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RESUMO 
A gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos hoje é um dos maiores desafios 
para os municípios, justamente por estar relacionada a questões complexas como: legais, 
econômicas, técnicas, ambientais ou sociais. O que justifica as diversas pesquisas na área, assim 
como espaços como o Fórum Internacional de Resíduos Sólidos para discussão sobre o tema.  
Encontrar uma forma de gerenciar os resíduos e englobar questões complexas é necessário. A 
dinâmica de sistema surge como uma possibilidade de gerenciar os resíduos sólidos urbanos, 
uma vez que possibilita uma visão holística de um sistema integrado, incorporando pensamentos 
como a geração de resíduos zero e a economia circular. Com relação aos objetivos da pesquisa 
ela é exploratória e os procedimentos técnicos utilizados é a pesquisa bibliográfica. Sua natureza 
é aplicada e a abordagem mista. Como resultados, são apresentadas as vantagens de utilizar a 
ferramenta, além dos pesquisadores e trabalhos mais citados. 
Palavras-chave: Dinâmica de sistemas; Resíduo sólido urbano; Economia circular. 
 
 

SYSTEM DYNAMICS AND URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT: A 
BIBLIOMETRIC REVIEW 

 
ABSTRACT 
The environmentally sound management of urban solid waste today is one of the greatest 
challenges for municipalities, precisely because it is related to complex issues such as legal, 
economic, technical, environmental or social. This justifies the various researches in the area, as 
well as spaces such as the International Solid Waste Forum to discuss the issue. Finding a way to 
manage waste and encompassing complex issues is necessary. The system dynamics emerges 
as a possibility to manage urban solid waste, since it provides a holistic view of an integrated 
system, incorporating thoughts such as zero waste generation and circular economy. In relation to 
the objectives of the research, it is exploratory and the technical procedures used are bibliographic 
research. Its nature is applied and the mixed approach. As results are presented the advantages of 
using the tool, in addition to the researchers and works most cited. 
Keywords: System Dynamics; Urban Solid Waste; Circular Economy. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho traz uma revisão bibliométrica envolvendo a teoria de dinâmica de sistemas e 
a gestão de resíduos sólidos urbanos, como uma alternativa para o planejamento futuro e 
estratégico para a gestão de resíduos, alinhado a geração zero de resíduos e a economia circular. 
O artigo está dividido em cinco seções, iniciando com introdução a qual esta seccionada em três 
partes referentes a: resíduos sólidos urbanos, dinâmica de sistemas e geração de resíduo zero 
com economia circular. As demais seções são: objetivo, metodologia, resultados com discussão e 
por fim a conclusão.  
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1.1 Resíduos Sólidos Urbanos 
 
De acordo com Gouveia (2012), os centros urbanos são os responsáveis pela maior parte da 
geração de resíduos. Estes são constituídos por várias naturezas, possuindo elementos perigosos 
para os organismos vivos e sendo de difícil tratamento (ROTH; GARCIAS, 2009; JACOBI; 
BESEN, 2011). Isto é um agravante para a sociedade e para o ambiente, porque ainda existem 
cidades que não dispõem os resíduos de forma ambientalmente correta (GOUVEIA, 2012), ou 
seja, utilizam lixões e aterros controlados para disposição final, ao invés dos aterros sanitários, 
considerados a última alternativa tecnológica para o tratamento de rejeitos.  
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, o gerenciamento e a 
gestão de resíduos devem seguir a seguinte prioridade de ações: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).  
Apesar disso, iniciativas visando a redução da quantidade de material descartado em aterros e 
coleta seletiva caminham lentamente (GOUVEIA, 2012). O manejo adequado dos resíduos é 
essencial e estratégico para a preservação do ambiente, bem como a promoção e proteção da 
saúde (GOUVEIA, 2012). De acordo com Silva (2016), grandes metrópoles ainda depositam a 
maior parte de seus resíduos em aterros sanitários, com baixas taxas de reciclagem e de 
recuperação de materiais, ou seja, com tratamentos incipientes. 
Moh e Manaf (2014) reforçam a complexidade do tema Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e tratam 
a necessidade de mudança da política a partir de um novo paradigma, ao considerar que se trata 
de um dos principais problemas urbanos, considerando as limitações de espaços, saúde e 
questões ambientais.  
Kolekar, Hazra e Chakrabarty (2016) mencionam que planejar uma gestão de resíduos sólidos 
urbanos é um processo complexo. Pois, depara-se com um crescimento acelerado das taxas de 
urbanização, além dos municípios apresentarem déficits financeiros e administrativos em prover 
infraestrutura e serviços essenciais de saneamento básico (JACOBI; BESEN, 2011).  
Assim, uma melhor gestão de RSU é necessária e uma alternativa para isto é a dinâmica de 
sistemas, que pode agregar diversas variáveis complexas em seu sistema, possibilitando uma 
avaliação destas interações sustentada em princípios de geração zero e economia circular. 
 
1.2 Dinâmica de Sistemas 
De acordo com Aracil (1983), a tomada de decisão é feita a partir de várias alternativas possíveis, 
desta maneira, a relação que liga as possíveis ações com seus efeitos é precisamente, um 
modelo de sistema.  Esta representação abstrata é formada por elementos que caracterizam a 
realidade, possibilitando sua modelagem e a observação das relações entre os elementos que 
compõem o modelo. 
Forrester (1971), menciona que modelos são simplificações do atual sistema e que há dois 
modelos: os computacionais e os mentais, sendo que o primeiro pode ser mais compreensivo do 
que o segundo respectivamente.  
Os modelos de simulação de dinâmica de sistemas explicitam suposições e como elas se 
relacionam. Um conceito que pode ser claramente descrito em palavras, pode ser incorporado em 
um modelo de computador. A construção deste modelo possibilita o esclarecimento de ideias e as 
suposições obscuras são expostas, para que possam ser examinadas e debatidas (FORRESTER, 
1971). 
Segundo Villela (2005), a Dinâmica de Sistemas (do termo em Inglês: System Dynamics) foi 
desenvolvida e proposta na década de 1950, pelo engenheiro eletricista Jay Forrester, no curso 
de administração da Sloan School of Management do Massachusets Institute of Technology - MIT. 
A primeira aplicação de Forrester foi uma análise em uma empresa americana, verificando as 
oscilações nas vendas, a partir deste estudo foi publicado o livro Industrial Dynamics, seminal 
para a área de dinâmica de sistemas (SIMONETTO; LÖBLERB, 2012).  
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Para Aracil (1983), a Dinâmica de Sistemas (DS) constitui o estudo de como uma estrutura de 
realimentação de um sistema produz seu comportamento dinâmico. Villela (2005), aponta que ela 
é utilizada para identificar características básicas de qualquer sistema, suas relações de causa e 
efeito, tempos de resposta e decorrências de realimentação.   
Segundo Dyson e Chang (2005), a DS fornece ferramentas eficazes para uma melhor 
compreensão dos problemas complexos de grande escala e é uma metodologia bem estabelecida 
para estudar e gerenciar sistemas complexos de feedback.  
Para Fan (et al, 2016) ela é uma ferramenta de modelagem que permite que um sistema seja 
representado por um processo de realimentação, com estruturas de estoque e fluxo, para ajudar a 
determinar o sistema dinâmico.  
Sua estrutura possui algumas características como: ampliação, atrasos de tempo e feedback de 
informação, onde a amplificação ocorre através do feedback, assim o modelo de DS é uma 
ferramenta que possibilita examinar e avaliar o comportamento a longo prazo de sistemas 
complexos (FAN et al., 2016).  
A dinâmica de sistemas é uma abordagem de análise de sistema projetada especialmente para 
lidar com interações lineares e não-lineares, sistemas de grande escala, complexos e dinâmicos. 
Ela possui a capacidade de lidar com suposições de configuração do sistema e estruturas 
dinâmicas, assim facilitando o controle dos efeitos das mudanças nos subsistemas e inter-
relações de elementos no sistema holístico (SUKHOLTHAMAN; SHARP, 2016). 
Para construir um modelo, deve-se identificar um problema e desenvolver uma hipótese dinâmica 
explicando a causa do problema. A simulação é executada em um modelo de dinâmica do 
sistema, com o deslocamento do tempo (DYSON; CHANG, 2005).  
A difusão desta técnica tem sido muito ampla e pode-se dizer que se constitui uma das 
ferramentas sistêmicas mais solidamente desenvolvida e com maior grau de aceitação e de 
implantação (ARACIL, 1995). Segundo Villela (2005) a metodologia de DS tem sido utilizada com 
sucesso em diversas áreas como: ciências sociais (administração de empresas, economia, 
marketing), ciências físicas, químicas e biológicas e nas engenharias. Da mesma forma, Aracil 
(1995) menciona o uso da metodologia em quase todas a ciências.  
 
1.3 Resíduo Zero e Economia Circular  
Dentro do pensamento resíduo zero o fluxo de resíduos é circular, ou seja, todos os materiais são 
consumidos novamente de forma integrada, o que representa uma transformação no modelo 
industrial tradicional (SONG; LI; ZENG, 2015). O conceito não está limitado na otimização da 
recuperação ou reciclagem, mas também na eliminação desnecessária da geração de resíduos 
desde o estágio inicial de desenho do produto (ZAMAN; LEHMANN, 2013). 
Assim, os produtos desenvolvidos pela óptica do resíduo zero não são descartados da forma 
tradicional, seu tratamento é realizado de forma fácil, ou seja, preparados para reuso ou 
reciclagem, aplicando o conceito cradle-to-cradle e eliminando a fase de resíduos (ZAMAN, 2013). 
A otimização dos recursos naturais minimiza a degradação ambiental e elimina a ameaça ao 
ambiente pelo consumo e comportamento humano (ZAMAN, 2013). 
A Economia Circular (EC) vai ao encontro dos preceitos do resíduo zero, pois segundo Jun e 
Xiang (2011), a economia circular é um termo geral para as atividades de redução, reutilização e 
reciclagem na produção, circulação e consumo, indo de encontro com o padrão de economia 
tradicional, que é um fluxo linear de um único sentido, que está baseado em uma alta intensidade 
de exploração e consumo de recursos e danos ao meio ambiente.  
Ela é um modelo que possibilita repensar as práticas econômicas da sociedade moderna 
(LEITÃO, 2015). A EC tem o potencial de entender e implementar novos padrões e ajudar a 
sociedade a alcançar uma maior sustentabilidade e bem-estar, com baixos custos ambientais, 
sem entrada de novos materiais e energia, baixa poluição, alto nível de eficiência e elevadas taxas 
de circulação (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; JUN; XIANG, 2011). 
A economia circular consiste de uma análise sobre a relação entre os sistemas econômicos e 
natural, o que propõem um ciclo fechado de fluxos materiais na economia (SU et al, 2013). Assim, 
de acordo com Jun e Xiang (2011), ela é uma nova forma de economia e de modelo de 
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desenvolvimento econômico, que está se tornando a principal estratégia de desenvolvimento e 
cada vez mais países a aplicam para alcançar um melhor desenvolvimento sustentável.  
A economia circular é benéfica para a sociedade e para a economia como um todo. Os benefícios 
obtidos não são apenas na minimização da exploração do meio ambiente, mas pela redução do 
uso de materiais virgens para a atividade econômica (ANDERSEN, 2007).  
Para Yuan, Bi e Moriguichi (2006), espera-se que a economia circular alcance uma economia 
eficiente ao mesmo tempo em que descarrega menos poluentes, o que requer uma estratégia de 
reforma completa em todo o sistema de atividade humana, que inclui tanto os processos de 
produção quanto as atividades de consumo. 
 
2. OBJETIVO 
A bibliometria é uma “técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e 
disseminação do conhecimento científico” (ARAÚJO, 2007, p. 12). Ruthes e Silva (2015), 
mencionam que a bibliometria contribui para identificação dos avanços científicos, através do 
levantamento do status do conhecimento realizado e publicado pela academia, possibilitando 
definir a relevância e o ineditismo de uma pesquisa.  
Pois, coloca em evidência as lacunas em determinadas áreas do conhecimento e que podem ser 
exploradas (RUTHES; SILVA, 2015).  
Araújo (2007), cita que uma das possibilidades da bibliometria é a análise de citações, ela permite 
a identificação e descrição de uma série de padrões na produção do conhecimento científico. 
Assim objetivo central do trabalho é apresentar uma revisão bibliométrica da teoria de dinâmica de 
sistemas relacionada com os resíduos sólidos urbanos. Demonstrando as potencialidades e 
alternativas para a gestão de resíduos sólidos urbanos.  
 
3. METODOLOGIA 
Com relação aos objetivos da pesquisa ela é exploratória e os procedimentos técnicos utilizados é 
a pesquisa bibliográfica. Sua natureza é aplicada e a abordagem mista, ou seja, para a análise 
dos trabalhos científicos foi utilizado uma análise de conteúdo seguido de uma quantificação das 
variáveis analisadas.  
A análise bibliométrica apresentada nesta pesquisa foi conduzida através do processo 
denominado ProKnow-C ou Knowledge Development Process – Constructivist. Afonso et al. 
(2012) definem o processo ProKnow-C como uma série de procedimentos em sequencia que 
começa com a definição do mecanismo de busca de artigos científicos, seguindo por uma série de 
procedimentos pré-estabelecidos até chegar a fase de filtragem e seleção do portfólio bibliográfico 
relevante para o trabalho. 
O primeiro procedimento realizado foi a definição e seleção das palavras-chave, que foi realizada 
mediante o objetivo geral do trabalho, que envolve a gestão de resíduos sólidos urbanos 
desenvolvido a partir da aplicação da dinâmica de sistemas. 
As palavras-chave utilizadas são: “Dinâmica de Sistemas” e “Resíduos Sólidos Urbanos” em 
português e “System Dynamics”, “Urban Solid Waste” e “Municipal Solid Waste” em inglês. Estas 
passaram pelo teste de aderência, que é uma etapa onde as palavras-chave são utilizadas em 
buscadores/ plataformas para a verificação do retorno da pesquisa, ou seja, verifica se as 
palavras-chave usadas são condizentes para a pesquisa.  
O teste de aderência confirmou a consistência das palavras utilizadas e mediante isto, possibilitou 
a pesquisa de trabalhos nas seguintes bases acadêmicas: Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Scopus, Portal Capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Directory of 
Open Access Journals (DOAJ), Science Direct Elsevier e Web of Science (ISI – Thomson 
Scientific). 
Não foi delimitado o período das publicações e a pesquisa foi realizada no segundo semestre de 
2016 e seus resultados são apresentados na próxima seção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
O total de trabalhos encontrados com as buscas realizadas nas bases de dados foram de 605, a 
maior parte dos trabalhos foram extraídos da Web of Science e da Science Direct. 
Para um alinhamento dos trabalhos encontrados e os objetivos da pesquisa foram separados 
apenas os trabalhos relacionados com a ferramenta de DS e Resíduos Sólidos Urbanos. Portanto 
trabalhos envolvendo resíduos de saúde, de demolição e industriais foram excluídos, assim como 
os trabalhos duplicados.  
As segregações dos trabalhos foram realizadas através de uma análise dos títulos, palavras-
chave, resumos e leitura dos artigos, resultando 21 pesquisas. Apresentados no quadro 1. 
 

Quadro 1. Portifólio com os trabalhos filtrados 
 Trabalho 

1 KOLEKAR, K. A.; HAZRA, T.; CHAKRABARTY, S. N. A Review on Prediction of Municipal Solid Waste 
Generation Models. Procedia Environmental Sciences, v. 35, p. 238-244, 2016. 

2 KOLLIKKATHARA, Naushad; FENG, Huan; YU, Danlin. A system dynamic modeling approach for evaluating 
municipal solid waste generation, landfill capacity and related cost management issues. Waste management, v. 
30, n. 11, p. 2194-2203, 2010. 

3 BABADER, Ahmed et al. A system dynamics approach for enhancing social behaviours regarding the reuse of 
packaging. Expert Systems with Applications, v. 46, p. 417-425, 2016. 

4 SUKHOLTHAMAN, Pitchayanin; SHARP, Alice. A system dynamics model to evaluate effects of source 
separation of municipal solid waste management: A case of Bangkok, Thailand. Waste Management, v. 52, p. 
50-61, 2016. 

5 INGHELS, Dirk; DULLAERT, Wout. An analysis of household waste management policy using system dynamics 
modelling. Waste Management & Research, 2010. 

6 GEORGIADIS, Patroklos. An integrated system dynamics model for strategic capacity planning in closed-loop 
recycling networks: A dynamic analysis for the paper industry. Simulation Modelling Practice and Theory, v. 
32, p. 116-137, 2013. 

7 KARAVEZYRIS, Vassilios; TIMPE, Klaus-Peter; MARZI, Ruth. Application of system dynamics and fuzzy logic to 
forecasting of municipal solid waste. Mathematics and Computers in simulation, v. 60, n. 3, p. 149-158, 2002. 

8 ELIA, Valerio; GNONI, Maria Grazia; TORNESE, Fabiana. Assessing the Efficiency of a PSS Solution for Waste 
Collection: A Simulation Based Approach. Procedia CIRP, v. 47, p. 252-257, 2016. 

9 TOZAN, Yesim; OMPAD, Danielle C. Complexity and Dynamism from an Urban Health Perspective: a Rationale 
for a System Dynamics Approach. Journal of Urban Health, v. 92, n. 3, p. 490-501, 2015. 

10 MATOS, Daniel Anijar de. Tomada de decisão em redes logísticas de reciclagem de materiais através da 
dinâmica de sistemas. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2012. 

11 TSOLAKIS, Naoum; ANTHOPOULOS, Leonidas. Eco-cities: An integrated system dynamics framework and a 
concise research taxonomy. Sustainable Cities and Society, v. 17, p. 1-14, 2015. 

12 LIU, Gengyuan et al. Emergy-based dynamic mechanisms of urban development, resource consumption and 
environmental impacts. Ecological Modelling, v. 271, p. 90-102, 2014. 

13 DYSON, Brian; CHANG, Ni-Bin. Forecasting municipal solid waste generation in a fast-growing urban region with 
system dynamics modeling. Waste management, v. 25, n. 7, p. 669-679, 2005. 

14 FAN, Chihhao et al. Modeling computer recycling in Taiwan using system dynamics. Resources, Conservation 
and Recycling, 2016. 

15 SUFIAN, M. A.; BALA, B. K. Modeling of urban solid waste management system: the case of Dhaka city. Waste 
Management, v. 27, n. 7, p. 858-868, 2005. 

16 ERIKSSON, Ola et al. Municipal solid waste management from a systems perspective. Journal of Cleaner 
Production, v. 13, n. 3, p. 241-252, 2005. 

17 LONG, Feng et al. Scenarios simulation on municipal plastic waste generation of different functional areas of 
Beijing. Journal of Material Cycles and Waste Management, v. 14, n. 3, p. 250-258, 2012. 

18 SIMONETTO, Eugênio de O.; LÖBLERB, Mauri Leodir. Simulação baseada em System Dynamics para 
avaliação de cenários sobre geração e disposição de resíduos sólidos urbanos. Production, v. 24, n. 1, p. 212-

224, 2014. 
19 SIMONETTO, Eugênio de O. Simulation computer to evaluate scenarios of solid waste–an approach using 

systems dynamics. International Journal of Environment and Sustainable Development 8, v. 13, n. 4, p. 
339-353, 2014. 

20 DACE, Elina et al. System dynamics model for analyzing effects of eco-design policy on packaging waste 
management system. Resources, Conservation and Recycling, v. 87, p. 175-190, 2014. 

21 GUO, Huaqing et al. System dynamics-based evaluation of interventions to promote appropriate waste disposal 
behaviors in low-income urban areas: A Baltimore case study. Waste Management, 2016. 
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A partir da identificação e apresentação dos artigos que compõem o portfólio da pesquisa, foram 
realizadas algumas análises que envolveram as seguintes variáveis: ano de publicação, tipo de 
documento, procedência (periódico), citações e avaliação. Estas variáveis são apresentadas no 
quadro 2, onde os trabalhos foram rearranjados por ordem cronológica. 
 

Quadro 2. Descrição dos artigos filtrados 
Identificação Ano Documento Procedência Citações Avaliação 

7 2002 Artigo Mathematics and Computers in simulation 108 B1 
13 2005 Artigo Waste management 278 - 
15 2005 Artigo Waste Management 81 - 
16 2005 Artigo Journal of Cleaner Production 308 A1 
2 2010 Artigo Waste management 70 - 
5 2010 Artigo Waste Management & Research 5 B1 

10 2012 Tese USP 0 - 
17 2012 Artigo Journal of Material Cycles and Waste Management 4 - 
6 2013 Artigo Simulation Modelling Practice and Theory 19 - 

12 2014 Artigo Ecological Modelling 32 - 
18 2014 Artigo Production 0 - 
19 2014 Artigo International Journal of Environment and Sustainable 

Development 
1 - 

20 2014 Artigo Resources, Conservation and Recycling 21 - 
9 2015 Artigo Journal of Urban Health 1 - 

11 2015 Artigo Sustainable Cities and Society 10 - 
1 2016 Artigo Procedia Environmental Sciences 0 _ 
3 2016 Artigo Expert Systems with Applications 1 A1 
4 2016 Artigo Waste Management 0 - 
8 2016 Artigo Procedia CIRP 0 - 

14 2016 Artigo Resources, Conservation and Recycling 0 - 
21 2016 Artigo Waste management 0 - 

 
A partir das análises realizadas nos 21 trabalhos selecionados chegou-se as seguintes 
constatações: os trabalhos foram desenvolvidos por um total de 163 autores/ co-autores 
diferentes. Apenas o pesquisador Eugênio Simonetto possui mais de um trabalho, são eles: 
Simonetto (2014) e Simonetto e Löblerb (2014).  
Há um predomínio Estadunidense nas produções com quatro artigos, seguidos pelo Brasil com 
três e Alemanha, China, Grécia e Itália com dois artigos.  
A pesquisa revelou que os trabalhos envolvendo a junção da gestão de resíduos sólidos urbanos 
com a dinâmica de sistemas é recente, ou seja, os trabalhos encontrados são a partir do ano de 
2002 e com uma maior publicação após o ano 2010. Mesmo a Dinâmica de Sistemas existindo 
desde a segunda metade do século XX. 
Para finalizar a análise dos trabalhos que compõem o portfólio do trabalho, foram analisadas as 
referências encontradas nas pesquisas. Um total de 1039 referências compõem os 21 trabalhos 
utilizados no portfólio.  
Estas referências são compostas basicamente por teses, manuais, relatórios governamentais e 
predominantemente artigos. Nota-se um predomínio de trabalhos que foram citados apenas uma 
vez, totalizando 809, seguidos por 69 trabalhos citados 2 vezes e 5 trabalhos citados 3 vezes. No 
quadro 3 são apresentados detalhadamente os demais trabalhos citados mais de 3 vezes. 

 
Quadro 3 - Referências citadas mais de 3 vezes 

Trabalho Número Citações 
FORRESTER, J. W. Urban dynamics. Cambridge, MA: MIT Press; 1969.  4 
MASHAYEKHI, A. N. Transition in the New York state solid waste system: a dynamic analysis. 
System Dynamics Review 9 (1), 23–47, 1992. 

4 

CHAERUL, M.; TANAKA, M.; SHEKDAR, A. V. A system dynamics approach for hospital 
wastemanagement. Waste Management 2008;28(2):442–9. 

4 

DEATON, M. L.; WINEBRAKE, J. J. Dynamic Modelling of 
Environmental Systems. Springer-Verlag, 2000. 

5 



 

Apoio acadêmico                             
7 

 

HAO, J.L.; HILLS, M. J.; HUANG, T. A simulation model using system dynamic method for 
construction and demolition waste management in Hong Kong. Constr. Innov. 7 (1), 7–21, 2007. 

5 
 

KOLLIKKATHARA, N.; FENG, H.; YU, D. A system dynamic modeling approach for evaluating 
municipal solid waste generation, landfill capacity and related cost management issues. Waste 
Management 30:2194-2203, 2010. 

5 

KARAVEZYRIS, V.; TIMPE, K.P.; MARZI, R. Application of system dynamics and fuzzy logic 
toforecasting of municipal solid waste. Math Comput Simul 2002; 60(3–5):149–58. 

6 

FORRESTER, J. W. Industrial Dynamics. MIT Press, Cambridge, MA, 1961. 7 
SUDHIR V.; SRINIVASAN G; MURALEEDHARAN V. R. Planning for sustainable solid waste 
management in urban India. System Dynamics Review 13: 223–236, 1997. 

7 

STERMAN, J. D. Business Dynamics: System Thinking and Modeling for a Complex World. USA: 
McGraw-Hill, Indianapolis, IN. 2000. 

8 

DYSON, B.; CHANG, N.B. Forecasting municipal solid waste generation in a fast-growing urban 
region with system dynamics modeling. Waste Management 2005;25(7):669–79. 

10 

SUFIAN, M. A.; BALA, B. K. Modeling of Urban Solid Waste management system: the case of 
Dhaka city. Waste Management 27:858–868, 2007. 

11 

 
Nota-se que os trabalhos citados mais vezes são 8 artigos e 4 livros. Desta relação, o autor 
Forrester (1961; 1969) é o mais utilizado, justificado por ter implantado a metodologia de dinâmica 
de sistemas, desta forma seus trabalhos são seminais para a área. 
As outras análises realizadas a partir das referências dos trabalhos selecionados estão 
relacionados especificamente aos artigos utilizados, o que representam aproximadamente 63% 
das referências. Para tanto, foi analisado o ano de publicação, as procedências e a relação entre 
periódico e citação. Com relação ao período publicado, a maioria dos artigos utilizados são 
posteriores ao ano 2000, como demonstrados no gráfico 1. 

 
Gráfico 1 - Período de publicação dos trabalhos citados na referência 

 
 
Nota-se um predomínio de artigos provenientes da revista Waste Management e da revista 
Resources, Conservation and Recycling, como demonstra o gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Periódicos mais citados 

 
 
5. CONCLUSÃO 
A pesquisa conclui a crescente produção de trabalhos acadêmicos na área de gestão de resíduos 
sólidos urbanos envolvendo a dinâmica de sistemas, principalmente a partir do ano 2000. Com 
publicações em periódicos tradicionais para a área de gestão de resíduos, demonstrando a 
importância da metodologia como uma alternativa para o gerenciamento de resíduos sólidos. 
Inclusive o trabalho evidencia poucas pesquisas realizadas no Brasil, ou seja, é uma área 
incipiente que possibilita novas pesquisas e alternativas para a gestão de RSU. 
Pesquisas que permitem o desenvolvimento de modelos de gestão de resíduos baseados na 
teoria de Economia Circular. Pois devido as suas concepções teóricas os resíduos podem ser 
tratados de forma circular e dinâmico dentro de uma estrutura de Dinâmica de Sistemas. Onde 
variáveis estão conectadas através de ciclos integrados e de feedbacks, ou seja, há uma 
circulação de matérias, que poderiam ser guiados para novos caminhos, voltando para a cadeia 
produtiva. Assim, evitando a geração de rejeitos, poluição, a necessidade de aterros sanitários e a 
extração de novos recursos.  
Como propostas futuras sugere-se uma pesquisa correspondente para o ano de 2017 e 2018, 
com o intuito de atualizar a revisão bibliográfica e o estado da arte envolvendo os dois temas, bem 
como, pesquisas envolvendo a economia circular e a criação de modelos alternativos de gestão 
baseados na teoria de DS e EC. 
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