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Resumo 

A separação de resíduos traz diversos benefícios, tanto do ponto de vista econômico, com o melhor 

aproveitamento dos recursos naturais, como do ponto de vista social, com a redução de problemas 

relacionados à saúde pública. Tendo em vista que no Brasil há diversos problemas ocasionados a partir da 

problemática gestão de resíduos, como enchentes, transmissão de doenças e degradação ambiental, o 

presente estudo tem como objetivo avaliar os condicionantes da separação de resíduos nas áreas urbanas e 

rurais. Para isso, adota-se um modelo probit e o método proposto por Oaxaca-Blinder para identificar as 

características observáveis e não observáveis na modelagem proposta, a base de dados utilizada é a Pesquisa 

dos Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009. Os principais achados evidenciam que as características 

socioeconômicas: sexo, raça, idade, renda e nível educacional influenciam na decisão dos indivíduos em 

separar ou não os resíduos domésticos. Os resultados também revelam que há um diferencial regional sobre 

essa decisão e tais características observáveis representam 42,42% da decisão de separação. 
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Abstract 

The separation of waste brings several benefits, both from the economic point of view, with the best use of 

natural resources, and socially, with the reduction of problems related to public health. Considering that 

in Brazil there are several problems caused by problematic waste management, such as floods, disease 

transmission, and environmental degradation, the present study aims to assess the conditioning factors of 

waste separation in urban and rural areas. For this, a probit model is adopted and the method proposed 

by Oaxaca-Blinder to identify the observable and unobservable characteristics in the proposed model, the 

database used is the 2008-2009 Household Budgets Survey (POF). The main findings show that 

socioeconomic characteristics: sex, race, age, income and educational level influence the decision of the 

individuals to separate or not the household waste. The results also reveal that there is a regional 

differential on this decision and such observable characteristics represent 42.42% of the separation 

decision. 
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1 Introdução 

 

Os agentes econômicos buscam maximizar as suas funções de utilidade, e para isso, muitos destes 

buscam o consumo. No entanto, o aumento do consumo é diretamente proporcional ao da produção de 

resíduos, que age na contramão do bem-estar social, desde que não haja um gerenciamento adequado. A 

separação dos resíduos biodegradáveis e não degradáveis é uma das formas de amenizar o problema, de 

forma que boa parte dos resíduos sejam reaproveitados e reinseridos na produção, bem como haja uma 

redução significativa dos resíduos que ainda possuem um destino impróprio. À luz da literatura, pode-se 

observar que a reciclagem tem um custo sob a decisão dos indivíduos, como posto por Vining e Ebreo 

(1990), Gamba e Oskamp (1994) e McCarty e Shrum (1994) que os indivíduos citam a inconveniência e a 

falta de tempo como razões para não reciclar. Entretanto, cabe ao gestor público construir um ambiente 

favorável, para que tal custo seja demasiadamente baixo, à fim de não sobrepor sobre os benefícios 

observados pelos agentes. Stoeva e Alriksson (2017) mostraram que a falta de condições adequadas para a 

separação de resíduos pode impedir que os indivíduos participem desse processo, independentemente de 

suas atitudes positivas. 

A separação de resíduos traz diversos benefícios, tanto do ponto de vista econômico, com o melhor 

aproveitamento dos recursos naturais, como do ponto de vista social, com a redução de problemas 

relacionados à saúde pública. A reciclagem pode reduzir a quantidade de resíduos que vão para a 

incineração ou aterros sanitários, pois permite a criação de novos produtos a partir de materiais antigos, 

beneficiando tanto o meio ambiente quanto a economia (VICENTE; REIS, 2008). No Brasil, a preocupação 

com a reciclagem tem tido posição de destaque dentro das diversas questões relacionadas aos cuidados 

ambientais e saúde pública. Principalmente porque o país enfrenta graves problemas ocasionados pela má 

gestão de resíduos, como: enchentes, transmissão de doenças, e degradação ambiental. Tendo isso em vista, 

o presente estudo tem como objetivo avaliar os condicionantes da separação dos resíduos biodegradáveis e 

não degradáveis no Brasil. Para isso, utiliza-se a base de dados da Pesquisa dos Orçamentos Familiares 

(POF) de 2008-2009. 

Diversos estudos abordam a questão do comportamento em relação a decisão de participação na 

reciclagem, como Agovino et al. (2018), Camargo Neto, Halmenschlager e Abdallah (2018), Padilla e 

Trujillo (2018), Sheau-Ting, Sin-Yee e Weng-Wai (2016), Vassanadumrongdee e Kittipongvises (2018), 

Vicente e Reis (2008) e Zhang et al. (2017). Há também estudos que discutem os efeitos de políticas 

públicas no comportamento de separação de resíduos, como Andersson e Stage (2018), Stoeva e Alriksson 

(2017), Struk (2017) e Tarfasa e Brouwer (2018). Kirakozian (2015) fornece uma revisão de estudos 

econômicos que analisam o uso de políticas para lidar com os problemas de gestão de resíduos. Mais 

especificamente, alguns estudos abordam a questão da inconveniência na separação dos resíduos, como 

Bernstad (2014) e Lee, Choi, Koo (2017). 

Dentro deste contexto, Richardson e Havlicek (1978) salientam que a renda familiar, o tamanho da 

família e a estrutura etária da população são as principais variáveis que afetam as quantidades dos resíduos 

sólidos domiciliares. De acordo com Van Den Bergh (2008), os resíduos sólidos urbanos nos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceram significativamente nas 

últimas décadas. Segundo o autor, isso se deve, em parte, ao aumento da renda, ao uso mais intensivo de 

materiais de embalagem e bens descartáveis e ao aumento das compras de bens duráveis. Padilla e Trujillo 

(2018) salientam que quanto maior a classe socioeconômica do domicílio, maior o esforço de separação 

dos resíduos sólidos. As atitudes em relação à separação de resíduos sólidos são influenciadas pelo uso da 

internet, a participação em uma organização ambientalista, o nível de educação do chefe de família e a 

posse da casa. 

Hong, Adams e Love (1993) investigam o papel dos incentivos de preços e outros fatores 

socioeconômicos na reciclagem doméstica. Apontam que os aumentos nas taxas de descarte incentivam a 

reciclagem, embora a demanda por serviços de coleta de resíduos sólidos não seja substancialmente 



reduzida. Austin et al. (1993) apuram os efeitos de avisos sobre o comportamento de reciclagem em dois 

departamentos de uma grande universidade nos Estados Unidos da América (EUA) e apontam que em 

ambos os departamentos houve aumento na participação da reciclagem. D’Amato, Mancinelli e Zoli (2016) 

analisam se existe alguma relação entre a redução de resíduos e os esforços de reciclagem e, neste caso, se 

eles são complementos ou substitutos nas preferências dos indivíduos. Seus resultados teóricos, apoiados 

por evidências empíricas para a Inglaterra, sugerem que as políticas de resíduos e as motivações ambientais 

podem afetar a reciclagem e a redução de resíduos, direta e indiretamente, por meio de suas interações 

recíprocas. 

Vicente e Reis (2008) fazem um estudo das estratégias destinadas a aumentar o envolvimento das 

pessoas na reciclagem, envolvendo a compreensão de quais fatores influenciam a decisão de cooperar com 

um programa de reciclagem. A pesquisa investiga a influência de atitudes, incentivos, presença de crianças 

no domicílio e informações através da mídia direta, sobre a participação das famílias na reciclagem. Lee, 

Choi e Koo (2017) apontam que atividades pró-ambientais, como triagem de resíduos, são consideradas 

inconvenientes, e quanto maior o inconveniente mais difícil se torna incentivar a participação ativa do 

público. De acordo com Andersson e Stage (2018), introduzir coleta seletiva de alimentos, indiretamente 

sinaliza aos domicílios que a reciclagem é importante e desejável. E os resultados sugerem que esse efeito 

de sinalização pode ser tão importante quanto os efeitos de incentivo direto. Camargo Neto, 

Halmenschlager e Abdallah (2018) apontam que a educação, a renda familiar e os aspectos regionais são 

relevantes na decisão de separação dos resíduos sólidos domésticos no Brasil. 

 

 

2 Metodologia 

 

Um indivíduo enfrenta um par de escolhas e opta pela opção que lhe proporciona a maior utilidade. 

Neste caso, adota-se a seguinte decisão: separar ou não os resíduos biodegradáveis. A variável dependente 

é binária, onde: 

 

𝑦𝑖 = {
1:   𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑á𝑣𝑒𝑖𝑠        
0:   𝑠𝑒 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑á𝑣𝑒𝑖𝑠

 

 

O modelo é estimado utilizando-se o procedimento de máxima verossimilhança. O mesmo seleciona 

estimativas dos parâmetros desconhecidos de modo a maximizar o valor da função de máxima 

verossimilhança. A função de máxima verossimilhança do modelo probit é dada por: 

 

ℒ = ∑ Φ (
𝛽′𝑊𝑖

𝜎
)

𝑍𝑖

[1 − Φ (
𝛽′𝑊𝑖

𝜎
)]

1−𝑧𝑖

                                                   (1)

𝑛

𝑖=1

 

 

em que Φ(.) é a função de distribuição cumulativa. 

Como os coeficientes estimados, a partir do estimador de máxima verossimilhança, não permitem 

uma interpretação direta, estima-se também o efeito marginal médio, para que se tenha um resultado que 

permite uma melhor discussão. Os benefícios dos efeitos marginais médios permitem uma análise das 

implicações quantitativas sobre os coeficientes estimados. Neste caso, o efeito marginal é dado pela 

seguinte expressão: 

 

𝜕𝐸(𝑍 𝑊⁄ )

𝜕𝑊
= Φ(𝑊𝑖𝛽)𝛽                                                                       (2) 

 



em que 𝑊𝑖𝛽 representa o vetor de coeficientes multiplicado por um vetor que contenha valores para as 

variáveis dependentes. O efeito marginal pode ser interpretado como uma mudança na probabilidade para 

uma mudança infinitesimal em cada variável independente para as variáveis contínuas e a mudança discreta 

na probabilidade para variáveis dummies. 

Para identificar os efeitos das características observadas e não observadas na modelagem apresentada, 

estima-se o modelo proposto por Oaxaca (1973) e Blinder (1973), que consiste em separar dois grupos A e 

B, uma variável Y e um conjunto de preditores. Segundo Bauer e Sinning (2008), o método permite a 

decomposição de variáveis de resultado entre dois grupos em (i) uma parte que é explicada por diferenças 

nas características observáveis e (ii) uma parte atribuível a diferenças nos retornos dessas características. O 

método de decomposição para variáveis dependentes binárias proposto por Fairlie (1999, 2003) representa 

um caso especial da decomposição Blinder-Oaxaca para modelos de escolha ordenada. Portanto, seguindo 

a modelagem proposta por Bauer e Sinning (2008), tem-se: 

 

𝑌𝑖𝑔
∗ = Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂 + 𝜀𝑖𝑔,𝑂                                                                  (3) 

 

Onde 𝑌𝑖𝑔
∗ não é observado. Em vez de 𝑌𝑖𝑔

∗, somente as seguintes realizações são observadas: 

 

  𝑌𝑖𝑔 = 0    𝑠𝑒   𝑌𝑖𝑔
∗ ≤ 0, 

          = 1   𝑠𝑒   𝑌𝑖𝑔
∗ ≤  𝜃1 

         = 2    𝑠𝑒   𝑌𝑖𝑔
∗ ≤  𝜃2 

⋮ 

            = 𝐽    𝑠𝑒   𝜃𝐽−1 ≤ 𝑌𝑖𝑔
∗ ,                                                                 (4) 

 

Onde os 𝜃𝑠 são os parâmetros desconhecidos a serem estimados juntamente com os coeficientes 𝛽𝑔,𝑂. A 

expectativa condicional de 𝑌𝑖𝑔 avaliada no vetor de parâmetros 𝛽𝑔,𝑂 pode ser escrita como:  

 

𝐸𝛽𝑔,𝑂
(𝑌𝑖𝑔|Χ𝑖𝑔) = 𝐹(𝜃1 − Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂) − 𝐹(−Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂) 

                                         +2[𝐹(𝜃2 − Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂) − 𝐹(𝜃1 − Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂)] 

+ ⋯                         

                    +𝐽[1 − 𝐹(𝜃𝐽−1 − Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂)]                                                        (5) 

 

Assumindo que o termo de erro 𝜀𝑖𝑔,𝑂 é normalmente distribuído entre as observações, leva ao modelo 

de probit ordenado, onde F(·) é definido como a distribuição normal padrão cumulativa Φ(∙). O modelo 

logit é obtido quando se assume que o termo de erro 𝛽𝑔,𝑂 possui uma distribuição logística, ou seja, quando 

F(·) representa uma distribuição logística cumulativa Λ(∙). Dadas as estimativas do vetor de parâmetros 

𝛽𝑔,𝑂, as contrapartes amostrais dos componentes individuais da equação de decomposição podem ser 

calculadas como: 

 

𝑆(�̂�𝑔,𝑂 , 𝑋𝑖𝑔) =
1

𝑁
∑{[𝐹(𝜃1 − 𝑋𝑖𝑔�̂�𝑔,𝑂) − 𝐹

𝑁

𝑖=1

(−𝑋𝑖𝑔�̂�𝑔,𝑂)] 

                        +2[𝐹(𝜃2 − Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂) − 𝐹(𝜃1 − 𝑋𝑖𝑔�̂�𝑔,𝑂)] 

+ ⋯                                            

  +𝐽[1 − 𝐹(𝜃𝐽−1 − Χ𝑖𝑔𝛽𝑔,𝑂)]}                                                               (6) 

 



A contraparte da amostra de 𝐸𝛽ℎ,𝑂(𝑌𝑖𝑔|𝑋𝑖𝑔), 𝑆(�̂�ℎ,𝑂, Χ𝑖𝑔), é obtido substituindo �̂�𝑔,𝑂 com �̂�ℎ,𝑂 em (6). 

Estes exemplos de contrapartes podem ser usados para calcular as partes individuais da decomposição:  

 

∆̂𝑂= [𝑆(�̂�𝐴,𝑂, 𝑋𝑖𝐴) − 𝑆(�̂�𝐴,𝑂, 𝑋𝑖𝐵)] + [𝑆(�̂�𝐴,𝑂 , 𝑋𝑖𝐵) − 𝑆(�̂�𝐵,𝑂 , 𝑋𝑖𝐵)]                       (7) 

 

Portanto, segundo Jann (2008) o método divide o diferencial entre dois grupos em uma parte que é 

“explicada” por diferenças de grupo nas características de produtividade e uma parte "não explicada" que 

é frequentemente usada como medida de discriminação, mas também inclui os efeitos de diferenças de 

grupo em preditores não observados. Dessa forma, [𝑆(�̂�𝐴,𝑂 , 𝑋𝑖𝐴) − 𝑆(�̂�𝐴,𝑂 , 𝑋𝑖𝐵)] representa a parcela das 

variáveis que conseguem explicar a parcela explicativa das diferenças entre os grupos, ou seja, é onde se 

enquadra as variáveis independentes do modelo probit que explicam o comportamento pró-ambiental de 

separação dos resíduos biodegradáveis. A parte não explicada é calculada em [𝑆(�̂�𝐴,𝑂 , 𝑋𝑖𝐵) − 𝑆(�̂�𝐵,𝑂 , 𝑋𝑖𝐵)], 

na qual representa os fatores que não estão relacionados às características socioeconômicas, como por 

exemplo, a disponibilidade de políticas de incentivo à coleta seletiva, bem como disponibilidade de coleta, 

entre outros aspectos não observados. 

Para alcançar os objetivos propostos, faz-se uso da Pesquisa dos Orçamentos Familiares (POF) 2008-

2009, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estrutura funcional do modelo 

probit conta com uma dummy na variável dependente, sendo construída a partir da seguinte pergunta: “O 

lixo deste domicílio é separado em material biodegradável (alimentos, papel, papelão) e não degradável 

(plásticos, vidros, metais)? Sim ou Não”. Com relação às variáveis independentes, utilizou-se: sexo, raça, 

idade, renda, dummies de educação e dummies de regiões. Tem-se a seguinte estrutura funcional: 

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽2𝑟𝑎ç𝑎 + 𝛽3𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝛽4𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝛽5𝐸𝑑𝑢𝑐1 + 𝛽6𝐸𝑑𝑢𝑐2 + 𝛽7𝐸𝑑𝑢𝑐3 + 𝛽8𝐸𝑑𝑢𝑐4

+ 𝛽9𝑆𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒 + 𝛽10𝑆𝑢𝑙 + 𝛽11𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝛽12𝑁𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒 + 𝜀𝑛 

 

Sendo 𝑌𝑖 uma dummy (1 se o indivíduo separa os resíduos e 0 se não separa), 𝛽0 uma constante, 𝛽1, … , 𝛽12 

os coeficientes a serem estimados e 𝜀𝑛 é o termo de erro.  

A seguir são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis (tabela 1). Como pode-se notar, no 

total da amostra, 20,32% dos indivíduos separam seus resíduos em biodegradáveis e degradáveis, não 

optando pelo descarte por meios que degradam o meio ambiente. Além disso, 79,68% dos indivíduos não 

separam seus resíduos. Considerando a área urbana, 22,39% dos entrevistados separam seus resíduos 

biodegradáveis, bem como nas áreas rurais 13,24% dos indivíduos da amostra separam seus resíduos. 

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas e descrição das variáveis selecionadas 

Separa o lixo biodegradável Total Percentual Urbana Percentual Rural Percentual 

0 – Não 105.881 79,68% 79.828 77,61% 26.053 86,76% 

1 – Sim 27.001 20,32% 23.026 22,39% 3.975 13,24% 

Total 132.882 100% 102.854 100% 30.028 100% 

Variável Descrição Média Máximo Mínimo Erro-Padrão 

Sexo Homem: 1 

Mulher: 0 

0,49 1 0 0,4998 

Raça Branco: 1 

Outros: 0 

0,41 1 0 0,4913 

Idade Anos 38,6 104 10 17,99 

Renda Em Reais* 766 87.430 0 1.271,18 

Educ1 De 1 a 4 anos 0,2653 1 0 0,4415 

Educ2 De 5 a 8 anos 0,2527 1 0 0,4346 

Educ3 De 8 a 12 anos 0,2719 1 0 0,4450 

Educ4 Mais de 12 0,1106 1 0 0,3136 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da POF 2008-2009. 



 

Uma segunda pergunta é realizada aos indivíduos que responderam a primeira pergunta com “sim”: 

“A separação do lixo deste domicílio tem como finalidade atender a coleta seletiva realizada por empresa 

especializada?”, desta maneira obtém-se as informações apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Se o lixo separado tem como finalidade atender um serviço de coleta seletiva 

 Urbana Percentual Rural Percentual Total 
Não  14.324 62,21% 2.982 75,02% 17.306 

Sim 8.702  37,79% 993 24,98% 9.695 

 23.026 100% 3.975 100% 27.001 

Nota. Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da POF 2008-2009. 

 

Pode-se notar que nas áreas urbanas há maior incidência de pessoas que realizam a separação dos 

resíduos com objetivo de atender uma política de coleta, cerca de 37,79% dos entrevistados que separam 

os lixos biodegradáveis. Em contrapartida, 24,98% dos que separam em áreas rurais fazem para atender 

uma empresa de coleta seletiva. 

 

 

3 Resultados 

 

Os resultados encontrados, apontam que o gênero dos indivíduos nas áreas urbanas exerce influência 

na separação dos resíduos biodegradáveis. No entanto, em pequenas proporções, sendo que os homens 

apresentam menos chance de separar os resíduos biodegradáveis do que as mulheres (ver a tabela 3). Esse 

resultado converge com o encontrado por Tarfasa e Brouwer (2018) de que as mulheres são mais 

interessadas do que os homens na separação dos resíduos. 

 

Tabela 3. Condicionantes da separação de resíduos biodegradáveis em áreas Urbanas e Rurais 

Variáveis Probit (Urbana) Probit (Rural) 

 Coeficiente Efeito Marginal Coeficiente Efeito Marginal 

Sexo -0,0339*** -0,0086*** -0,0250 -0,0041 

 (0,0094) (0,0024) (0,0209) (0,0035) 

Raça 0,0880*** 0,0223*** 0,1674*** 0,0277*** 

 (0,0101) (0,0026) (0,0234) (0,0039) 

Idade 0,0048*** 0,0012*** 0,0008 0,0001 

 (0,0003) (0,0001) (0,0007) (0,0001) 

Renda 0,0000*** 0,0000*** 0,0001*** 0,0000*** 

 (0.0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Educ1 0,2137*** 0,0543*** 0,1668*** 0,0276*** 

 (0,0213) (0,0054) (0,0371) (0,0062) 

Educ2 0,2707*** 0,0687*** 0,2394*** 0,0397*** 

 (0,0221) (0,0056) (0,0419) (0,0069) 

Educ3 0,3367*** 0,0855*** 0,2854*** 0,0473*** 

 (0,0219) (0,0055) (0,0450) (0,0075) 

Educ4 0,4709*** 0,1196*** 0,4662*** 0,0772*** 

 (0,0240) (0,0061) (0,0596) (0,0099) 

Sudeste 0,4679*** 0,1188*** 0,5754*** 0,0953*** 

 (0,0151) (0,0038) (0,0348) (0,0057) 

Sul 1,3288*** 0,3374*** 1,2143*** 0,2012*** 

 (0.0177) (0,0041) (0,0375) (0,0060) 

Norte -0,3938*** -0,1000*** -0,1983*** -0,0329*** 

 (0,0212) (0,0054) (0,0432) (0,0072) 

Continua na próxima página… 

     



Continuação da página anterior...  

Variáveis Probit (Urbana) Probit (Rural) 

 Coeficiente Efeito Marginal Coeficiente Efeito Marginal 

Nordeste 0,0012 0,0003 -0,2917*** -0,0483*** 

 (0,0153) (0,0039) (0,0382) (0,0063) 

Centro-oeste Ref. - Ref. - 

 - - - - 

Constante -1,6439***  -1,8855***  

 (0,0285)  (0,0590)  

Pseudo-R² 0,1442  0,2260  

Log-verossimilhança -46.805,313  -9.084,989  

Classificação Preditiva 80,46%  87,64%  

Observações 102.854  30.028  

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da POF 2008-2009. Nota: * parâmetros significativos à 10%; ** parâmetros 

significativos à 5%; *** parâmetros significativos à 1%. 

 
Com relação à raça, tem-se que os indivíduos que se declaram brancos apresentam maior chance de 

separar os resíduos biodegradáveis nas áreas urbanas e rurais, cerca de 2,23% nas áreas urbanas e 2,77 em 

áreas rurais, em relação às demais raças. Os resultados tendem  ao encontrado por Camargo Neto et al. 

(2018). 

A idade apresentou um efeito estatisticamente significativo para as áreas urbanas, mas com efeitos 

praticamente nulos, ou seja, um indicativo de que quanto maior a idade maior a chance de um indivíduo 

separar seus lixos biodegradáveis. Esse resultado, mesmo que tímido, corrobora com a ideia de Gamba e 

Oskamp (1994), Margai (1997) e Scott et al. (1999) de que indivíduos mais velhos possuem maior interesse 

em participar da reciclagem dos resíduos. Em contraste, Corral-Verdugo (1997), Werner e Makela (1998) 

e Valle et al. (2004) revelam uma correlação não significativa entre idade e a participação na reciclagem. 

Os achados revelam que o efeito da renda sobre a separação dos resíduos é positivo tanto em áreas 

urbanas como rurais, mas com coeficientes praticamente nulos. Entretanto, o resultado está de acordo com 

o encontrado por Padilla e Trujillo (2018) e Tarfasa and Brouwer (2018), de que a renda é um fator relevante 

para determinar a separação dos resíduos. 

Com relação às dummies de educação tem-se que os indivíduos mais educados possuem maiores 

chances de separar os seus resíduos. Possuir entre um e quatro anos de estudo (educ1) aumenta a chance de 

separação tanto nas áreas urbanas como nas rurais em torno de 5,43% e 2,76%, respectivamente, em relação 

aos indivíduos sem grau de instrução. Possuir entre cinco e oito anos de estudo (educ2) também aumenta a 

chance para ambas as áreas, cerca de 6,87% e 3,97%, respectivamente. Aqueles que possuem entre 9 e 12 

anos de estudo (educ3) são mais propensos em separar o lixo biodegradável, sendo 8,5% e 4,73% para área 

urbana e rural, respectivamente. E possuis mais que 12 anos de estudo aumenta a chance de separação dos 

resíduos em 11,96% e 7,72% para as áreas urbanas e rurais. É possível concluir que a educação aumenta a 

preocupação com o meio ambiente em todos os níveis, bem como exerce maior efeito sobre os níveis mais 

elevados de educação. Os estudos de Lansana (1992), Derksen e Gartrell (1993), Owens, Dickerson e 

Macintosh (2000) e Tarfasa e Brouwer (2018) demonstram uma correlação positive entre educação e a 

participação na reciclagem, enquanto que Werner e Makela (1998) e Valle et al. (2004) não revelam 

correlação entre as variáveis. 

As dummies de região indicam quais são aquelas que há maior preocupação ambiental no sentido de 

separação dos resíduos biodegradáveis. Portanto, tem-se que os indivíduos que residem na região sudeste 

possuem 11,88% e 9,53% a mais na chance de realizar a separação, nas áreas urbanas e rurais, 

respectivamente, em relação aos residentes da região Centro-Oeste. Os residentes da região Sul do Brasil 

são mais propensos em participar da separação, cerca de 33,74% e 20,12% para as áreas urbanas e rurais. 

Os indivíduos que residem na região Norte possuem menores chances de participar da separação do lixo 

tanto para áreas urbanas como rurais, cerca de 10% e 3,29% respectivamente, em relação a região Centro-



Oeste. E por fim, aqueles que residem na região Nordeste só apresentam significância estatística para a área 

rural, que também são menos propensos a participar da separação dos resíduos 4,83%. 

Os modelos possuem bom ajustamento, de forma que as classificações preditivas para os modelos 

com os indivíduos de áreas urbanas e rurais são: 80,46% e 87,64%, respectivamente. O que indica o 

percentual de acerto dos modelos. Para identificar os efeitos das características observadas e não observadas 

na modelagem apresentada, estima-se o modelo proposto por Oaxaca (1973) e Blinder (1973), em que os 

resultados obtidos são apresentados a seguir. Conforme os resultados da tabela 4, as características 

observáveis do modelo representam 42,42%, bem como as não observadas 57,58%. O que pode indicar que 

a maior parte da decisão sobre a separação de resíduos biodegradáveis, ou em relação à consciência 

ambiental está relacionada às características não observáveis na modelagem proposta. O que coincide com 

os resultados da segunda pergunta, que questiona se a separação dos resíduos tem como objetivo atender 

alguma empresa de coleta seletiva, na área urbana 37,79% responderam que sim, já na área rural 24,9% 

responderam que sim. O que reflete a maior participação de empresas de coleta seletiva em ambiente 

urbano. Além disso, o total da decomposição é de 9,15 pontos percentuais, resultado que indica uma 

diferença entre os grupos (residentes de área urbana e residentes de área rural). 

 

Tabela 4. Decomposição de Oaxaca-Blinder sobre o modelo probit (Urbana/Rural) 

Decomposição Resultado Percentual 
Características -0,0388 42,42% 

Não observadas -0,0527 57,58% 

Total -0,0915 100% 

Nota. Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da POF 2008-2009. 

 

Um resultado interessante é que tanto em áreas urbanas como rurais o maior percentual de pessoas 

que separam seus lixos biodegradáveis não faz a separação para atender a coleta seletiva feita por empresas 

especializadas. O que demonstra que boa parte do comportamento está relacionado à aspectos individuais, 

o que justifica a ideia de estimar os determinantes socioeconômicos da separação dos resíduos. Além disso, 

os resultados encontrados por meio do método de decomposição apontam que a decisão de separação dos 

resíduos domésticos é influenciada tanto por características socioeconômicas (parte explicada pelas 

variáveis observadas) quanto por questões não explicadas pela modelagem proposta, que podem 

representar, segundo Xu et al. (2017), os incentivos de mercado, os incentivos governamentais, os 

facilitadores de mercado e  os facilitadores do governo, que têm uma associação positiva com as intenções 

de reciclagem. 

 

4 Considerações Finais 

 

O presente estudo teve como finalidade identificar quais são as características que influenciam a 

decisão de separação dos resíduos domésticos. Encontrou-se que questões socioeconômicas influenciam o 

comportamento socioambiental, bem como o efeito do nível educacional se destacou entre as variáveis 

socioeconômicas, de forma que os indivíduos mais educados possuem maiores probabilidades de 

participarem da separação dos resíduos domésticos. Além disso, observam-se diferenças entre as regiões, 

o que representa o efeito da influência social, cultural e educacional sobre o comportamento ambiental.  

Constata-se, pelo método proposto por Oaxaca-Blinder (1973), que as características 

socioeconômicas e demográficas representam 42,42% na decisão dos indivíduos, o que justifica a 

necessidade deste estudo empírico. Portanto, as contribuições deste estudo são que a decisão sobre a 

separação dos resíduos biodegradáveis nas residências brasileiras é explicada tanto por questões 

socioeconômicas e demográficas como por questões não observadas na modelagem adotada, que podem 

ser explicadas por incentivos de mercado, governamentais e questões relacionadas às crenças dos 

indivíduos.  



Por fim, ressalta-se a importância das políticas públicas no âmbito educacional e cultural, tendo em 

vista os resultados encontrados. Além disso, assim como aponta a literatura, os incentivos são 

imprescindíveis para o sucesso das políticas de coleta seletiva, tanto no aspecto informativo como em 

infraestrutura. 
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