII do art. 7o da Lei no 12.305 
estabelece como um dos objetivos da PNRS a “integração dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos” (Brasil, 2010b, grifo nosso), o que deixa claro, mais uma 
vez, que a responsabilidade compartilhada não se estende, a priori, aos(às) catadores(as).

Um dos objetivos deste trabalho é estabelecer um meio para que a população 
urbana de baixa renda, que exerce a atividade de catação, possa ser formalmente 
inserida na cadeia de reciclagem e receber uma transferência de renda significativa e 
com melhores condições de trabalho, mas sem onerar as empresas e os consumidores 
além de um mínimo que seja justo e cabível.

4 AS COOPERATIVAS DE CATADORES, O DIREITO À PROPRIEDADE DO LIXO E 
A LOGÍSTICA REVERSA

O Decreto no 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, traz, em seu art. 7o, que “o 
poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade 
das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e das diretrizes e determinações estabelecidas na Lei no 12.305, de 2010, 
e neste decreto” (Brasil, 2010b).

Ao citar a coletividade, a legislação, possivelmente, dará margens à interpretação 
de que estejam implicitamente incluídos os(as) catadores(as) como participantes 
e, portanto, responsáveis pela efetividade das ações. Seria prudente, contudo, 
trazer ao debate que, conforme o art. 3o, inciso III, da Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente,10 o lixo urbano possui a natureza jurídica de poluente. Logo, 
a população e, principalmente, os(as) catadores(as) de recicláveis estão expostos 
ao lixo e, consequentemente, são vítimas do descarte inadequado de resíduos e 
não seus beneficiários. Além disso, essa exposição tem se dado por questões de 
sobrevivência que muitas vezes decorrem de aspectos históricos de exclusão social.

9. “Já na chamada ‘base da pirâmide’, encontram-se milhares de catadoras e catadores que trabalham diretamente na 
coleta, separação e triagem dos resíduos. Por sofrerem de uma infinidade de carências sociais e econômicas, constituem 
a parte mais frágil da cadeia, quase sempre dependentes da ação dos atravessadores e das indústrias, que determinam 
os preços, o volume e as condições dos materiais que serão adquiridos. Mesmo assim, eles são os atores-chave em 
todo o processo, já que são responsáveis por quase 90% de todo o material que chega a ser reciclado no Brasil. 
Nesse contexto, conforme afirmou Benvindo, ‘não há reciclagem sem catador’, independentemente de sua forma de 
organização” (Ipea, 2013, p. 19).
10. Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
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Sob esse raciocínio, Fiorillo (2009) afirma que, ao se tratar o lixo como bem 
de consumo, surge uma questão metajurídica:

consideram-se o lixo e aqueles que dele se apropriam como objeto e sujeito de uma 
relação de consumo, em que os catadores do lixão seriam tidos como destinatários 
finais (consumidores), o produto, o próprio lixo e o fornecedor, o Estado, que, por 
conta de sua omissão no cumprimento da política urbana, possibilitou o surgimento 
desse produto.

Em contraponto, no entendimento dos poderes municipais, estaduais e 
federal, até agora, os resíduos do consumo são considerados mercadorias e, como 
tais, sua circulação e comercialização são passíveis de tributação (Bley Júnior, s.d.).

Torna-se imperativo, portanto, que, na interpretação do Decreto no 7.404/2010, 
não seja imputado aos(às) catadores(as) em associações e em cooperativas o direito de 
propriedade sobre o lixo, pois suas participações devem ser consideradas voluntárias 
e adicionais para que seja concluído o ciclo de vida dos produtos. Ou seja, é plausível 
inferir que suas ações ou omissões não poderão ser tratadas como concausas para 
o dano, pois conforme o disposto no art. 27, § 1o da PNRS:

[a] contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 
tratamento (...) não isenta as pessoas físicas ou jurídicas [responsáveis pelo plano 
de gerenciamento de resíduos] da responsabilidade por danos que vierem a ser 
provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos 
(Lemos, 2012, p. 215).

Ainda cabe, contudo, uma discussão sobre a possibilidade de que os(as) catadores(as) 
e suas associações sejam considerados meros detentores (distinguindo-os de possuidores)11 
ou então fiéis depositários até que os resíduos pós-consumo cheguem, ao menos, 
à alguma indústria de retransformação (reciclagem) e esta, por sua vez, informe ao 
órgão fiscalizador que o ciclo de vida do produto está concluído. Como prevê o 
Código Civil, no seu art. 631, “Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa 
deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm 
por conta do depositante” (Brasil, 2002). Nesse caso, portanto, o(a) catador(a) (fiel) 
receberia apenas o pagamento por serviços ambientais urbanos (Psau), o que lhe pode 
ser mais interessante tratando-se de produtos eletrônicos ou perigosos ou de baixo valor 
comercial. Restaria, então, ao depositário (pessoa jurídica: associação ou cooperativa) 
o direito de comercializar a massa do resíduo com a indústria de reciclagem.

Por sua vez, é importante observar que existem muitos resíduos abandonados 
no meio ambiente, sem donos ou responsáveis legais, já que foram gerados antes do 

11. Cabe salientar que os conceitos de possuidor e de detentor de resíduos são utilizados na Comunidade Europeia 
e se referem aos gestores de resíduos (Lemos, 2012, p. 219). É importante observar também que, à luz da PNRS, não 
cabe aos catadores a alcunha de consumidores. Já no que se refere ao dano causado por defeito do produto ou por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, pelo Código de Defesa do Consumidor, art. 17, 
“equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento” (op. cit., p. 192).
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advento da PNRS. Desse modo, esse lixo pertence a todos e pode ser considerado 
como um bem socioambiental ou uma herança vacante. Não é ilícito, portanto, que 
alguém se aproprie de algo que possa ter valor em meio a esse lixo (ou poluente) 
para algum proveito próprio ou em defesa de sua sobrevivência.

Das considerações anteriormente citadas, depara-se com dois cenários para 
a gestão de resíduos sólidos: a operacionalização com foco no ciclo de vida do 
produto, conforme a PNRS, e a absorção do lixo preexistente, isto é, aqueles 
resíduos que já fazem parte do meio ambiente e são considerados como um bem 
difuso. A PNRS não prevê efeito retroativo da responsabilidade compartilhada, 
deixando o diagnóstico e a eliminação do lixo preexistente para os Planos de Gestão 
de Resíduos Sólidos (PGRS).

A logística reversa, como definida na PNRS, é: 

[um] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada 
(Brasil, 2010b).

O Decreto no 7.404/2014 ainda determina que seja considerada, nos acordos 
setoriais, a “possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores(as) de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução 
das ações propostas no sistema a ser implantado” (Brasil, 2010a).

O estudo aqui desenvolvido pretende apresentar um instrumento para facilitar 
a elaboração dos acordos setoriais, particularmente no setor de embalagens em 
geral, e, ao mesmo tempo, fomentar a cadeia de empreendimentos, priorizando as 
cooperativas, para a logística reversa e a destinação final ambientalmente correta.

5 INTERNALIZANDO OS CUSTOS PARA O DESCARTE ADEQUADO DOS 
RESÍDUOS PÓS-CONSUMO

Qualquer internalização de externalidades negativas, geralmente, acarreta um 
custo adicional para os causadores das externalidades. O maior temor dos agentes 
econômicos, no que se refere aos custos de internalização de externalidades, é que 
estes custos acarretem ineficiências econômicas, já que podem elevar o preço do 
produto. Se os custos socioambientais não estão contabilizados, porém, o equilíbrio 
do mercado é falso, pois mantém o preço do produto artificialmente baixo, resultando 
em produção e consumo superiores aos patamares ótimos da economia, ou seja, é 
uma circunstância insustentável que levará o processo econômico ao colapso.

No caso de externalidade ambiental, o meio ambiente é considerado um 
bem público e, contabilmente, é um ativo intangível. Da mesma forma, o dano 
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ambiental é incomensurável, isto é, não é possível quantificar e designar um valor 
monetário a tal dano. Além disso, quase sempre o dano caracteriza um crime 
ambiental, cujas vítimas são as gerações futuras e a atual.

Então, como internalizar tais externalidades se elas não podem ser traduzidas 
trivialmente em um custo?

Embora essa questão possa soar muito complexa, a resposta é relativamente 
simples: o custo que deve ser internalizado é aquele que evita o dano ambiental. 
Está estabelecido que é muito mais barato prevenir que reparar qualquer tipo de 
dano. E essa é a essência deste trabalho. O modelo que será desenvolvido a seguir 
procura apresentar uma maneira minimamente onerosa para que os empresários 
possam cumprir suas responsabilidades perante a PNRS. Trata-se de um sistema 
de permissões para a geração de resíduos em troca da aquisição de créditos de 
internalização dos custos para evitar o descarte inadequado de resíduos pós-consumo.

Em um processo de fabricação usual, a indústria calcula o custo de um 
produto acabado, por meio da chamada função de produção, levando em conta a  
matéria-prima e a mão de obra para a produção do produto e de sua embalagem, 
além de encargos e depreciação dos equipamentos, entre outros fatores. Resta 
incluir nessa contabilização os custos da coleta e da logística reversa dos resíduos 
do consumo, conforme determina a PNRS.

Visando à inclusão produtiva dos(as) catadores(as) de materiais recicláveis 
e reutilizáveis, o modelo procura aliar a eliminação dos resíduos sólidos do meio 
ambiente ao combate à pobreza. Assim, o custo da coleta de resíduos deve ser 
direcionado ao Psau, “um instrumento (...) que fosse pago aos produtores de 
serviços ambientais urbanos, a fim de estimulá-los a continuar ou intensificar suas 
atividades” (Ipea, 2010). Além disso, para o Custeio da Logística Reversa (CLR), 
certo montante deve ser creditado às associações e às cooperativas de catadores(as) 
e, eventualmente, ao órgão municipal que venha a empreender o serviço de coleta 
seletiva. O objetivo do CLR é integrar os esforços de cada segmento industrial, 
levando em conta suas particularidades, e permitir que os acordos setoriais adquiram 
certa flexibilidade.

Partindo do pressuposto de que a internalização desses custos, Psau e CLR, 
seja uma medida necessária e suficiente para garantir uma conclusão satisfatória 
do ciclo de vida de um determinado produto, estabeleceremos o modelo a seguir, 
iniciando por conceitos microeconômicos.
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Consideremos a produção de Qj unidades de um determinado produto j. 
Introduz-se o custo CE da externalidade ambiental negativa,12 para cada unidade 
fabricada de produto j, na função custo total CTj:

CTj = CFj + CVj + Qj . CEj .  (1)

Onde CFj são os custos fixos; CVj são os custos variáveis para a produção de Qj 
unidades do produto j; e CEj é o valor do crédito de internalização do custo médio 
para se evitar o dano ambiental – aquele que ocorreria se o resíduo correspondente 
a um único produto j fosse descartado inadequadamente.

O valor mínimo desse custo pode ser calculado como a soma da remuneração do 
agente ambiental que realiza a coleta do resíduo pós-consumo, com a remuneração 
do agente ambiental que completará o processo da logística reversa para ser dado 
o destino ambientalmente correto (a expensas do produtor),13 encerrando o ciclo 
de vida de um produto j. Assim:

CEj = (CLRj + Psauj) / Qj . (2)

Onde CLRj é o custeio para a logística reversa da quantidade total de resíduos 
gerados pelo consumo de um lote Q de produtos j. A priori, o valor mínimo que 
pode ser atribuído a este custeio, a despeito do que venha a ser estabelecido pelos 
acordos setoriais, é o frete reverso, isto é, o mesmo valor de frete contratado para 
a logística direta, mas na proporção da massa dos resíduos pós-consumo, para os 
quais a PNRS exige a logística reversa. Ainda podemos definir o frete reverso 
unitário (ou médio) por:

clrj = CLRj / Qj . (3)

A ideia é que o sistema de créditos proporcione um ganho em escala que 
possibilite a esse montante do CLR, que será destinado à remuneração do agente 
reciclador e/ou do órgão municipal, contemplar os serviços de separação, triagem 
e compactação, além do transporte e da disposição final. O ideal é que essa receita 
seja utilizada para fomentar um sistema de operacionalização da logística reversa, 

12. Este “novo custo” de produção pode ser entendido como uma taxa pigouviana, cujo conceito será explanado 
mais adiante. 
13. Conforme Brasil (2010b, art. 33, § 3o).



469

Proposta de um Instrumento Econômico para Viabilizar o Pagamento por Serviços  
Ambientais Urbanos aos Catadores de Materiais Recicláveis

como o Programa Pró-Catador14 e o projeto CatAÇÃO-RIO,15 para elevá-los a um 
patamar semelhante ao qual se encontra o Sistema Ponto Verde,16 por exemplo, 
que é praticado em Portugal desde 1996.

Psauj é a parcela do crédito de internalização com a qual o produtor paga pelos 
serviços de coleta dos resíduos pós-consumo relativos ao produto j. Essencialmente, 
é o valor que deve ser pago aos(às) catadores(as) pelo recolhimento do total de 
resíduos emitidos pelos Q produtos j produzidos em um ciclo de fabricação.

Para dimensionar o valor do Psauj, devemos ter em mente que cada um dos 
materiais que compõem os resíduos pós-consumo possui peculiaridades em relação 
ao seu potencial de dispersão no meio ambiente e o consequente dano ambiental.

Classificar esses materiais quanto ao risco de causar danos ao meio ambiente 
devido ao descarte inadequado, levando em consideração variáveis ambientais 
(como tempo de degradação na natureza, presença de componentes químicos 
poluentes e risco aos ecossistemas), traria complicações intangíveis ao modelo aqui 
apresentado. Em vez disso, serão consideradas variáveis econômicas e sociais para 
formular um conceito aqui denominado de potencial de dano ambiental (PDA), 
que está correlacionado inversamente com a atratividade econômica atual dos 
materiais que compõem os resíduos. Para simplificar ainda mais, serão considerados 
apenas os resíduos pós-consumo urbanos e, particularmente, oriundos do setor 
de embalagens em geral.

O PDA de um determinado material i, PDAi, medido em R$/kg, é um fator 
arbitrário inversamente proporcional ao valor comercial da sucata desse material 
i, que é negociado informalmente, entre catadores(as) e intermediários da cadeia 

14. O Programa Pró-Catador foi instituído pelo governo federal por meio do Decreto no 7.405, de 23 de dezembro de 
2010, com a finalidade de integrar e articular as ações do governo federal voltadas a: apoiar a organização produtiva 
dos catadores de materiais recicláveis; melhorar suas condições de trabalho; ampliar as oportunidades de inclusão social 
e econômica desses trabalhadores e suas famílias; e expandir a coleta seletiva de resíduos sólidos, a reutilização e a 
reciclagem em parceria com os catadores (Ipea, 2013, p. 39). Conforme a Secretaria Geral da Presidência da República 
(SG/PR), o programa prevê ações nas áreas de capacitação, formação, assessoria técnica, incubação de cooperativas 
e empreendimentos sociais solidários, pesquisas e estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade 
compartilhada, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física 
e a organização de redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e associações de 
trabalhadores com materiais recicláveis e reutilizáveis. Disponível em: <http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/
pro-catador/pro-catador>.
15. O projeto CatAÇÃO-RIO é uma iniciativa do Instituto Baía de Guanabara (IBG), com o patrocínio da Petrobras. É 
responsável pela organização dos catadores de materiais recicláveis em cooperativas no entorno da Baía de Guanabara, 
abrangendo as regiões de Ilha do Governador, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Manguinhos e Duque de 
Caxias. O principal objetivo é fomentar a formação de uma rede de cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
na cidade do Rio de Janeiro, a partir de grupos de pessoas que, na sua maioria, já possuíam uma breve experiência 
de trabalho coletivo, porém sem a organização devida para atingir a sustentabilidade do empreendimento. Para mais 
informações, ver: <http://baiadeguanabara.org.br/site/?page_id=4991>.
16. O Sistema Ponto Verde, também conhecido por Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (Sigre), 
existe para garantir a organização e a gestão de um circuito que assegura a recuperação, a valorização e a reciclagem 
dos resíduos de embalagens não reutilizáveis, assim como a diminuição do volume de resíduos depositados em aterro. 
Para mais informações, ver: <http://www.pontoverde.pt/1_2_como_funciona.php>.
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de reciclagem e de reaproveitamento desses materiais. O PDA, portanto, é um 
coeficiente socioambiental que indica a probabilidade de um determinado material 
ser abandonado no meio ambiente por conta da sua baixa rentabilidade no mercado 
de sucatas e de recicláveis.

A partir da pesquisa de Damásio (2006), que apresenta um levantamento dos 
preços médios das sucatas de materiais recicláveis praticados pelo mercado e das 
receitas obtidas por um catador(a) individualmente, é possível esboçar um panorama 
da produtividade média dos(as) catadores(as), individual e mensalmente (tabela 1).

TABELA 1
Preços médios das sucatas e produtividade média de um catador

Material Média dos preços (R$/kg) Receita por catador (R$/mês) Produtividade média (kg/mês)

Alumínio 2,93 31,86   10,90

Outros metais não ferrosos 5,02 15,06     3,00

PET1 0,83 63,54   76,60

PEAD2 0,66 31,89   48,30

PS3 0,62 12,91   20,80

PVC4 0,58 15,47   26,70

PEBD5 0,54 38,66   71,60

PP6 0,53 14,68   27,70

Óleo de cozinha 0,48 10,76   22,40

Plástico misto 0,36 31,64   87,90

Papel branco 0,33 53,16 161,10

Papelão 0,21 66,68 317,50

Ferro e aço 0,20 20,06 100,30

Tetra Pak 0,14   5,27   37,60

Papel misto 0,12 10,10   84,20

Jornais, revistas e livros 0,11   9,36   85,10

Vidro 0,10 28,41 284,10

Resíduo sólido não reciclável 0,00   0,00 S/D

Fonte: Damásio (2006) apud Ipea (2010).
Elaboração do autor.
Notas: 1 Polietileno tereftalato: frascos e garrafas para uso alimentício/hospitalar, cosméticos, bandejas para micro-ondas, 

filmes para áudio e vídeo, fibras têxteis etc.
2 Polietileno de alta densidade: embalagens para detergentes e óleos automotivos, sacolas de supermercados, 

garrafeiras, tampas, tambores para tintas, potes, utilidades domésticas etc.
3 Poliestireno: potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercados, geladeiras (parte interna da 

porta), pratos, tampas, aparelhos de barbear descartáveis, brinquedos etc.
4 Policloreto de vinila: embalagens para água mineral, óleos comestíveis, maioneses, sucos. Perfis para janelas, tubulações 

de água e esgotos, mangueiras, embalagens para remédios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar etc.
5 Polietileno de baixa densidade: sacolas para supermercados e boutiques, filmes para embalar leite e outros alimentos, 

sacaria industrial, filmes para fraldas descartáveis, bolsa para soro medicinal, sacos de lixo etc.
6 Polipropileno: filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, fios e cabos, 

frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes, utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas descartáveis etc.
Obs.: (S/D) sem dados.
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A tabela 2, elaborada a título de ilustração do significado de PDA dentro 
do modelo, apresenta o PDA dos principais materiais que compõem os resíduos 
urbanos. Os valores atribuídos são arbitrários e apenas refletem a tendência de que 
quanto maior a probabilidade de o material ser abandonado, sem um destino final 
adequado, em decorrência de ser pouco rentável em peso ao(à) catador(a), maior 
será a possibilidade de ele vir a causar um dano ambiental (em alusão à teoria do 
risco17 do direito ambiental).

TABELA 2
Preços médios das sucatas e o PDA 

Material Média dos preços (R$/kg) PDA (R$/kg) Atratividade econômica

Alumínio 2,93 0,50

AltaOutros metais não ferrosos 5,02 0,50

PET 0,83 0,50

PEAD 0,66 0,53

Gradual

PS 0,62 0,56

PVC 0,58 0,59

PEBD 0,54 0,63

PP 0,53 0,67

Plástico misto 0,36 0,71

Óleo de cozinha 0,48 0,75

Papel branco 0,33 0,79

Papelão 0,21 0,84

Ferro e aço 0,20 0,50

Tetra Pak 0,14 0,89

Papel misto 0,12 0,94

Jornais, revistas e livros 0,11 1,00

BaixaVidro 0,10 1,00

Resíduo sólido não reciclável 0,00 1,00

Fonte: Damásio (2006) apud Ipea (2010).
Elaboração do autor.

Voltando ao desenvolvimento do modelo, o Psau pode ser calculado da 
seguinte maneira:

Psauj = Q . psaj . (4)

17. “A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental (independentemente da existência de culpa) é um mecanismo 
processual que garante a proteção dos direitos da vítima, no caso dos danos ambientais, a coletividade. Por isso, aquele 
que exerce uma atividade potencialmente poluidora ou que implique risco a alguém assume a responsabilidade pelos 
danos oriundos do risco criado. Nesse sentido, a responsabilidade será objetiva quando a lei previr esta possibilidade 
(legislação específica) e também quando uma atividade criar riscos para os direitos de outrem, quando da existência 
de um dano, mesmo que ainda não concretizado. Tendo como fundamento a teoria do risco criado, pode-se atribuir ao 
poluidor o dever de reparar danos que venham a se materializar futuramente ou de manifestação tardia” (Colombo, 2006). 
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Onde psaj é a parcela do Psauj destinada à remuneração do(a) catador(a) que 
venha a recolher o resíduo gerado pelo consumo de um único produto j. É a soma 
das massas de cada material i (que compõem apenas o resíduo) multiplicadas pelos 
seus respectivos PDAs:

psaj = Σi (mri × PDAi) = Psauj / Q . (5)

Onde mri é a massa do resíduo (em kg) fabricado a partir do material i.

Finalmente, resulta que o custo total para o produto j se torna:

CTj = CFj + CVj + Q × [clrj + Σi(mri × PDAi)]. (6)

Como exemplo da aplicação do modelo, encontra-se, no apêndice, o 
desenvolvimento quantitativo de um caso hipotético de fabricação de refrigerante 
envasado em embalagem PET de 2 l.

Para instituir uma forma de arrecadação dos créditos junto às empresas, será 
necessária uma ampla consulta popular, principalmente às empresas. A forma mais 
simples, contudo, seria semelhante à tributação sobre o lucro presumido,18 isto é, 
as empresas deveriam adquirir os créditos de internalização relativos à produção 
prevista para determinado período de exercício, e o montante arrecadado ficaria 
sob a administração de um fundo criado para este fim específico. A gestão desse 
fundo poderia ser remunerada por aplicações de curto prazo, evitando custos de 
transação para as empresas que aderirem ao sistema de créditos, levando em conta 
que haverá certo tempo entre a arrecadação e a remuneração dos agentes que 
prestam os serviços ambientais. Caso o montante arrecadado não seja distribuído 
durante o período de exercício previsto, haverá um excedente para ser reaplicado 
na melhoria da eficiência do sistema no próximo exercício. O modelo, entretanto, 
também pode ser aplicado em escala menor, onde uma empresa pode firmar acordos 
diretos com cooperativas para implementar ações locais.

6 OUTRAS PROPOSTAS DE INTERNALIZAÇÃO DE CUSTOS PRIVADOS E DE 
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Em 2010, o professor Valmor Slomski e seu grupo de pesquisa apresentaram uma 
proposta de internalização das externalidades negativas aos custos de produção 

18. Lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de cálculo do imposto de renda 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das pessoas jurídicas. A sistemática é utilizada para presumir o 
lucro da pessoa jurídica a partir de sua receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. Em termos gerais, trata-se 
de um lucro fixado a partir de percentuais padrões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta (ROB). Sobre o referido 
resultado somam-se as outras receitas auxiliares (receitas financeiras, aluguéis esporádicos, entre outras). Assim, por 
não se tratar do lucro contábil efetivo, mas de uma mera aproximação fiscal, denomina-se lucro presumido. Para mais 
informações, ver: <http://www.portaltributario.com.br/artigos/oquee_lucropresumido.htm>.
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via comercialização de permissões para poluir, na qual sugeriam uma forma de 
internalização baseada no ciclo de vida total do produto, focada na gestão empresarial 
e cuja aceitação dependeria dos valores morais e particulares dos gestores. Também 
sugeriram a criação de uma indústria de destinação final do lixo para operacionalizar 
a logística reversa e a deposição final do resíduo, visando minimizar os custos 
públicos. Nesse modelo, o custo do produto acabado ficaria acrescido do Crédito 
de Internalização de Custos Privados (CICP), cuja comercialização é o mecanismo 
que elimina as externalidades negativas (Slomski et al., 2010).19

Em artigo subsequente, Toneto Filho e Bonacim (2011) sugerem dois 
modelos20 para operacionalizar a proposta de Slomski para internalização de 
custos privados, levando em conta a aplicação da, então, recém-aprovada Lei 
no 12.305/2010, da PNRS.

No estado do Rio de Janeiro, vale destacar as iniciativas do deputado Carlos 
Minc com os Projetos de Lei (PLs) no 2.867/2014, que sugere a criação do 
Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais de Reciclagem (PSAR), 
cujo objetivo é remunerar os catadores e catadoras pela prestação de um serviço 
ambiental indispensável, a coleta dos recicláveis, possibilitando sua reintrodução 
na indústria como matéria-prima, dando a este serviço visibilidade e parâmetros de 
mensuração; e no 2.868/2014, que sugere a instituição do Programa de Incentivos 
à Criação e Fortalecimento de Cooperativas de Trabalho, atendendo catadores de 
material reciclável, artesãos, pescadores artesanais, agricultores e extrativistas 
de comunidades tradicionais.

Ainda no Rio de Janeiro, fundada em 2011, começou a operar a Bolsa de 
Valores Ambientais (BVRio), uma associação sem fins lucrativos formada para 
promover o uso de mecanismos de mercado que facilitem o cumprimento de leis 
ambientais brasileiras. Um de seus objetivos é “demonstrar a viabilidade do uso 
de créditos como meio eficiente de cumprimento da PNRS” (BVRio, 2014), o 
que a motivou a lançar, em 2014, em parceria com o Movimento Nacional de 
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), um mercado de créditos de logística 
reversa de embalagens, no qual, segundo a BVRio:

19. “A contabilidade deve preocupar-se com as externalidades que o produto e/ou sua embalagem produzirá em seu 
descarte e, desse modo, internalizar os custos privados para que terceiros não venham a ter gastos sobre aquilo que 
é produzido pela empresa. Torna-se emergente a criação de uma indústria da destinação final do lixo, onde uma de 
suas receitas será derivada da comercialização de títulos de créditos de internalização de custos privados (CICPs). (...) 
a geração de riquezas com sustentabilidade requer um estágio de transição que envolve políticas e metas não apenas 
economicamente viáveis, mas socialmente justas, ambientalmente corretas e culturalmente aceitas” (Slomski et al., 2010).
20. “O primeiro modelo desenvolvido propõe uma criação de um mercado de valores mobiliários para a comercialização 
ativa de contratos padronizados dos CICPs. O segundo modelo propõe a criação de um Fundo Nacional de Gestão dos 
Resíduos Sólidos, remunerado por meio de taxa pigouviana e de controle do governo federal. A adoção de um ou de 
outro modelo daria-se de acordo com o posicionamento que o Estado escolheria, sendo, respectivamente, regulador 
apenas do novo mercado de CICPs ou como regulador/fiscalizador de toda a cadeia de internalização dos custos privados 
pelas empresas” (Toneto Filho e Bonacim, 2011).
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a venda dos CLRs não interfere na venda do material reciclável físico. O material triado 
é vendido pelas cooperativas de catadores para empresas recicladoras (ou empresas 
intermediárias que encaminharão o material para as recicladoras). Os CLRs, por sua 
vez, representam o serviço ambiental relacionado à coleta, triagem e devolução do 
material ao setor industrial para a sua reinserção no ciclo produtivo. (...) Desse modo, 
além das receitas obtidas pela venda do material para recicladoras, as cooperativas 
podem emitir CLRs pelo serviço de logística reversa realizado e vendê-los para as 
empresas que têm a responsabilidade de implementar a logística reversa (BVRio, 2014).

A primeira operação desse mercado ocorreu em abril de 2014.21 Cerca de seis 
meses depois, entretanto, o MNCR observou que a operacionalização do modelo 
se distanciou dos interesses dos(as) catadores(as) de materiais recicláveis. Então, por 
meio de sua comissão nacional, em nota pública, o MNCR declarou que, embora 
veja “com bons olhos a criação de sistemas complementares para implantação da 
logística reversa, desde que estes garantam a participação efetiva dos catadores e 
catadoras de materiais recicláveis” e, em princípio, tenha concordado com a proposta 
da BVRio sobre a “criação de um mercado de créditos de logística reversa, que 
servisse como forma de remunerar as cooperativas e associações de catadores(as) 
pelo serviço prestado às grandes geradoras de resíduos sólidos”, a concepção da 
plataforma de negociações, BVTrade, criada pela BVRio, na qual as associações 
e cooperativas estipulam o preço e colocam à venda seus créditos de logística 
reversa (equivalentes à massa de diversos tipos de materiais a serem vendidos para 
a indústria de reciclagem, cuja comprovação se dá pela emissão de nota fiscal pela 
empresa compradora ou intermediária) e onde as empresas geradoras de resíduos 
interessadas oferecem um preço de compra, “reproduz uma ideia de concorrência 
entre as cooperativas e associações que não contribui para fortalecer a organização 
coletiva dos(as) catadores(as) de materiais recicláveis, o que é condição primordial 
para que se avance na organização e na melhora das condições de vida e de trabalho 
da categoria”, na avaliação do MNCR, o que culminou com o rompimento de sua 
parceria com a BVRio (MNCR, 2014).

Esse fato sugere que, quando se almeja a inclusão produtiva, a implantação 
de um tipo de IE que venha a afetar por completo uma categoria de trabalhadores 
requer um mercado regulado. Isto significa que deve ser conferida a competência 
a um órgão de Estado para que seja estabelecido o preço dos créditos ou, mais 
especificamente, o valor da remuneração pelo serviço prestado em questão, levando 
em conta os respectivos acordos setoriais, os quais devem ser ponderados pelas 
conjunturas sociais e ambientais, nos âmbitos locais e nacional. Nesse cenário, no 
caso de negociação de ativos ambientais em um sistema semelhante a uma bolsa de 

21. BVRio e grupo Boticário fazem primeira operação de créditos de logística reversa. Para mais informações, ver: 
<http://www.ideiasustentavel.com.br/2014/04/bvrio-e-grupo-boticario-fazem-primeira-operacao-de-creditos-de-
logistica-reversa/>.
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valores, as diferentes associações e cooperativas ofertariam apenas suas quantidades 
de créditos (isto é, suas cotas relativas ao Psau calculadas proporcionalmente 
à quantidade de materiais coletados e, comprovadamente, vendidos) e, caso 
houvesse concorrência, esta se daria em termos de eficiência na produtividade de 
cada associação. A operadora, neste caso, atuaria como facilitadora sob o aspecto 
burocrático da logística reversa, apenas informando ao órgão fiscalizador para que o 
Psau devido possa ser liberado, e sua remuneração viria do montante arrecadado para 
o CLR. Não haveria créditos de logística reversa, conforme o modelo implementado 
pela BVRio, uma vez que as empresas já teriam efetuado, antecipadamente, o 
pagamento pelos créditos de internalização no início de seus exercícios.

Essas propostas e iniciativas demonstram que não apenas é possível como 
também pode ser economicamente atraente, para empresários, trabalhadores e 
cidadãos, a adoção de IEs que promovam interações convergentes dos diversos 
agentes do sistema produtivo, no sentido de reduzir os custos sociais e ambientais 
da produção e do consumo, considerando todo o ciclo de vida dos produtos. 
Assim, os ganhos econômicos auferidos com o aumento da eficiência da cadeia 
de reciclagem serão suficientes para satisfazer os anseios do mercado tradicional 
e para o cumprimento das exigências legais que se impõem pela responsabilidade 
compartilhada. Os benefícios ambientais e sociais, por sua vez, serão consequência 
direta da adoção dos IEs, ainda que o mundo corporativo mantenha uma perspectiva 
estritamente financeira em sua tomada de decisões. Será necessário, todavia, 
estabelecer um debate abrangente, pautado a partir de uma ampla consulta pública, 
com participação definitiva da categoria dos agentes ambientais catadores(as) de 
resíduos, a fim de evitar conflitos e atender satisfatoriamente aos interesses dos 
diversos segmentos afetados pela efetiva implantação da PNRS.

É importante deixar claro que, embora possa impingir alterações significativas 
nas relações de trabalho e, possivelmente, na qualidade de vida de toda uma 
coletividade de brasileiros, a proposta apresentada neste capítulo tem cunho 
eminentemente técnico e está desprovida de considerações de natureza humana, 
que somente poderiam ser tecidas a partir de dados obtidos em campo. Sob essa 
ótica, vale citar uma das premissas do levantamento da situação social das catadoras 
e dos catadores de material reciclável e reutilizável no Brasil, a qual diz que:

toda essa diversidade de fatores e situações que caracterizam o universo dos catadores 
de materiais recicláveis traz à tona a necessidade de um maior esforço de pesquisa e 
geração de informações para melhor entender a realidade social na qual se encontram. 
Embora exista um volume considerável de pesquisas que trate desse tema, na maioria 
dos casos os trabalhos se limitam a contextos regionais ou a experiências específicas, 
o que dificulta a extrapolação dos seus resultados para toda a população de catadores 
do Brasil (Ipea, 2013, p. 9).
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7 O IMPACTO DA INTERNALIZAÇÃO SOBRE O EQUILÍBRIO DO MERCADO

O valor de um crédito de internalização dos custos para evitar as externalidades 
ambientais negativas dos resíduos pós-consumo de um determinado produto j, 
ou simplesmente CEj, pode ser calculado por:

CEj = Σi (mri × PDAi) + clrj. (7)

O custo de internalização de externalidades ambientais negativas, acrescentado 
aos custos de produção, foi apresentado na equação (1). Omitindo o índice j, tem-se:

CT = CF + CV + Q . CE. (8)

Podemos observar que foi introduzido um termo linear na função custo total. 
Isto é, o valor de CE, que é fixo para um determinado produto j, está multiplicado 
pela variável Q na função de produção genérica.

Na análise econômica, o custo marginal22 de um bem é o acréscimo do 
custo total para produzir uma unidade adicional do bem. Matematicamente, a 
função de custo marginal (CMg) é expressa como a derivada da função de custo 
total (CT) em relação à quantidade total produzida (Q). Se o preço final de um 
produto é função do custo total de produção, o valor de CE – que representa um 
acréscimo no preço de cada insumo que virá a constituir um resíduo pós-consumo 
– é automaticamente repassado ao preço final do produto acabado. Nesse caso, o 
crédito de internalização funciona como um imposto sobre valor, isto é, uma taxa 
cobrada sobre cada unidade vendida ou comprada do bem.

O valor de CE também tem o efeito de uma taxa pigouviana23 imposta ao produtor. 
Essa taxa poderá ser repassada ao consumidor pelo aumento do preço do produto. Nesse 
caso, passa a valer o teorema de Coase,24 segundo o qual os agentes, produtor 
e consumidor, irão negociar entre si quem arcará com o custo do crédito de 
internalização. Por exemplo, um consumidor opta, a seu critério, por um produto 

22. O marginalismo é um movimento econômico surgido em 1870, que afirma que o preço final de qualquer produto 
é também determinado pela relação oferta/demanda, não somente pelo custo de produção, tal qual defendiam os 
economistas clássicos. O princípio da análise marginal é o que diz que a quantidade ótima de uma atividade é a 
quantidade em que a receita marginal iguala o custo marginal.
23. A taxa pigouviana, em homenagem ao economista inglês Arthur Cecil Pigou, conceitualmente, trata-se de um 
imposto sobre uma unidade de poluição emitida, que deve ser igual ao custo marginal social dessa poluição no nível 
ótimo da emissão. Esta taxa é cobrada dos poluidores visando neutralizar os danos dos custos das externalidades que 
estes submetem a terceiros. Os impostos pigouvianos partem do princípio do poluidor pagador, ou seja, quanto mais 
uma empresa polui o meio ambiente, mais ela deverá pagar em forma de impostos para internalizar suas externalidades. 
No nosso caso, esse custo adicional também pode ser entendido como um imposto sobre quantidade. É uma política 
de cunho econômico de controle dos níveis de poluição feito pelo poder público.
24. O teorema de Coase prediz que os agentes econômicos privados podem solucionar o problema das externalidades 
entre si. Qualquer que seja a distribuição inicial dos direitos, as partes interessadas sempre podem chegar a um acordo, 
com o qual todos fiquem numa situação melhor, e o resultado seja eficiente.
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cuja embalagem não é retornável e aceita arcar com o custo ambiental pertinente. 
Por sua vez, um produtor, ao perceber que há uma boa aceitação de seu produto, 
decide não repassar o valor do CE diretamente ao preço, apostando no poder da 
mão invisível do mercado para restaurar seu ótimo de lucratividade, tendo em 
conta que a inclusão socioeconômica da população de baixa renda acarretará um 
aumento da demanda, favorecendo o produtor a aumentar o preço, mantendo a 
mesma oferta de produtos. Além disso, o produtor pode aprimorar seus padrões 
tecnológicos para utilizar insumos de menor potencial de dano ambiental para 
minimizar seus custos, o que demonstra um caráter educativo do conceito de PDA.

Segundo um levantamento feito por Ribeiro (2013), “para especialistas em 
sustentabilidade, a comunicação do custo do processo e de seu eventual repasse 
aos preços das mercadorias é instrumento importante de educação ambiental e 
pode ajudar na adoção de outra dinâmica em relação ao consumo”. Na opinião 
do economista Ricardo Abramovay, citado por Ribeiro (2013), “a implantação da 
PNRS exigirá aumento de preço, ou redução da margem de lucro, ou um pouco das 
duas coisas, e o consumidor precisará entender essa conta como parte do processo 
de conscientização”. Daí se pode inferir que haverá uma tendência de redução 
do consumo e da produção. No entanto, a inclusão socioeconômica de novos 
consumidores provocará um ligeiro aumento na demanda de determinados bens.

Na prática, ocorre que a quantidade vendida tende a diminuir; o preço pago 
pelos consumidores aumenta; e o preço recebido pelo produtor diminui. O valor 
da taxa é a diferença desses dois preços, ou seja, nem o consumidor nem o produtor 
arcam integralmente com o valor do crédito de internalização (Varian, 2006, p. 317).

Sobre o equilíbrio do mercado, no campo da física há uma importante 
distinção entre dois tipos de equilíbrio: o estável e o instável. Se um sistema 
retorna por si só ao ponto de equilíbrio após sofrer uma perturbação, se diz que 
o equilíbrio é estável. Quando não há o retorno, o equilíbrio é instável. Assim, é 
plausível afirmar que, em mercados amadurecidos, a introdução de uma pequena 
variação de preço não afetará irreversivelmente a situação de equilíbrio em que o 
mercado se encontra.

8 O BALANÇO DOS PAGAMENTOS

Consideremos um cenário onde N empresas, que aderiram ao sistema de créditos, 
fabricam agregadamente, em um ciclo de produção, um total de M produtos dos 
mais variados gêneros, sendo Qj a quantidade fabricada de cada tipo de produto, 
cujos resíduos pós-consumo são constituídos por combinações de I tipos de insumos. 
Consideremos, também, que a coleta será realizada por P catadores(as) cadastrados 
e a logística reversa ficará a cargo de C cooperativas.
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Em uma situação de resíduo zero, isto é, quando todos os resíduos pós-consumo 
são coletados e destinados, o valor arrecadado pelo montante dos créditos adquiridos 
por todas as empresas, relativos a todos os produtos fabricados em um ciclo de 
produção, deve ser integralmente repassado para os(as) catadores(as) e cooperativas (sem 
considerarmos qualquer renda proveniente do mercado informal). Assim, temos que:

Somatório dos créditos de internalização
(cobrado de todas as empresas por todos os produtos)

= Somatório do Psau
(pago a todos os catadores)

+ Custeio da logística reversa
(distribuído para todas as cooperativas)

Esse balanço pode ser representado, matematicamente, em uma fórmula que 
condiciona o combate à pobreza à eliminação de resíduos pós-consumo:

 (9)

Onde Qnj indica a quantidade de unidades do produto j produzidas pela 
empresa n; mrnji é a massa (kg) do resíduo do produto j fabricado com o insumo 
i pela empresa n; clrnj é o frete reverso unitário para um produto j fabricado pela 
empresa n; mcpi é a massa (kg) de material i coletado pelo catador p; e CLRc é a 
parcela do custeio da logística reversa destinada à remuneração da cooperativa C.

Assim, os valores atribuídos aos PDAs, que se refletem no valor do Psau, 
podem ser estipulados a partir de variáveis macroeconômicas, visando à inclusão 
socioeconômica dos(as) catadores(as) e à operacionalização de um sistema de 
logística reversa apoiado em cooperativas de trabalhadores.

Ou seja, a análise gravimétrica da geração de resíduos, que deverá ser monetizada 
pelos créditos de internalização, deve corresponder a um montante que seja suficiente 
para transferir a todos os(as) catadores(as) a renda necessária para que suas famílias 
possam gozar de uma vida digna25 e com acesso ao verdadeiro bem-estar.

Segundo os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe),26 a quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSUs) 
gerados no ano de 2012 no Brasil chegou a 62.730.096 t (383,2 kg/hab./ano) e 
o volume coletado atingiu 56.561.856 t ao ano (a.a.), sendo 31,9% de materiais 
recicláveis, ou seja, impressionantes 18 bilhões de quilogramas de material que, 
se convertidos em créditos de internalização com um PDA médio de R$ 0,75/kg, 

25. Segundo o art. 170 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988): “A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: (...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução 
das desigualdades regionais e sociais”.
26. Ver: <http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf>.
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resultaria em um Psau da ordem de R$ 13,5 bilhões a.a. Caso esse montante fosse 
distribuído integralmente a um contingente de cerca de 400 mil catadores(as) em 
todo o país,27 significaria uma renda extra (sem considerarmos a receita proveniente 
da comercialização do material) em torno de R$ 33.750 anualmente, ou de mais 
de R$ 2.800 por mês para cada catador(a).

O modelo, entretanto, também permite a incorporação de mais uma 
modalidade de IE, que é o sistema de depósito-reembolso, com o qual o consumidor 
pode participar devolvendo o resíduo pós-consumo ao local onde comprou o 
produto,28 apresentando a nota fiscal e resgatando a parcela que lhe cabe do Psau.

Há, ainda, uma questão acerca do lapso temporal entre a aquisição dos 
créditos de internalização, concomitantemente à emissão das devidas permissões 
para gerar lixo, e a captação e destinação dos respectivos resíduos. A dúvida é sobre 
quando poderá ser considerado que o ciclo de vida de um produto (fabricado em 
um determinado ciclo de produção) terá sido concluído.

Para dar uma resposta satisfatória a essa questão, podemos tomar emprestado 
dois princípios bastante conhecidos entre os físicos. O primeiro é o princípio da 
indistinguibilidade das partículas (adaptando-o, no nosso caso, para resíduos de 
embalagens, desde que estas não sejam rastreáveis). Assim, não podemos distinguir 
entre um quilo de PET fabricado no Sul do Brasil de um quilo de PET fabricado 
no Nordeste,29 pois somente podemos identificar átomos e moléculas por suas 
propriedades, sendo improvável identificar suas origens. O segundo princípio 
é o da simultaneidade. Sabemos que matéria ou energia não podem surgir ou 
desaparecer em um canto do universo sem que tenham desaparecido ou surgido 
na mesma quantidade em outro canto do universo, pois tudo se conserva. Segundo 
a teoria da relatividade de Einstein, porém, não se pode afirmar que esses eventos 
ocorram simultaneamente, já que o tempo é relativo, isto é, depende do ponto de 
vista de cada observador.

Analisando o ciclo de vida de um produto à luz desses dois princípios, 
recomenda-se que os acordos setoriais sejam flexíveis a fim de permitir que um 
determinado resíduo, oriundo de qualquer ciclo de fabricação (antes ou depois 
da implementação da PNRS), quando coletado e destinado em qualquer ponto 
do país, seja considerado o fim do ciclo de vida de qualquer outro produto cujo 

27. “No estudo Diagnóstico sobre Catadores de Resíduos Sólidos, realizado pelo Ipea (2011), estimou-se, com base 
em dados de organizações públicas, empresariais e do próprio MNCR, um intervalo entre 400 mil e 600 mil catadoras 
e catadores no país” (Ipea, 2013, p. 44).
28. Os supermercados também desenvolvem ações de descarte pré-consumo, chamado de Caixa Verde, que possibilita 
aos clientes destinarem para reciclagem, em urnas instaladas ao lado dos caixas, embalagens de produtos que 
não precisam levar para casa, como as caixas de pasta de dente, por exemplo. O Caixa Verde já arrecadou mais de  
4,4 milhões de embalagens (papel e plástico), sendo mais de 1,4 milhão apenas em 2012. Informação disponível em: 
<http://180graus.com/noticias/apenas-53-das-garrafas-pet-produzidas-sao-recicladas>.
29. O caso dos materiais importados pode ser tratado de maneira semelhante, desde que não existam ressalvas.
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resíduo é equivalente em peso e em tipo de material, independentemente de sua 
origem no tempo e no espaço.

Resumidamente, os resíduos devem ser tratados de forma agregada, em termos 
de massa e de tempo de existência, de maneira que, no longo prazo, a balança entre 
lixo gerado e lixo captado se torne equilibrada.

9 TRABALHOS FUTUROS: O APERFEIÇOAMENTO ECONÔMICO PERANTE A LEI 
DA ENTROPIA

O modelo construído até aqui pode ser entendido como um caso especial de um 
modelo mais abrangente, mas que ainda não foi totalmente elaborado, chamado 
crédito de entropia. O nome foi escolhido para popularizar esse conceito que é 
fundamental para uma educação ambiental mais eficiente, pois a palavra entropia 
pode representar a forma mais genérica e didática de descrever uma desordem ou 
um dano ambiental.

O conceito de entropia foi introduzido no pensamento econômico pelo 
cientista Nicholas Georgescu-Roegen. Ele foi um visionário ao expor o fato de que 
o modelo econômico tradicional, apoiado na teoria mecanicista30 e hoje chamado 
de economia neoclássica, traz em seu âmago uma falha de mercado primordial, 
pois não considera os princípios termodinâmicos que são inerentes a qualquer 
processo produtivo.

Desde antes da década de 1970, Georgescu-Roegen já alertava que tanto o 
manejo sustentável dos recursos naturais quanto a questão do descarte adequado 
dos resíduos deveriam ser levados em conta na tomada de decisões pelos agentes 
econômicos. Em suas palavras:

uma vez que Malthus não viu que os resíduos também criavam certo número de 
problemas econômicos, era normal que os diferentes economistas, que ignoravam até 
o “input” dos recursos naturais, não dispensassem atenção ao “output” dos resíduos. 
Em consequência, (...) os resíduos simplesmente não são levados em conta na função 
de produção padrão (Georgescu-Roegen, 2012, p. 91).

A função de produção, genericamente, é uma função matemática que relaciona 
as quantidades de produtos com as quantidades de insumos para a produção em 
termos dos custos financeiros, semelhante à equação (1). Na economia neoclássica, 
essa função é baseada no conhecido modelo de fluxo circular (figura 1), no qual 
não são levados em conta os limites dos estoques de recursos naturais, tampouco 

30. Segundo Georgescu-Roegen (1971, p.1) apud Cavalcanti (2010), “os fundadores da ciência econômica tinham 
como única aspiração enquadrá-la nos parâmetros da mecânica clássica [formulada por Isaac Newton]. Na física, a 
mecânica conhece apenas locomoção, e esta, além de reversível, não contempla mudança de qualidade, o contrário 
do que acontece na natureza, em que prevalecem fenômenos irreversíveis. Admitir que o fluxo circular da renda seja 
o único aspecto que interessa da vida econômica equivale a admitir que, na economia, o que importa é o fato de que 
dinheiro passa de mão em mão, continuamente, e não sofre mudança qualitativa (salvo o desgaste das cédulas...)”.
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os resíduos gerados ou o seu destino. Com o crescimento populacional, o meio 
ambiente está se tornando incapaz de se reestabelecer em nível suficiente para 
suprir nossas necessidades de recursos naturais e eliminar nossos resíduos. Logo, é 
necessário algum novo modelo empírico ou teórico que represente a realidade de 
uma forma mais precisa e abrangente, e que contabilize todas as variáveis envolvidas 
no processo de produção e consumo, para subsidiar a tomada de decisão dos 
agentes econômicos.

FIGURA 1
Modelo de fluxo circular
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Fonte: Thomas e Callan (2010, p.15).
Elaboração do autor.

Um novo modelo, que traz a esperança de corrigir estas falhas, já é chamado de 
economia ecológica, e tem na pessoa de Georgescu-Roegen seu principal fundador. 
Para chegarmos a ela, deveremos entrar em um processo de transição. Assim, o modelo 
de créditos de internalização, desenvolvido nas seções anteriores, enquadra-se naquela 
que é chamada economia ambiental neoclássica. A adoção do modelo de créditos de 
internalização proporcionaria algumas correções no modelo convencional (figura 2), 
que deixaria de ser circular, para considerar a saída dos resíduos.
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FIGURA 2
Modelo de fluxo circular ajustado1
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Elaboração do autor.
Nota: 1 O mercado regulado de fatores de produção faz alusão à possível intervenção do Estado, com políticas de comando e 

controle, para a distribuição de cotas de geração de resíduos.

Em todo processo produtivo sempre está presente a energia31, um conceito 
outrora metafísico que se tornou corriqueiro para todos nós. No entanto, nesses 
mesmos processos, devemos considerar que sempre há a produção de entropia.32 
O conceito de entropia pode ser entendido como um efeito resultante de qualquer 
processo físico, isto é, como um tipo de energia dissipada ou de matéria degradada, 
sendo que tudo o que é irreversivelmente33 inaproveitável ou degradado é designado 
como um estado de alta entropia. Como não há maneira trivial de medir a entropia, 
consideraremos baixa entropia ou alta entropia, similarmente à sensação do calor 
(energia térmica) de um objeto, quando o distinguimos entre frio e quente, sem 
a necessidade de conhecermos um valor numérico que indique sua temperatura.

31. Em tradução livre do termo de origem grega, en ergo seria presente no trabalho.
32. Em tradução livre do termo de origem grega, en tropo seria presente na transformação (ou na evolução).
33. A lei da entropia também implica que os processos físicos são irreversíveis. Por isso, ela é apelidada de flecha do 
tempo. Assim, no processo de consumo, o produto recém-adquirido é a mais baixa entropia, e os resíduos pós-consumo 
são de alta entropia. Os rejeitos são de mais alta entropia que os resíduos. E a degradação do resíduo é de mais alta 
entropia ainda e pode significar um dano ambiental irreversível.
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O conceito de entropia surgiu na época da máquina a vapor, proposto 
pelo prussiano Rudolf Clausius para explicar o máximo de energia que poderia 
ser transformada em trabalho útil. Segundo Clausius, “a energia do Universo é 
constante. A entropia do Universo tende para um máximo” (Santos, 2009, p. 95). 
Mais tarde, a entropia foi relacionada à ordem e desordem de um sistema,34 ideia 
aproveitada pelo físico austríaco Ludwig Boltzmann na elaboração da primeira 
formulação estatística da mecânica, quando foi associada uma variável macroscópica 
(a entropia) a conceitos microscópicos, mesmo sem se ter certeza da existência 
de átomos e moléculas – cuja confirmação experimental só ocorreria na primeira 
década do século XX (Tsallis, Magalhães e Curado, 2001). Posteriormente Josiah 
Willard Gibbs fez contribuições fundamentais à teoria, e por isso ela se denomina 
mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Também vem de Gibbs o entendimento 
de que, se a entropia de um sistema (não isolado) por algum motivo diminuir, isso 
significa que a entropia da vizinhança (ou do universo) aumentará.

A expressão de Boltzmann-Gibbs para a entropia S é escrita atualmente na 
seguinte forma:

 (10)

Onde k é uma constante, W o número de estados possíveis em um sistema 
e pi é a probabilidade de o sistema ser encontrado no estado i. Se todos os estados 
forem igualmente prováveis, então pi = 1/W e essa expressão se reduz à famosa 
fórmula de Boltzmann (Tsallis, 2000):

S = k ln (W). (11)

No campo da teoria da informação, a fórmula de Boltzmann-Gibbs foi 
adotada pelo matemático Claude Shannon em 1948. Segundo Kapur e Kesavan 
(1992) apud Mattos e Veiga (2002), “o conceito de Shannon poderia ser chamado 
de entropia na teoria da informação e refere-se à incerteza35 de uma distribuição 
de probabilidade”.

34. Podemos enxergar o gelo, a água e o vapor como estados crescentes de entropia. De maneira genérica, podemos 
dizer que os materiais dispersos, ou desorganizados, estão em um estado de alta entropia. Assim, a gasolina seria um 
estado de mais baixa entropia que o petróleo bruto, mas é necessário empregar energia no processo de destilação e 
refino. Após o consumo da gasolina para produzir trabalho (transporte), os gases e o calor desprendidos significam um 
estado de mais alta entropia em relação à gasolina e mais alta ainda em relação ao petróleo.
35. Ainda segundo Mattos e Veiga (2002), “o conceito de incerteza é mais geral, podendo-se falar, basicamente, em 
três tipos de incerteza: a incerteza determinística, em que não são conhecidos os estados que um sistema pode assumir; 
a incerteza entrópica, em que são conhecidos os estados possíveis, mas não as chances de ocorrência de cada um 
deles; e a incerteza probabilística, em que são conhecidos não só os estados possíveis, mas também a distribuição de 
probabilidade para eles (todavia, não se pode determinar qual irá ocorrer com certeza)”.
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Ainda no mesmo trabalho, destaca-se que:

Uma importante característica da entropia na teoria da informação, ou incerteza 
probabilística, é que ela está diretamente associada ao grau de similaridade entre as 
probabilidades de uma distribuição. Segundo Kapur & Kesavan (1992), este aspecto 
confere uma importante versatilidade a essa noção de entropia que lhe permite ser 
estendida e adaptada, enquanto conceito, a várias outras disciplinas. Entretanto, esta 
extensão/adaptação já foi questionada na literatura (Georgescu-Roegen, 1971) por 
não estar em consonância com a noção original de entropia em termodinâmica e 
nem com a própria noção de entropia na teoria da informação.

Sem pretender aprofundar essa discussão, o fato é que a medida introduzida por Shannon 
para quantificar entropia em teoria da informação também se presta a quantificar 
diversos conceitos de interesse em outras disciplinas. Se, ao invés de distribuição de 
probabilidades, trata-se de distribuição de proporções, como a distribuição intersetorial 
do produto industrial ou a distribuição espacial da ocupação residencial, é possível 
utilizar-se de modo interessante das medidas de entropia desenvolvidas em teoria da 
informação. Sob esta perspectiva, elas servem para medir igualdade, espalhamento, 
similaridade, diversidade, complexidade de sistemas e outros conceitos que aparecem 
em diversas áreas do conhecimento, ainda que tais conceitos não tenham uma relação 
direta com alguma noção clássica de entropia. (Mattos e Veiga, 2002, grifo nosso).

Em 1988, Constantino Tsallis, pesquisador do grupo de mecânica estatística 
do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), publicou uma equação que 
é uma generalização da fórmula clássica, isto é, sob determinadas condições, a 
fórmula de Tsallis se reduz à expressão de Boltzmann. A nova fórmula tem sido 
utilizada para calcular a entropia em diversos sistemas, como turbulências, física 
de altas energias, estudo dos organismos vivos, física do estado sólido, teoria da 
informação e até mesmo campos das ciências humanas como a linguística. Vale 
anotar a observação de Borges (1999) de que “a mecânica estatística de Tsallis 
propõe generalizar a estatística e não a mecânica”.

No campo do direito ambiental, “para a análise da responsabilidade  
pós-consumo é necessário reconhecer os padrões de consumo” (Lemos, 2012, p. 33). 
Para isso, emprega-se a distinção entre “entropia fisiológica, resultante da interação 
do homem com o meio ambiente, e entropia patológica, relacionada com atual estilo 
de vida de consumo excessivo” (idem, ibidem).

Na contabilidade nacional, o conceito de entropia já é empregado sob o 
significado de depreciação, pois o produto interno líquido (PIL) refere-se ao 
valor do produto interno bruto (PIB) após o desconto da depreciação do capital 
(desgastes de máquinas, equipamentos, imóveis etc. utilizados na produção do bem). 
Esse tipo de entropia, a depreciação, pode, contudo, ser considerado de natureza 
fisiológica, e não será incluído no modelo aqui proposto, pois não produz nem 
resulta de externalidades da atividade econômica e, como acaba de ser mencionado, 
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já está considerado na contabilidade. Os empresários têm consciência de que são 
necessários investimentos periódicos para mitigar ou compensar essa entropia, a 
fim de manter estáveis seus índices de produtividade. Segundo Thomas Piketty, a 
ordem de grandeza dessa depreciação é bastante significativa, chegando a 10% do 
PIB na maioria dos países (Piketty, 2014, p. 49).

Em termos práticos, a Terra é um sistema fechado para a circulação de matéria 
(Cechin, 2008), porém pode ser um sistema aberto quando se considera a energia 
proveniente do Sol.36 Por esses motivos, Georgescu-Roegen definiu os recursos 
naturais da Terra como estoques e a energia do Sol como fluxo. Segundo ele, a única 
fonte de recursos que podemos dispor sem o risco de afetar sua disponibilidade para 
as gerações futuras é a energia solar. A figura 3 dá uma noção de como é o fluxo de 
materiais e o aumento da entropia termodinâmica associada à atividade econômica.

Particularmente, a definição que ainda mais me agrada me foi ensinada 
no final dos anos 1980 por um velho amigo, o estudante de física Antônio Júlio 
Barreira Neto, ao me explicar que, entre outras propriedades, “a entropia é o preço 
da existência; é o quanto o universo ‘cobra’ para permitir nossa existência”. Nesse 
sentido, o modelo de créditos de entropia é uma tentativa de estabelecer um valor 
monetário proporcional à geração de entropia patológica relacionada à produção e, 
principalmente, ao consumo. Em outras palavras, o crédito de entropia é o preço 
que o planeta deveria cobrar para nos permitir realizar nossas atividades econômicas 
predatórias e sustentar nossa qualidade de vida ao longo de nossa efêmera estadia.

A aplicação do crédito de entropia (CY) na função de produção é semelhante 
ao que foi desenvolvido em relação ao crédito de internalização.37 Para que o modelo 
de créditos de entropia seja aplicado amplamente e com êxito, enquanto trilhamos 
um caminho de transição rumo a uma economia verdadeiramente ecológica, é 
desejável que vários aperfeiçoamentos sejam aplicados ao sistema econômico atual, 
pois uma nova economia requer novas ferramentas. Algumas propostas para tais 
aperfeiçoamentos serão apresentadas nas subseções a seguir.

36. Em química, especialmente na termodinâmica, um sistema fechado, diferente de um sistema isolado, é encerrado por 
uma fronteira que permite trocas de energia, mas não de matéria, entre o sistema e sua vizinhança. É o caso da Terra, 
considerada na prática, em termos geológicos, um sistema fechado. Em física, para alguns autores, o conceito de sistema 
fechado se confunde com o conceito de sistema isolado, no qual não há troca de energia nem matéria com a vizinhança.
37. Ver equação (1).
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FIGURA 3
A entropia ambiental gerada pelo processo econômico resulta em um fluxo irreversível

Fluxo Estoques Economia Resíduos Rejeito
(Recursos naturais) (Atividades)

Elaboração do autor.
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial).

9.1 Aplicação da lógica fuzzy para o tratamento das incertezas em economia

A natureza das incertezas no campo econômico pode ser tratada de uma maneira 
mais representativa da realidade por meio das técnicas desenvolvidas a partir da 
teoria dos conjuntos fuzzy (nebulosos, isto é, sem fronteiras definidas), formulada 
por Zadeh (1965). Nessa abordagem, cada elemento de um universo pertence, 
simultaneamente, a todos os subconjuntos desse universo, entretanto, o grau 
de pertinência varia segundo uma função matemática característica de cada 
conjunto. Segundo Krykhtine et al. (2013), “a teoria dos conjuntos nebulosos é 
um instrumento de trabalho extremamente eficaz no tratamento de dados vagos 
para a obtenção de resultados precisos. De fato, não é uma lógica que é nebulosa, 
mas sim que trata dados nebulosos”. A lógica fuzzy estende a aplicação do conceito 
de matemática do definido para o indefinido permitindo representar melhor os 
conceitos vagos e incertos, bem como servir de base para modelagens qualitativas 
que lidam com variáveis linguísticas, compreendendo expressões verbais que 
sintetizam os pensamentos, os sentimentos e as emoções.

As percepções e valores dos clientes são vagos, incertos (interesses na compra, satisfação, 
indicações); e as percepções dos empresários que também são ambíguas (novos 
produtos, inovações, novos mercados). Na sociedade do conhecimento os grandes 



487

Proposta de um Instrumento Econômico para Viabilizar o Pagamento por Serviços  
Ambientais Urbanos aos Catadores de Materiais Recicláveis

números de produção e o consumo de massa, típicos do regime de produção fordista, 
não são mais suficientes, é preciso segmentar os mercados e conhecer suas características 
e especificidades (Kotler e Keller, 2006; Grönroos, 2003 apud Cosenza et al., 2006).

A função utilidade na teoria do bem-estar muitas vezes introduz, nas análises 
mercadológicas, dificuldades algébricas que poderiam ser facilmente superadas pela 
aplicação da lógica fuzzy.

9.2 Aplicação efetiva do conceito de avaliação do ciclo de vida do produto

Como vimos, os processos industriais transformam matérias-primas dispersas 
(alta entropia) em um produto em que estes materiais resultam organizados (baixa 
entropia), mas isso só é possível à custa de causar um aumento da entropia do 
meio ambiente, devido à utilização de energia, de água e dos próprios insumos, 
gerando resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas e calor dissipado. 
No portão da fábrica, o produto final é, portanto, o mais baixo nível de entropia 
dos insumos da produção, isto é, os materiais constituintes estão no nível mais 
alto de organização (figura 4). Durante a fase de uso e consumo, a entropia desses 
materiais passa novamente a aumentar, pelo desmembramento em conteúdo 
consumível e resíduo, depois em rejeito e, finalmente, durante a disposição final, 
pela degradação natural, que leva o que restou do produto ao mais alto nível de 
entropia em termos da organização dos materiais constituintes.

Observando a avaliação do ciclo de vida do produto (ACV), especificamente a 
etapa de análise do inventário, podemos notar a existência de um elemento autossimilar, 
isto é, uma estrutura que se repete ao longo da cadeia de eventos e tem a mesma 
forma do processo como um todo. Este elemento está representado na figura 5A. Na 
figura 5B está uma representação de que a produção de baixa entropia organizacional, 
isto é, a transformação de insumos (materiais dispersos) em um produto (materiais 
organizados) implica um aumento da entropia patológica ao meio ambiente.

A entropia a que se refere o cálculo do CY é o mapeamento das possíveis trajetórias 
que os materiais constituintes do produto poderão seguir ao longo do seu ciclo de vida. 
Assim, pode ser feita uma analogia com um feixe de partículas que flui coerentemente 
pelo processo de produção e sofre uma dispersão ao sair pelo portão da fábrica, sendo 
a distribuição, o consumo e o pós-consumo os choques que se seguem. De todas 
essas trajetórias possíveis, podemos afirmar seguramente que o reuso, a reciclagem e a 
disposição final ambientalmente adequada são, nessa ordem, os estados que minimizam 
a entropia do consumo.38 Assim, o crédito de entropia é a contratação dos serviços que 
garantem a consecução dessas trajetórias mitigadoras de dano ambiental potencial.

38. No caso do reuso de um produto, fica a necessidade de uma discussão sobre qual o momento em que se dará o 
resgate do crédito de entropia: se cabe ao primeiro (consumidor) ou se o direito deve ser transferido ao último utilizador 
(o qual deve se comprometer a dar a destinação final adequada).
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FIGURA 4
Representação gráfica da avaliação do ciclo de vida1 (ACV) do produto e dos sentidos 
de aumento da entropia em cada etapa dos processos de produção e consumo

Fonte: Programa Brasileiro de ACV.
Elaboração do autor.
Nota: 1 Trata-se de uma compilação e avaliação das entradas, saídas, outras intervenções atuais ou potenciais, aspectos e 

impactos ambientais (por exemplo, o uso de recursos e as consequências ambientais de sua operação) ao longo 
do ciclo de vida do produto – desde a aquisição da matéria-prima até a produção, uso, tratamento de final de vida, 
reciclagem e disposição final (ou seja, “do berço ao túmulo”). Disponível em: <http://acv.ibict.br/industrias/cartilha-
do-empresario/desenvolvimento-sustentavel-e-avaliacao-do-ciclo-de-vida>.

Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial).

FIGURA 5
5A – Ciclo de vida do produto  5B – Efeitos da transformação de  
             insumos em produto
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9.3 Substituição do modelo de fluxo circular por um modelo de fluxo em 
grafos e redes complexas

O sistema econômico é dinâmico e complexo e pode ser representado por um grafo em 
que os vértices são as empresas ou etapas da produção; e os arcos (orientados) são fluxos 
de materiais e produtos em um sentido, e fluxos de capital e de renda no sentido inverso.

Conforme explica a professora Tanya Vianna de Araújo “o tema das Redes em 
Economia não é novo. Os sistemas econômicos organizados em rede têm sido objeto de 
extensa literatura econômica, de projetos de investigação e de confluência da economia 
com diversas disciplinas” (Araújo, 2006). Dois exemplos são a abordagem de Herbert 
Simon às organizações em hierarquia em The architecture of complexity: hierarchical systems 
(1969) e a contribuição de Paul Krugman acerca dos processos econômicos dotados 
de auto-organização em The self-organizing economy (1996). Segundo Araújo (2006): 

em ambos os casos, os autores debruçam-se sobre a criação de estruturas enquanto 
consequência ou resultado do funcionamento do sistema: por via do estudo da 
auto-organização em economia no caso de Krugman, ou por via da caracterização 
da emergência de hierarquias, no caso de Simon. É de destacar o interesse comum e 
manifesto dos dois autores pelos chamados Sistemas Complexos.

O economista norte-americano Paul Krugman também argumenta que 
a emergência de propriedades estruturantes (nos sistemas com capacidade de  
auto-organização) é há muito conhecida em economia e destaca que Adam Smith, 
ao recorrer à ideia da mão invisível, já vislumbrava a existência de propriedades 
emergentes na economia de mercado (Araujo, 2006).

Para modelar o comportamento do sistema econômico em redes complexas 
representadas em grafos, será útil a introdução de outro elemento autossimilar 
(figura 6) que seja capaz de descrever um único subprocesso ou todos os processos 
econômicos agregadamente. Este elemento preserva algumas das características 
representadas no modelo de fluxo circular.

Nesse elemento, o quadrante inferior esquerdo recebe as entradas dos fluxos 
de recursos naturais e de recursos intermediários (matéria-prima secundária ou 
produto intermediário ou insumos, oriundos do processo anterior). No quadrante 
inferior direito estão as saídas, que são as emissões e resíduos gerados no processo em 
questão e o produto (intermediário ou final) que será o fluxo de entrada material já 
manejado para o processo posterior. No quadrante superior direito as entradas são os 
fluxos monetários (recebimentos), e -CY indica o recebimento de um subsídio, no 
caso de o processo gerar externalidade positiva. E, finalmente, o quadrante superior 
esquerdo apresenta os fluxos de saída monetários (pagamentos a fornecedores, por 
exemplo) e +CY indica a taxa pigouviana ou a aquisição de permissão para poluir.
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FIGURA 6
Elemento autossimilar do processo econômico
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Elaboração do autor.

Na figura 7 está uma representação do ciclo, ou melhor, do fluxo econômico 
sob a ótica da ACV do produto e a ilustração de como um processo (a manufatura, 
por exemplo) pode ser decomposto em seus subprocessos. A introdução desse 
modelo na análise das relações entre os diversos agentes econômicos pode levar a 
construção de uma teoria financeira baseada em fractais, como preconizado pelo 
célebre matemático Benoit Mandelbrot.39

O elemento autossimilar apresentado na figura 7 ainda pode ser desmembrado 
em duas camadas: uma para o balanço financeiro, cujo fluxo não obedece às leis 
físicas; e outra que possibilita o balanço de materiais, cujo fluxo será analisado à 
luz da lei da conservação da massa.

Para análise das interações entre agentes nesse modelo de redes, pode ser 
aplicada uma metodologia similar ao modelo de Lotka-Volterra,40 que descreve 
a evolução ao longo do tempo da quantidade de presas e predadores em um 
ambiente ecológico, para fazer uma releitura da teoria da oferta e demanda. A ideia 
é estabelecer uma relação de predação mútua, isto é, em termos de fluxo de material, 
o demandante (comprador) é um predador, e o ofertante (ou o produto) é a presa. 
Na outra camada, de fluxo financeiro, o demandante (ou sua dotação orçamentária) 
é a presa, e o ofertante (recebedor) é o predador. Assim, o acoplamento desses dois 

39. Sua última obra a tratar do assunto em economia foi o livro The (Mis)Behavior of Markets: a fractal view of risk, 
ruin, and reward, escrito em parceria com Richard L. Hudson e publicado em 2004.
40. Uma aplicação do modelo de Lotka-Volterra pode ser vista em Griebeler (2013).
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fluxos proporcionará uma solução de compromisso, que deve conduzir ao preço 
de equilíbrio do produto em questão.

FIGURA 7
Decomposição de um processo em vários subprocessos internos

Despesas Receitas

Saídas de
materiais

Entradas de
materiais

Ciclo de vida do produto

Produto
(Licença) (Subsídio)

Decomposição de um processo
(manufatura) em vários subprocessos

Extração
de

matérias-
primas

Manufatura

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
“n”

Distribuição Uso/
consumo

Pós-
consumo

Elaboração do autor.

Para operacionalizar essa nova concepção na análise econômica cotidiana, seria 
de grande utilidade o desenvolvimento de um software em código aberto que trate de 
sistemas dinâmicos em redes complexas, provido de técnicas de computação evolutiva 
e de autoaprendizado, mas que seja acessível a todo cidadão por meio de aplicativos 
amigáveis (desenvolvidos no ambiente NetLogo, por exemplo)41 que venham substituir 
as calculadoras e planilhas eletrônicas. Dependendo do nível de integração dessas 
redes, poderá ser possível a identificação de comportamentos emergentes presentes 
nas relações econômicas que muitas vezes passam despercebidos nas análises usuais.

9.4 Desenvolvimento de uma metodologia simplificada de avaliação dos 
impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do produto

Um conceito fundamental do modelo é o PDA que está relacionado ao tipo de 
material utilizado na fabricação do produto. Aqui, a entropia patológica do produto 

41. Um exemplo é o aplicativo Supplay Chain, que pode ser encontrado na página de desenvolvimento do engenheiro e 
economista colombiano Alvaro Gil. Disponível em: <http://www.modelingcommons.org/browse/one_model/3378#model_
tabs_browse_info>.
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ou processo é definida como um risco de dano ambiental baseado nos perigos 
inerentes ao processo ou ao material utilizado. Assim, o crédito de entropia CY será 
definido como uma compensação monetária equivalente ao custo para remunerar 
a ação necessária que evitará o possível impacto ambiental decorrente do processo 
econômico e do uso de determinado produto j.

CYj = PDAj x Atividadej . (12)

Onde a Atividade é medida em unidades extensivas (quilogramas, litros etc.).

Os PDAs podem ser calculados por critérios científicos e a partir dos dados 
disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos (Sinir), juntamente com a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos (LBRS) 
publicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), além de serviços como o programa Consumo Sustentável, da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Para cada tipo de resíduo, é possível classificar seus 
riscos ao meio ambiente em uma escala formulada, também, sob variáveis linguísticas 
(por exemplo, inerte, moderado, perigoso), semelhante a um programa de rotulagem. 
Assim, fica estabelecido um primeiro parâmetro para compor o cálculo do PDA.

Atualmente, alguns indicadores ambientais são empregados para avaliar o 
impacto dentro da metodologia ACV. É desejável, porém, que esta metodologia 
de avaliação seja a mais simples possível, para que possa ser utilizada por qualquer 
agente do sistema econômico.

Para realizar a avaliação dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do 
produto, pode-se lançar mão de uma matriz de Leopold (Leopold et al., 1971)42 

adaptada à lógica fuzzy, isto é, os parâmetros de avaliação podem ser quantificados a 
partir de variáveis linguísticas, propiciando um levantamento de forma simplificada, 
que poderá ser realizado por um operador não especialista. Um exemplo dessa 
adaptação pode ser encontrado em Mota e Aquino (2002).

De maneira geral, o PDA de um tipo de material pode ser determinado  
levando-se em conta variáveis ambientais, tais como tempo de decomposição na natureza, 
fatores de emissão de gases de efeito estufa (GEE) e outros indicadores ambientais. 

42. Trata-se de uma matriz bidimensional simples, criada para o Serviço Geológico do Interior dos Estados Unidos, 
que relaciona cem ações humanas que poderiam causar impactos e 88 componentes ambientais que seriam afetados 
por essas ações, resultando em 8.800 possíveis interações. Atualmente, ainda é o método mais utilizado em estudos 
de impacto ambiental (EIA). Devido à dificuldade de se trabalhar com tantas interações, porém, vem sendo reduzida 
e adaptada de acordo com cada projeto. Seu emprego permite uma rápida identificação, ainda que preliminar, dos 
problemas ambientais envolvidos em determinado processo e também permite identificar, para cada atividade, os efeitos 
potenciais sobre as variáveis ambientais. As vantagens desta ferramenta superam as desvantagens, pois o método além 
de permitir fácil compreensão dos resultados, aborda fatores biofísicos e sociais. Também permite utilizar poucos dados 
na sua elaboração, sendo eles qualitativos e quantitativos. Possui caráter multidisciplinar, baixo custo e simplicidade na 
elaboração, apresentando boa orientação e disposição visual.
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Também podem ser incluídos outros fatores que identifiquem e penalizem aqueles que 
produzem obsolescência programada, que fazem uso de agrotóxicos e monoculturas, 
que se utilizam de recursos não renováveis. Outros indicadores podem apontar práticas 
produtivas que merecem subsídio, tais como aquelas em que são feitos investimentos em 
qualidade e tecnologia para produzir bens mais úteis e duráveis, aquelas que praticam 
a agricultura orgânica e/ou familiar e aquelas que investem no uso de fontes renováveis 
ou se preocupam com a saúde da população e com a conservação dos ecossistemas e 
da biodiversidade. Dessa forma, o crédito de entropia pode ser um instrumento que 
venha a tornar competitivos os preços dos produtos que são ambientalmente amigáveis 
(subsidiados), ante os preços dos produtos oriundos de práticas agressivas (penalizados).

O modelo de créditos de entropia é uma tentativa de generalização do modelo 
de créditos de carbono.43 Em relação à metodologia de inventários de emissões de 
GEE preconizadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), as abordagens top-down (que 
é a metodologia designada para calcular as emissões de CO2 dos combustíveis fósseis 
de forma consideravelmente agregada, ou seja, a partir da oferta de energia no país) e 
bottom-up (que possibilita a identificação e a quantificação de emissões de GEE de forma 
desagregada, isto é, cada atividade econômica é considerada uma fonte de emissões 
pontual) revelam o caráter fractal do cálculo do inventário de emissões de GEE. Em 
outras palavras, se as fontes emissoras são processos disjuntos, a contabilização das emissões 
totais de um país, calculadas sobre os estoques nacionais (produzidos e/ou importados) 
deve ser igual ao somatório das emissões individuais de todas as fontes dentro do país.

O cálculo ou estimação do valor do CY para um determinado tipo de material 
i (insumo) utilizado na fabricação de determinado produto j, considerando cinco 
etapas da ACV e sete aspectos ambientais, está ilustrado na tabela 3. Por exemplo, 
a parcela do crédito de entropia relativa ao pós-consumo (processo 5), com relação 
ao aspecto ambiental 6 (resíduos), é dada por:

CY65 = a65* pda65 . (13)

Onde a65 é a magnitude do insumo utilizado, em unidades extensivas 
(quilogramas, litros etc.); e pda65 é o potencial de dano ambiental pela geração de 
resíduos pós-consumo.

43. Um crédito de carbono corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) e seu valor é estipulado por um 
mercado específico. Genericamente, o crédito de carbono é calculado verificando-se a quantidade de GEEs liberados 
pelo consumo (atividade) de determinada substância. Para realizar o cálculo é necessário conhecer os fatores de 
emissão relacionados a esta substância e, ainda, fazer uma conversão para uma unidade de CO2-equivalente, por meio 
de coeficientes chamados de potencial de aquecimento global (Global Warming Potential – GWP).
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Outro exemplo, o fator de emissão de GEE seria um dos fatores a compor os PDAs 
relativos à emissão atmosférica, além dos fatores de emissão de outros gases poluentes.

Cada pda é calculado levando-se em conta as maneiras que o processo em 
questão pode potencialmente afetar positiva ou negativamente o aspecto ambiental 
avaliado. Utilizando-se da lógica fuzzy, o pda pode ser obtido a partir de categorias 
linguísticas empregadas na avaliação dos impactos ambientais e, posteriormente, 
obtém-se um valor “desfuzificado” para compor os valores da tabela 3. O somatório 
nas linhas, na última coluna, indica a intensidade da depreciação ambiental devido 
à utilização do insumo i. E o somatório de cada coluna indica a eficiência ambiental 
do processo para a utilização daquele insumo. O mesmo cálculo deve ser feito para 
outros insumos usados na fabricação, para somá-los e, finalmente, estabelecer o 
valor do crédito de entropia CYj para o produto j em questão.

Relativamente a cada etapa ou processo do ciclo de vida do produto, podem 
ser elaborados ou encampados outros tipos de créditos comercializáveis, os quais 
poderão ser abatidos no cômputo da intensidade entrópica do processo em questão. 
Por exemplo, no processo de obtenção de matéria-prima, se o transporte é feito por 
veículo que consome combustível de fontes renováveis (e não há outra demanda 
de energia no processo), o coeficiente pda11 é nulo. Isso poderia ser comprovado, 
pelo produtor, pela obtenção de um certificado de energia renovável (CER).

Assim, em cada etapa do ciclo de vida do produto poderia haver um tipo de 
certificado ou crédito comercializável como:

• obtenção de matéria-prima: certificado de recurso renovável de origem 
certificada (CRR);

• manufatura: CER, certificado de material reciclado (CMR) e CRR;

• distribuição: CER;

• utilização (e pós-consumo): Psau e CLR;

• reciclagem: créditos de triagem, separação e reciclagem (CSR); e

• disposição: créditos de disposição ambientalmente adequada (CDA).

A unidade de cada pda é [atividade/R$], que faz a conversão da externalidade 
em um valor monetário, ou seja, a precificação da externalidade. Assim, a geração 
de entropia é expressa em reais.

Podemos ter ainda o subsídio, representado por um valor negativo de CY, 
que, ao ser computado pela função de produção, acarreta uma redução de custo, 
ou seja, converte-se em receita para o produtor.

A determinação da entropia de cada processo sobre cada aspecto ambiental 
servirá para fornecer as informações (acerca da educação ambiental) para que os 
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consumidores possam decidir qual produto tem o menor impacto e como devem 
proceder para dar a destinação dos resíduos pós-consumo.

Além disso, o Estado pode exercer uma política de comando e controle sobre 
a alocação de recursos naturais e de resíduos/efluentes pela estipulação de “cotas de 
entropia”, regulando o manejo de recursos, de modo semelhante ao controle que 
é feito em reservatórios hidráulicos, por exemplo, onde a liberação de água para 
atender a certa demanda é feita pelo balanço hídrico em um intervalo de tempo. 
Considerando que o estoque do recurso natural em questão está localizado em 
um reservatório, tem-se:

Rt + 1 = Rt + Y – D – S. (14)

Onde Rt é o estado inicial ou a reserva no instante inicial do estudo e t + 1 é o 
próximo intervalo; Y é a capacidade de renovação do recurso; D é a degradação ou 
perdas na fonte do recurso; e S é a quantidade de recurso liberada para a utilização.

A liberação S deve ser controlada para que o nível R do reservatório, em 
qualquer tempo, mantenha-se acima de um estado mínimo permissível Rmín. No 
caso de recurso renovável, é desejável que S seja igual a Y. O professor Carlos de 
Oliveira Galvão e seus orientandos, da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), há muitos anos desenvolvem metodologias de controle de reservatórios 
baseadas na Teoria de Conjuntos Difusos, que é uma abordagem baseada em regras 
linguísticas, muito útil onde um sistema de controle de processos precisa imitar 
a forma de agir de um operador humano para dar apoio à tomada de decisão 
(Galvão, 1999).

A técnica de cálculo do CY apresentada anteriormente pode trazer uma 
dificuldade metodológica num primeiro momento. Entretanto, veremos a seguir 
uma forma alternativa e simplificadora para atribuir um valor ao CY diretamente.

9.5 Introdução dos créditos de entropia na matriz de insumo-produto44

O valor do crédito de entropia pode ser adicionado aos custos de produção a partir 
da matriz dos insumos. Isto é, para cada setor produtivo deve ser introduzido o 
valor agregado dos créditos de entropia que asseguram que serão cobertos todos os 
custos para a realização dos serviços ambientais de coleta e destinação dos resíduos, 
bem como de todos os outros serviços ambientais necessários para mitigação do 
correspondente dano ambiental potencial. A ideia é inserir, ao lado da coluna de 
pagamentos, outra relativa aos pagamentos dos respectivos créditos de entropia.

44. A técnica de insumo-produto é um modelo linear de produção em que o sistema econômico é representado de 
maneira simplificada por meio de quadros de fluxos intersetoriais de bens e serviços.
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Dessa forma, a partir de variáveis macroeconômicas, é possível estimar o 
montante necessário para a mitigação da entropia do sistema econômico como 
um todo, para, em seguida, desagregar este valor para cada produtor dentro de 
sua região de atuação.

Outra forma para calcular o CY é associar sua distribuição ao combate à 
pobreza e/ou à redução da desigualdade social, a exemplo do que foi feito com 
o crédito de internalização nas seções precedentes, quando foram arbitrados os 
valores de PDA pelo viés socioambiental. Dessa maneira, as populações vulneráveis 
tornam-se elegíveis para receber não apenas o pagamento por serviços ambientais, 
mas também transferências de renda e ações compensatórias para elevar a qualidade 
de vida dessas populações. Seria uma maneira de se estabelecer e cumprir metas 
de redução do coeficiente de Gini.

A inserção de uma nova coluna nas matrizes de insumo-produto (MIP) sugere 
certa propriedade monetária ortogonal da externalidade, isto é, os valores arrecadados 
com os créditos de entropia devem fluir por outro modal financeiro, à parte da 
circulação de ativos convencionais, ficando retidos em um fundo de propósito 
específico e cujo resgate pode ser realizado apenas pelos agentes ambientais.45

Certo fundo de preservação ambiental e de mitigação de entropias patológicas 
teria a virtude de possuir uma realimentação financeira positiva. Isso significa que, 
no caso de não haver um completo repasse do montante arrecadado em um ano de 
exercício, esse resíduo financeiro pode (ou deve) ser reinvestido no incremento da 
eficiência do sistema de mitigação de entropias até que seja atingida, por exemplo, 
aquela situação de resíduo zero, apresentada na equação (9).

A instituição dos CYs nesses moldes poderia ser encarada como a criação de uma 
nova moeda, porém, desta vez, trata-se de uma moeda lastreada em atividade. Algo 
semelhante pode ocorrer quando da precificação do carbono, tão almejada atualmente.

Do ponto de vista das rendas nacionais, os efeitos entrópicos das atividades 
de empresas estrangeiras devem ser compensados ou mitigados no país onde são 
desencadeados. Assim, os créditos de entropia podem contribuir para a redução 
das desigualdades internacionais, uma vez que os países ricos que obtêm renda 
com a produção em países pobres deverão deixar parte dessa renda nesses países 
onde a atividade está instalada.

45. Podemos imaginar a operacionalização desse novo modal como na utilização de um cartão bancário de duplo 
chip, pelo qual o pagador converte parte de seu saldo em CY ao realizar uma compra, por exemplo, e o recebedor, 
ao utilizar seu próprio cartão, converte a parte que lhe cabe do CY em moeda corrente, isto é, somente os agentes 
ambientais (pessoas físicas ou jurídicas elegíveis) podem realizar a conversão de créditos do modal de externalidades 
para o modal financeiro convencional.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo aqui apresentado, sobre um sistema de créditos de internalização de 
externalidades ambientais negativas para o setor de embalagens, está baseado 
nos princípios do poluidor-pagador, do protetor-recebedor, da precaução e da 
prevenção, de forma que o custo para evitar o dano ambiental potencial é estimado 
pelo conceito de PDA.

O PDA foi definido como coeficiente socioambiental, baseado na teoria do 
risco, que possibilita associar uma penalização monetária para os geradores de 
lixo. Essa taxação deve ser convertida em um sistema que possibilite a prevenção 
do dano ambiental e, ao mesmo tempo, promova uma transferência de renda 
para a população de baixa renda. Foi dado destaque especial para o pressuposto 
caráter voluntário da participação dessa população, como agentes ambientais, no 
cumprimento das metas da PNRS.

O modelo analítico foi construído a partir de uma formulação microeconômica 
básica. A condição estacionária do modelo foi sintetizada em uma fórmula que traduz 
o balanço de pagamentos em uma situação de resíduo zero, em que todo o resíduo 
pós-consumo pode ser convertido em transferência de renda para a população 
em situação vulnerável. A análise gravimétrica da geração e da captação dos 
resíduos e o levantamento sociodemográfico da população carente são parâmetros 
macroeconômicos que podem servir para o dimensionamento quantitativo do valor 
dos créditos de internalização.

O impacto do modelo sobre o equilíbrio do mercado convencional foi 
considerado de maneira qualitativa, prevendo que sua aplicação possa levar a 
uma redução no consumo ou a uma adequação tecnológica dos geradores de 
resíduo, conduzindo ambos, produtor e consumidor, a práticas mercadológicas 
ambientalmente mais amigáveis. A maior vantagem para os produtores que aderirem 
ao modelo é o ganho em economia de escala para a realização da coleta e da logística 
reversa dos resíduos sob suas responsabilidades. Os consumidores também podem 
se beneficiar com o sistema de depósito-reembolso e, se assim desejarem, poderão 
amenizar para si o impacto do repasse da internalização.

Concluindo o modelo, foi feita uma reflexão sobre como o conceito de créditos 
de internalização, baseado em coeficientes socioambientais, pode traduzir algumas 
práticas que orientam para o desenvolvimento sustentável em uma linguagem 
empresarial, isto é, a tipificação do risco (escolhido) como um custo adicional na 
produção e consumo pode resultar em uma pedagogia ambiental.

Adicionalmente, foi esboçado o modelo de créditos de entropia, no qual se 
pretende tratar todos os tipos de externalidades inerentes às relações econômicas 
e, também, foram feitas considerações sobre possíveis aperfeiçoamentos no campo 
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da ciência econômica. Segundo West (2011), a inovação posterga o colapso das 
sociedades. As sugestões feitas aqui, entretanto, são para a inovação no modelo de 
utilidade, já que as técnicas mencionadas fazem parte de arcabouços metodológicos 
há muito consagrados sob o domínio de outras ciências.

Por fim, a inovação mais importante e mais desejável no campo da economia 
será de cunho cultural. A palavra consumo deve ser substituída pela palavra acesso, 
pois a pobreza não é a falta de riqueza (porque esta é relativa), mas sim a privação 
de bens e serviços essenciais para uma vida digna e plena. Afinal, poderemos ter 
sobra de dinheiro e falta de recursos. Contudo, em se tratando de desenvolvimento 
civilizatório, a falta de conhecimento é a pior pobreza. Espero que, em um futuro 
não muito distante, o conceito de entropia se transforme em conhecimento de 
base para uma educação ambiental efetiva e intuitiva e que produza ações solidárias 
entre todas as formas de vida, presentes e futuras.
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APÊNDICE

Consideremos uma fábrica hipotética que queira produzir Q unidades do 
refrigerante j. Os resíduos pós-consumo serão: a garrafa PET de 2 l, a tampa e o rótulo.

TABELA A.1
Exemplo de aplicação: fabricante de bebida envasada em PET

Material Garrafa PET1 Tampa PP2 Rótulo PEBD3 Produto final total Cálculo/origem do dado

Massa (kg) 0,05 0,003 0,001 0,054 Medição

PDA4 (R$/kg) 0,50 0,67 0,63 0,511708 Tabela 2

Psauj /Q (R$)   0,025 0,002002 0,00063 0,027632 psaj = Σi (mri × PDAi)

CLRj /Q (R$) 0,001350 Frete reverso5

Custo de produção adicional 0,028982 (Psau + CLR)/Q

Elaboração do autor.
Notas: ¹ Polietano tereftalato.

2 Polipropileno.
3 Polietileno de baixa densidade.
4 Potencial de dano ambiental.
5 Supondo o valor do frete igual a R$ 25/t (até 100 km).

O custo de produção adicional é o crédito de internalização (CE).

Ao adquirir um crédito de internalização, o produtor internaliza a externalidade 
ambiental negativa (que seria causada pelo destino inadequado do resíduo do 
consumo), remunerando o agente ambiental que coleta o resíduo (95,3% do CE) 
e fazendo sua contribuição para a cadeia de cooperados para realizar a logística 
reversa (4,7% do CE).

No exemplo, o acréscimo do custo de produção é menor que três centavos 
(CE = R$ 0,028982), o que resulta em um impacto de cerca de 1% no preço final 
da garrafa de refrigerante de 2 l.

Para completar o exemplo, seja a produção mensal Q = 100 mil unidades.

O custo da externalidade ambiental negativa a ser internalizado é:

Q . CE = 100.000 x 0,028982 = R$ 2.898,20;

Psau = R$ 2.763,20  destinado à remuneração dos catadores; e

CLR = R$ 135,00  destinado ao sistema de logística reversa.

A partir dos dados da tabela 1, estima-se que a produtividade de um catador(a) 
ao recolher garrafas PET é de 76,6 kg/mês, o que corresponde a cerca de 1.531 
unidades do nosso exemplo. A tabela A.2 resume os resultados para um catador(a).
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TABELA A.2
Exemplo de aplicação: catador recolhe garrafas PET

Material Garrafa PET Tampa PP Rótulo PEBD Total

Massa de 1.531 unidades (kg)   76,55     4,593       1,531     82,674

Média dos preços (R$/kg)     0,83     0,53     0,54

Renda anterior (R$)   63,54     2,43     0,83   66,80

PDA (R$/kg)     0,50     0,67     0,63

PDA + preço (R$)     1,33     1,20     1,17

Nova renda (R$) 101,81     5,51     1,79 109,11

Aumento da renda (%) 160,20 226,40 216,70 163,40

Elaboração do autor.

Percebe-se que o aumento da renda do catador(a) é de 163,4%. Para concluir, 
observa-se que será necessário empregar a força de trabalho mensal de cerca de 
65 catadores(as) para recolher o resíduo pós-consumo emitido pelas 100 mil 
unidades produzidas.




