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Contexto Brasil

• Os gastos com limpeza urbana: R$27,3 bi (ABRELPE, 2016; BRASIL, 2017): 
– 0,43% do PIB 

– 0,74% das despesas públicas (Federais+Estaduais+Municipais)

– 6,1% dos gastos municipais (chegam até 20% do orçamento municipal)

• A dívida de prefeituras com empresas de limpeza urbana é superior a 
R$ 10 bilhões (ABLP, 2017). 

Fonte: ABRELPE, 2009 a 2016

+8,73%

41,6% - Lixões
(ABRELPE, 2016)



Contexto Brasil

• Lei 12.305/2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos

– Art. 9º, “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade:

O Plano Nacional (2012): Apresenta Incentivos Econômicos para financiar os serviços de limpeza pública que podem servir como

guia a realidade brasileira. “O principal sistema de cobrança que os países da Comunidade Européia buscam implementar é a taxa

PAYT (Pay-as- you-throw)”

Fonte: BRASIL 2012, p.47

Hierarquia na Gestão de resíduos
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O que é o programa PAYT?

• PAYT é um programa de precificação unitária similar ao serviço de água e luz: Munícipe só paga por 

serviço utilizado (NEWILL, 2003)

– Este Instrumento econômico aplica o princípio do “poluidor pagador”  (MORLOK, 2017)

– Faz com que as pessoas separem mais o material reciclável e reduzam a geração de resíduos (MIRANDA, 1996)

– Permite que o munícipe tenha controle sobre seu lixo e seus gastos

• Vamos comparar três residências de mesmo tamanho, na mesma rua:

Uma família de 5 pessoas Uma família de 2 pessoas Uma casa vazia há dois anos.



Arrecadação vs. Geração

Fonte: Elaborado pelo autor

• Cerca de 30% dos municípios tem alguma arrecadação específica para SLU, sendo que a metade 
não cobre 25% dos gastos com arrecadação (SNIS, 2017).

• 86% dos municípios arrecadam por meio de taxas embutidas no  IPTU (SELUR, 2014; SNIS, 2018). 



Como funciona o programa PAYT?

• Como Funciona?

Serviço pré-pago similar aos correios:
Formatos do sistema

Contentor ou assinatura

Saco de lixo oficial

Etiqueta ou adesivos oficiais

Sistema híbrido

Sistema por peso

Lei n. 6.538/1978:

Art. 8º - São atividades correlatas ao serviço postal: I - venda de selos

Art. 36 – Falsificar selo => Pena: reclusão, até oito anos

Art. 47

SELO - estampilha postal destinadas a comprovar o pagamento da prestação de um serviço postal.

TARIFA - valor, fixado em base unitária, pelo qual se determina a importância a ser paga pelo usuário do serviço postal.



Onde é utilizado o programa PAYT?

• Programa implantado em municípios: Estados Unidos, Canada, Bélgica, Alemanha, França, Itália, 
Portugal, Japão, Coréia do Sul, Grécia, Finlândia, Holanda, Dinamarca (GIACOMETTI, 2007; BRASIL, 
2012; ABRELPE, 2017)

– Nos Estados sua disseminação foi na década de 1980

– Recente implantado nas Bahamas

– Estudado na Colômbia

1980 2.000 Municípios

2000 4.032 Municípios

2003 6.000 Municípios

2006 7.100 Municípios

2011 9.000 Municípios
Fonte: Elaborado pelo autor

“Comunidades que buscam “Lixo Zero” devem reportar o progresso anual do Plano Zero Desperdício:

1. Implementar “pay as you throw” ou outros incentivos financeiros para os geradores para incentivá-los a gastar 

menos e reciclar mais.”

ZERO WASTE INTERNATIONAL ALLIANCE

(http://zwia.org/community-recognition)

http://zwia.org/community-recognition


Resultados do programa

Mount Vernon, Iowa A população conseguiu reduzir cerca de 40% da quantidade de resíduos levados ao aterro

sanitário. (NEWILL, 1997).

Austin, Texas
Conseguiu reduzir 28,5% dos resíduos enviados a aterro sanitário (NEWILL, 2003).

Falmouth, Maine A quantidade de volume destinada a reciclagem cresceu 50% e o volume depositado em

aterros caiu 35% gerando economia de US $88 mil/ ano para o município (NEWILL, 2003).

San Jose, California
O município de San Jose com 1, 025 Milhão de habitantes em 2016. No primeiro ano a

reciclagem cresceu 146%. A redução de rejeitos atingiu 60%. (MIRANDA, 1996).

Charlottesville, Virginia
Com o sistema PAYT houve redução de 14% no peso do rejeito e 37% no volume. A

separação de material reciclado cresceu 16% (FULLERTON, 1996).

• Na Coreia do Sul as taxas de resíduos depositados em aterros ou incinerados após o sistema PAYT caíram 48% 
(KINNAMAN, 2006)

• Em Dresden Na Alemanha, a geração de resíduos per capita reduziu em 50% desde 1994.



Benefícios do progrma PAYT

Pay as you throw proporciona benéficos sociais, ambientais e financeiros



ESTUDOS DE CASO

Worcester, Brockton e Malden



Pesquisa de Campo

Definição da unidade de pesquisa:
• Estados Unidos (EPA)

• Massachussets (351)
• Municípios com PAYT (147)

• Operação Porta a Porta (60)
• Sistema de coleta de sacos (37)

• Ranking por população (5)
• Estudos de casos (3)

Fonte: Elaborado pelo autor
Fonte: MassDep, 2018

• Sacos de lixo
• Porta a porta
• Coleta Manual



Redução de rejeito e crescimento na reciclagem

Fonte: Elaborado pelo autor

WORCESTER

-51%
32%

BROCKTON

-28%
22%

Aumento na 

separação de 

materiais recicláveis

-58% 26%

MALDEN



Sustentabilidade econômica do SLU

Fonte: Elaborado pelo autor
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Sustentabilidade econômica do SLU

Fonte: Elaborado pelo autor

Redução de aporte do fundo municipal



Reflexões PAYT => Brasil

• PAYT endereça problemas nacionais

– Dificuldades na arrecadação/custeio do SLU;

– Equidade social;

– Redução de contaminantes no ambiente;

– Aumento na reciclagem e redução no uso de recursos naturais;

– Aumento de remuneração ao catador

• Lei n. 11.445/2007: Política Nacional de Saneamento

– art. 29, item II,  “serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico financeira assegurada através da 

remuneração pela cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos.” 

– Art. 35, Item III, Taxas ou tarifas do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos podem ser cobradas por o peso ou volume



Reflexões para sistema brasileiro – PAYT

Fatores Críticos de Sucesso para Implantação:

1. Administração Pública: “Vontade” de realizar  (cortar a taxa atual). 

2. Comunicação: Ponto fundamental para ensinar como funciona o novo programa e os benefícios (equidade e 

redução do imposto atual)

3. Planejamento: Entre 6 a 12 meses, realizar bom diagnóstico, realizar contratações necessárias com 

antecedência. Planejas ações paralelas (recicláveis, compostagem, volumosos).

4. Descarte ilegal: Fortalecimento da fiscalização (risco maior), mapeamento e monitoramento de pontos 

viciados.

5. Adequação legal: Instituir as diretrizes legais para o funcionamento do novo programa

Fonte: Elaborado pelo autor



Inspirações

“Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho”

Peter Drucker

“O Impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário”

Albert Einstein
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