
 



O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO DOS LIXOS E A ENCRUZILHADA DA PNRS 1

 ENTREVISTA ESPECIAL COM MAURÍCIO WALDMAN   2

Afirma o pesiquissiaOor Mauirciso WacOma:o “Uama Oasi e:iruiiscaaOasi Oa gesiãoo Oosi resicOuiosi
siócsOosi  sis:acsia  para  uima  ãra:siformaçoo  raOsiac  Oa  forma  Oe  faier  pocctia  e  a
reesiãruiãuiraçoo  fui:iso:ac  Oo  EsiãaOo.  O  EsiãaOo  quie  esiãá  ac  ape:asi  sierve  a  sis  mesimo.
Neiesisiárso, possi, ãra:siformá-co em expresisioo Oa vo:ãaOe Oosi isOaOoosi”.

Nesiãa persipeitva, apesiar Oe osi OaOosi siobre o :úmero Oe pesisioasi quie ãrabacaam iomo
iaãaOoresi :o Brasisc :oo sierem exaãosi, varsa:Oo e:ãre 400 e 800 msc pesisioasi, siegui:Oo asi
s:sitãuisçõesi quie osi mo:sãoram, “:s:guiém :ega o vuicão Oesisia masisia Oe ãrabacaaOoresi” e
ãampouiio o quie eca represie:ãa. 

Oui sieja, “o quia:ão esiãe :úmero esiia:iara a persissiãê:isa Oasi OesisguiacOaOesi sioisassi, iuija
presie:ça expõe a fragscsOaOe Oe meOsOasi Oe iui:ao pacsatvo e Oesimoracsia a irsatvsOaOe Oasi
:arratvasi ofiisassi”, Oeicara Mauirciso WacOma:, em e:ãrevssiãa io:ieOsOa ao IHU On-Line.

Segui:Oo o pesiquissiaOor, embora a reacsOaOe vsvsOa pecosi iaãaOoresi evsOe:ise acgo iomuim
e:ãre ecesi, iomo io:Osçõesi Oe ãrabacao preiársasi asisioisaOasi à exicuisioo e à esiiasisia oui :uica
proãeçoo  sioisac,  “a  s:sierçoo  sioisocógsia  Oesiãesi  ãrabacaaOoresi  varsa  e:ormeme:ãe”  e,
porãa:ão, aá uima “aeãeroge:esOaOe iabac” e:ãre osi gruiposi quie siobrevsvem Oa reiuiperaçoo
Oe  maãersassi.  “Dac  quie  a  Oe:oms:açoo  ‘iaãaOoresi’  ãra:sisãa  Oe  moOo  Osfuisio,  acaesa  a
quiacquier ise:tfiisOaOe”, expcsia.

WacOma:  esiicareie  quie  aãuiacme:ãe  a  iaãegorsa  é  OsvsOsOa  em  ao  me:osi  ãrêsi  gra:Oesi
gruiposio iaãaOoresi Oe ruia, iaãaOoresi iooperaOosi e iaãaOoresi Oe csxoo, “:esiãe úctmo iasio
s:icuis:Oo Oeie:asi Oe mscaaresi Oe irsa:çasi e aOocesiie:ãesi vsve:Oo e ãrabacaa:Oo em csxõesi”
3. Esisie quiaOro gerac, frssia, “apresie:ãa s:Ossiiuitvec recevâ:isa sioisac, aie:ãuiaOa peco ecevaOo
:úmero Oe iaãaOoresi Oe maãersassi reisicávessi opera:Oo em ãoOo o pacsi”. 

Na  e:ãrevssiãa  quie  sieguie,  o  pesiquissiaOor  (Fsguira  1),  sguiacme:ãe  iome:ãa  a  proposiãa  Oa
Orga:siaçoo Oasi Naçõesi Ua:sOasi (ONUa), quie siuigere “empoOerar” osi iaãaOoresi propo:Oo
quie ecesi aãuiem iomo “empresiársosi reiuiperaOosi s:formassi”. 

Na avacsaçoo Oe WacOma:, “faiãuiacme:ãe, esiãe Oebaãe ãerms:a Oe uim moOo oui Oe ouiãro
por foiar a quiesiãoo Oasi iooperatvasi, uim ãema smpreg:aOo por forãe io:oãaçoo pocctia e
sOeocógsia”. 
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FIGURA 1 - Waldman em visita técnica ao Centro Reciclador da cidade de Álvares Machado, no Oeste Paulista (SP),
aos 24-09-2014 (Foto de Lucas Prado Osco).

E:ãre osi exempcosi, isãa o Oasi 1.100 iooperatvasi exssiãe:ãesi :o Brasisc, quie agregam e:ãre 30
e 50 msc iaãaOoresi, oui sieja, “:o máxsmo 10% Oosi iaãaOoresi”, sie:Oo quie as:Oa “exssiãem
Ossiirepâ:isasi quia:ão à cogcsitia, equispame:ãosi e :cvec Oe efiisê:isa”. 

Acém Oo massi, “vársasi a:ácssiesi apo:ãam quie 60% Oasi iooperatvasi vsve:isam mási io:Osçõesi
Oe  ãrabacao  e  basxa  remui:eraçoo  para  sieuisi  s:ãegra:ãesi,  :a  mecaor  Oasi  aspóãesiesi  iom
ga:aosi  méOsosi  pouiio  aisma  Oo  siacárso-mc:smo.  Por  io:sieguis:ãe,  exssiãe  ierãa  Oosie  Oe
arrouibo Oe oraãórsa :asi ãerms:ocogsasi e :osi io:iesãosi empregaOosi”. E resãerao “Na mecaor
Oasi aspóãesiesi osi iaãaOoresi sioo aiesãosi por io:ve:sê:isa, em raioo Oa smporãâ:isa objetva
Oa iaãaçoo para a s:Oúsiãrsa reisicaOora”.
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Ece cembra as:Oa quie a reisicagem :o Brasisc esiãá muisão aquiém Oo quie já é fesão em ouiãrosi
pacsiesi. “Para isãarmosi acgui:si c:Osiesi Oe reisicagem, exicuis:Oo a iomposiãagem, ãassi siersamo
Acema:aa, 48%, Bécgsia, 35%, Suiéisa, 35%, Irca:Oa, 32%, Pacsiesi Basxosi, 32%. Para osi EUaA,
io:sisOeraOosi iom ãoOa raioo osi iampeõesi mui:Osassi Oo OesiperOciso, o reaprovesãame:ão
acia:ça 31% Oo ãoãac Oosi resicOuiosi uirba:osi. 

No Brasisc, osi c:Osiesi Oe reiuiperaçoo sioo s:iomoOame:ãe basxosi. Esiãesi iorresipo:Osam em
1999 a 4% Oosi resicOuiosi siócsOosi uirba:osi (RSUa), sie:Oo quie asi porie:ãage:si para osi a:osi
sieguis:ãesi siersamo 5% em 2000, 6% em 2001, 8% em 2002, 10% em 2003, 11% em 2005 e
13% em 2008”, iompara.

Mauirciso  WacOma: é  Douiãor  em Geografia peca  Ua:sversisOaOe Oe Soo Pauico  (UaSP),  pósi-
Oouiãor em Geoisê:isasi peca Ua:sversisOaOe EsiãaOuiac Oe Camps:asi (UaNICAMP) e em Recaçõesi
I:ãer:aiso:assi peca UaSP. Em Ja:esro Oe 2014 s:sisoui o ãeriesro pósi-OouiãoraOo, pesiquissia iom
foio :a quiesiãoo Oosi iaãaOoresi, s:is:eraçoo e reisicagem Oo csxo iom aposo fi:a:iesro Oo
Programa Naiso:ac Oe Pósi-DouiãoraOo, Oa CoorOe:açoo Oe Aperfesçoame:ão Oe Pesisioac Oe
Ncvec Suipersor (PNPD-CAPES). 

É auiãor Oe Oeie:asi Oe artgosi e muisãosi csvrosi, Oe:ãre osi quiassi,  Lixo: Cenários e Desafos -
Abordagens básicas para entender os resíduos sólidos (Corãei EOsãora, 2010).

CONFIRA A ENTREVISTA

IHU ON-LINE:  Segundo o  Banco  Mundial,  em todo o  planeta  cerca  de 15  milhões  de
pessoas ganham a vida recuperando material reciclável do lixo. Na América Latna, este
número é de quatro milhões. Quais as estmatvas para este número no Brasil? o que ele
representa?

Maurício Waldman: Asi esiãatsitiasi recatvasi ao io:t:ge:ãe Oe iaãaOoresi aãuia:ãesi :o pacsi
sioo forãeme:ãe Ossiirepa:ãesi e:ãre sis.  Acguimasi ONGsi esitmam a popuicaçoo iaãaOora em
500 msc pesisioasi. Já o Movsme:ão Naiso:ac Oosi CaãaOoresi Oe Maãersassi Reisicávessi (MNCR),
afirma quie osi iaãaOoresi atvosi sioo 800 msc. 

Uam s:ãervaco proposião peco I:sitãuião Oe Pesiquissia Eio:ômsia ApcsiaOa (IPEA), ceva:Oo em
io:sisOeraçoo ãoOasi esisiasi fo:ãesi, sis:acsia uim io:jui:ão formaOo por 400 a 600 msc iaãaOoresi
:asi isOaOesi brasiscesrasi, 15% Oo ãoãac  cat:o-amersia:o. Por fim, ãemosi osi iaãaOoresi quie
operam em iooperatvasi, ieria Oe 40 a 60 msc pesisioasi. 

No massi, s:Oepe:Oe:ãeme:ãe Oasi quierecasi :uimérsiasi, :s:guiém :ega o vuicão Oesisia masisia
Oe ãrabacaaOoresi. E iompceme:ãa:Oo, o quia:ão esiãe :úmero esiia:iara a persissiãê:isa Oasi
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OesisguiacOaOesi sioisassi, iuija persissiãê:isa expõe a fragscsOaOe Oe meOsOasi Oe iui:ao pacsatvo e
Oesimoracsia a irsatvsOaOe Oasi :arratvasi ofiisassi.

IHU ON-LINE: Relatório da ONG Natural Resources Defense Council (NRDC) a respeito do
trabalho com resíduos sólidos aponta que, enquanto a coleta de lixo gera menos de um
emprego para cada mil  toneladas,  o processamento e a manufatura de produtos com
materiais  reciclados  como  matéria-prima  geram,  dependendo  da  sucata  em  questão,
entre seis e treze empregos.

Maurício Waldman: Osi OesiOobrame:ãosi posistvosi Oa reisicagem ãêm sisOo reisOsvame:ãe
OesiãaiaOosi  por  s:uimerávessi  pesiquissiasi  aiaOêmsiasi.  Nesiãa  persipeitva,  a  resissiãê:isa  Oasi
auiãorsOaOesi em s:ie:tvar e smpca:ãar Oe faão a reiuiperaçoo Oosi maãersassi é uima Oasi massi
icarasi evsOê:isasi Oa ieguiesra Oa icasisie pocctia e Oa iapaisOaOe Oe presisioo Oasi empresiasi Oe
ioceãa Oe csxo. 

Remui:eraOasi por ão:ecaOa Oe siaquis:aosi Oe csxo quie retram Oasi iacçaOasi, é evsOe:ãe quie
asi empresãesrasi :oo ãêm :e:auim s:ãeresisie em Programasi Oe Coceãa Secetva Oe Lsxo (CSL).
Paracecame:ãe,  sioo  esiãesi  mesimosi  s:ãeresisiesi  quie  esiãoo  :a  va:guiarOa  Oe  meOsOasi  quie
buisiiam Oesiio:siãruisr  osi  movsme:ãosi em proc  Oe uima gesiãoo juisiãa,  siérsa e  Oeie:ãe Oosi
resicOuiosi siócsOosi.

IHU ON-LINE: por que o senhor utlizou o termo “decente”?

Maurício Waldman: Porquie o quie esiãá aio:ãeie:Oo :o mui:Oo aãuiac recatvame:ãe aosi
refuigosi é uima smoracsOaOe. Para ãermosi sOesa Oa e:ire:ia, Oevemosi ãer em me:ãe quie a
:aãuireia  movsme:ãa  50  bscaõesi  Oe  ão:ecaOasi  Oe  maãersassi  por  a:o.  Com  basie  em
s:formaçoo io:sisg:aOa :a obra Oo csxócogo :orãe-amersia:o Wsccsam Bscc Raãaje, é posisicvec
sis:acsiar para peco me:osi 38 bscaõesi Oe ão:ecaOasi Oe resicOuiosi geraOasi a:uiacme:ãe peca
Huima:sOaOe.

Osi auima:osi esiãoo po:Oo em movsme:ão uima mo:ãa:aa Oe reboãacaosi quie a quiacquier
mome:ão poOe equisvacer ao quie a :aãuireia Oesicoia para ma:ãer osi Os:amssimosi :aãuirassi.
Ssmpcesime:ãe :oo exssiãe Pca:eãa para ãa:ão csxo. Porãa:ão, siersa pert:e:ãe e:quiaOrar o
quie esiãá  aio:ãeie:Oo :a préOsia  Oo atvssiãa  csberãárso  Muirray Bookias:,  quie ierãa  vei
Oefi:sui  o  mui:Oo  io:ãemporâ:eo  iomo  “reperãórso  iotOsa:o  Oa  smoracsOaOe”.  Nesiãe
smbrógcso, asisism e:ãe:Oo eui, osi iaãaOoresi iuimprem fui:çoo esiãraãégsia em faier reãroagsr o
mui:Oo Lsxo. 
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IHU ON-LINE: Em qual sentdo esta afrmaaão poderia ser justfcada?

Maurício Waldman: Exempcsfiia:Oo, é s:aOequiaOo resiãrs:gsr a a:ácssie Oa reisicagem a uima
cógsia exicuisisvame:ãe eio:ômsia, avacsa:Oo a quiesiãoo em ãermosi Oo :úmero Oe pesisioasi
quie obãém re:Oa e ãrabacao a partr Oa atvsOaOe. Esiãe po:ão Oe vssiãa :oo io:ãempca Oe
moOo  acguim  a  pce:sãuiOe  Oo  poãe:isac  Oa  reisicagem.  Isisio  porquie  a  reiuiperaçoo  Oe
maãersassi e:vocve Osversiosi ouiãrosi OesiOobrame:ãosi. 

De:ãre  esiãesi  poOemosi  isãar  a  res:sierçoo  Oe  gruiposi  exicuicOosi,  ecaboraçoo  Oasi  pocctiasi
púbcsiasi, a revssioo Oo esitco Oe vsOa Oa MoOer:sOaOe e é óbvso, s:ãerfaiesi iomo a eio:omsa
Oosi maãersassi e io:siervaçoo Oosi reiuirsiosi :aãuirassi. 

Co:ãuiOo,  e  siem  esiquieier  quie  a  ãemátia  Oa  siobrevsvê:isa  eio:ômsia  promovsOa  peca
iaãaçoo  é  Oe  smporãâ:isa  maãrsisac,  ãe:Oe:Oo  s:icuisisve  a  sier  reforçaOa  :uim  ie:árso
eio:ômsio povoaOo por s:ierãeiasi Oe ãoOo tpo, :oo aá iomo Ossisioisar a reisicagem Oo
maãrsmô:so siagraOo quie ma:ãém iom a Oefesia Oo meso ambse:ãe. Nesiãa Oeics:açoo, osi
iaãaOoresi Oesiempe:aam papec fui:Oame:ãac.

IHU  ON-LINE:  O  senhor  notou  mudanaas  na  forma  como a  sociedade  percebe  o  lixo
reciclado?

Maurício Waldman: Na reacsOaOe o quie massi iaama a aãe:çoo é a auiOsê:isa recatvame:ãe
esiiasisia obtOa pecosi be:efisosi promovsOosi peca atvsOaOe reisicaOora. Ccaro quie muiOa:çasi
exssitram :asi úctmasi OéiaOasi quia:ão à smporãâ:isa em reiuiperar maãersassi quie, por sis:ac,
esiãoo  ms:guia:Oo  :uima  vecoisOaOe  siem  preieOe:ãesi.  Esiãamosi  :a  a:ãesisiaca  Oa  era  Oa
esiiasisiei Oosi reiuirsiosi :aãuirassi. Em siuimao osi progresisiosi vseram a io:ãa-goãasi e:quia:ão a
Oevasiãaçoo ava:çoui a pasisiosi Oe gsga:ãe. Isisio ãambém s:ãerfere, e Oe moOo grsãa:ãe, :a
recaçoo ma:tOa iom osi iaãaOoresi.

IHU ON-LINE: Como isso muda o cotdiano de quem trabalha na coleta?

Maurício  Waldman: Nuima sioiseOaOe  aserarquisiaOa  iomo a  brasiscesra,  a  co:ga  siérse  Oe
preio:iesãosi acsme:ãaOosi pecosi sieãoresi afuie:ãesi a resipesão Oosi sieuisi iompaãrsoãasi massi
pobresi, s:isOe iom esipeisac io:ãui:Oê:isa :a popuicaçoo iaãaOora. 

Nesiãa  cs:aa Oe aborOagem, ãemosi quie,  apesiar  Oo sieui papec  eio:ômsio e  ambse:ãac,  a
iapsãac smporãâ:isa Oo ãrabacao Oosi iaãaOoresi e:io:ãra forãe resissiãê:isa em muisãosi sieãoresi
Oa sioiseOaOe. Noo aá OúvsOa acguima, ãraãa-sie Oe uima força Oe ãrabacao :eiesisiársa para o
fui:iso:ame:ão  Oa  eio:omsa  uirba:a,  masi  iuija  presie:ça  vssiuiac  preissia  sier  reOuiisOa  o
máxsmo posisicvec. 
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Uama pregaçoo io:siãa:ãe e apasxo:aOa, eve:ãuiacme:ãe apeca:Oo para uim reiesãuiárso iom
óbvsasi io:oãaçõesi raissiãasi, poOe sier :oãaOa :o Ossiiuirsio Oe muisãosi sieãoresi Oe icasisie méOsa
e  acãa  io:ãra  osi  iaãaOoresi.  Acgo  por  sis:ac  pce:ame:ãe  ioere:ãe  iom  o  co:go assiãórsio
esiiravagssiãa quie vsgoroui :o pacsi, io:Osie:ãe iom o exericiso Oe prsvscégsosi e Oasi regrasi Oe
exieçoo.

IHU ON-LINE: O debate sobre o que fazer com os grupos sociais que dependem da coleta
de resíduos sólidos é antgo. Como está estruturado este segmento da sociedade?

Maurício  Waldman: A  aeãeroge:esOaOe Oosi  gruiposi quie siobrevsvem Oa reiuiperaçoo Oe
maãersassi é iabac. Embora a reacsOaOe vsvsOa pecosi iaãaOoresi Oe maãersassi reisicávessi iomo
uim  ãoOo  evsOe:ise  io:Osçõesi  Oe  ãrabacao  preiársasi  em  fui:çoo  Oo  io:ãaão  Osreão  iom
rejesãosi em áreasi Oe Oesiiarãe, aãerrosi, csxesrasi e ruiasi Oasi isOaOesi, asisioisaOasi à probcemátia
Oa  exicuisioo  e  iom uima esiiasisia  oui  :uica  proãeçoo  sioisac,  a  s:sierçoo  sioisocógsia  Oesiãesi
ãrabacaaOoresi varsa e:ormeme:ãe. Dac quie a Oe:oms:açoo “iaãaOoresi” ãra:sisãa Oe moOo
Osfuisio, acaesa a quiacquier ise:tfiisOaOe. 

Nesiãa orOem Oe arguime:ãaçoo, a csãeraãuira esipeisacsiaOa siuibOsvsOe osi ãrabacaaOoresi Oo csxo
em  ãrêsi  iaãegorsasi  básisiasio  iaãaOoresi  Oe  ruia  (oui  avuicsiosi),  iaãaOoresi  iooperaOosi  (oui
auiãogesito:ársosi) e iaãaOoresi Oe csxoo (ãambém io:iesãuiaOosi :uima ioceãâ:ea Oe ãrabacaosi
iomo popuicaçoo Oe csxõesi), :esiãe úctmo iasio s:icuis:Oo Oeie:asi Oe mscaaresi Oe irsa:çasi e
aOocesiie:ãesi vsve:Oo e ãrabacaa:Oo em csxõesi. 

Logo, a ãemátia apresie:ãa s:Ossiiuitvec recevâ:isa sioisac, aie:ãuiaOa peco ecevaOo :úmero
Oe iaãaOoresi Oe maãersassi reisicávessi opera:Oo em ãoOo o pacsi.

IHU ON-LINE: A ONU, visando empoderar os catadores, propõe que sejam tratados como
“empresários recuperadores informais”. Como vê esta colocaaão?

Maurício Waldman: Faiãuiacme:ãe, esiãe Oebaãe ãerms:a Oe uim moOo oui Oe ouiãro por foiar
a quiesiãoo Oasi iooperatvasi, uim ãema smpreg:aOo por forãe io:oãaçoo pocctia e sOeocógsia.
De aiorOo iom o MNCR, aoje o pacsi posisiuis massi Oe 1.100 iooperatvasi, asi quiassi agregarsam
e:ãre  30  a  50  msc  iaãaOoresi.  AireOsãa-sie  quie  asi  iooperatvasi  exssiãe:ãesi  agruipem  :o
máxsmo 10% Oosi iaãaOoresi.

Co:ãuiOo  exssiãem  Ossiirepâ:isasi  quia:ão  à  cogcsitia,  equispame:ãosi  e  :cvec  Oe  efiisê:isa.
Vársasi a:ácssiesi apo:ãam quie 60% Oasi iooperatvasi vsve:isam mási io:Osçõesi Oe ãrabacao e
basxa remui:eraçoo para sieuisi s:ãegra:ãesi,  :a mecaor Oasi aspóãesiesi iom ga:aosi méOsosi
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pouiio aisma Oo siacárso-mc:smo. Por io:sieguis:ãe, exssiãe ierãa Oosie Oe arrouibo Oe oraãórsa
:asi ãerms:ocogsasi e :osi io:iesãosi empregaOosi.

IHU ON-LINE: Há quem qualifque os catadores como expoentes do empreendedorismo. O
senhor concorda?

Maurício Waldman: Quis:aoo po:Oerávec Oosi iaãaOoresi é iomposião Oe OesiempregaOosi,
pesisioasi siem ãeão, quie poOersam sier e:quiaOraOasi :a io:Osçoo Oe vctmasi Oa exicuisioo sioisac.
Esiãesi isOaOoosi exicuicOosi em carga meOsOa e:fre:ãaram a siocsOoo Oo Oesiamparo, a facãa Oe
oporãui:sOaOesi e a agresisioo io:t:uia Oasi s:sitãuisçõesi. 

Desiãe moOo, o siuiposião “empree:OeOorssimo” quie acgui:si ãexãosi sOe:tfiiam :a posiãuira Oa
iaãegorsa  :aOa  massi  io:figuira  Oo  quie  uim  iomporãame:ão  aOquisrsOo  em  fui:çoo  Oosi
iaãaOoresi ãerem sisOo acsjaOosi Oa eio:omsa formac e Oo ióOsgo Oe vacoresi cegstmaOor Oo
paOroo sioisac aegemô:sio. 

Porãa:ão, osi iaãaOoresi apre:Oeram a agsr por io:ãa próprsa :oo e:quia:ão membrosi Oe
uima  esiioca  Oo  pe:siame:ão  empree:OeOor,  masi,  sism,  peco  s:io:formssimo  Osa:ãe  Oa
exproprsaçoo  Oe  siuia  isOaOa:sa.  Uama  reaçoo  reforçaOa  peca  esipeisfiisOaOe  objetva  Oo
ãrabacao Oosi iaãaOoresi.

IHU ON-LINE: Como tais peculiaridades contribuem para materializar este quadro?

Maurício Waldman: Noãe-sie, por exempco, quie o iotOsa:o Oosi iaãaOoresi avuicsiosi, embora
gravaOo por atvsOaOe exãe:uia:ãe e s:siacuibre,  é  periepiso:aOa por esiãesi ãrabacaaOoresi
iomo  uim  ãrabacao  iom  “csberOaOe”  Oe  aorárso,  s:exssiãe:ãe  em  empregosi  fixosi  oui  :asi
iooperatvasi. 

Por esiãa  raioo,  :oo pouiiosi  iaãaOoresi  reiuisiam oporãui:sOaOesi Oe emprego :o meriaOo
formac Oe ãrabacao, opãa:Oo peca siegregaçoo auiãô:oma Oe reisicávessi. AOemassi, a iaãaçoo -
uima atvsOaOe Oesisguiacme:ãe s:ãegraOa aosi isriuisãosi siuipersoresi Oa eio:omsa Oe meriaOo -
:oo siuisiisãa proprsame:ãe o siuirgsme:ão Oe empresiársosi. E quia:Oo ssião aio:ãeie, o quie sie
ãem e:quia:ão aãor sioisac é acguiém quie aisma Oe ãuiOo Oesxoui Oe sier uim iaãaOor.

IHU ON-LINE: Mas e as cooperatvas, estas entdades não poderiam fortalecer a atuaaão
dos catadores?

Maurício Waldman: Cabe aquis Oesiãaiar quie osi iaãaOoresi iooperatvaOosi presiãam siervsçosi
Oe CSL iom masor vacor agregaOo, Oe forma artiuicaOa e orga:siaOa, gera:Oo ãrabacao e
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re:Oa Oe moOo massi  sissiãematiaOo.  No gerac,  asi  iooperatvasi  permsãem a absiorçoo Oe
ãrabacaaOoresi egresisiosi Oo meriaOo formac Oe ãrabacao, s:siers:Oo-osi :o s:ãersor Oe uima
esiãruiãuira  s:sitãuiiso:ac,  caesi  asisieguira:Oo,  mesimo  quie  ms:smame:ãe,  a  io:sieiuiçoo  Oe
acgui:si Osresãosi, re:Oa e isOaOa:sa. 

Co:ãuiOo, resisiacve-sie quie asi iooperatvasi exssiãe:ãesi, apósi OéiaOasi Oe pregaçoo em favor Oo
moOeco, agruipam :o máxsmo 10% Oosi iaãaOoresi,  exssit:Oo sguiacme:ãe Ossiirepâ:isasi :o
ãoia:ãe à cogcsitia, equispame:ãosi e :cvec Oe efiisê:isa. Embora proposiãa e:ãro:siaOa por
muisãosi sieãoresi Oa aiaOemsa,  partiuicarme:ãe por  aquiecesi  quie iuictvam auiãosmagem Oe
e:gajame:ão pocctio, o faão é quie asi iooperatvasi e:fre:ãam probcemasi, e:ãrava:Oo siuia
expa:sioo e io:siocsOaçoo.

De:ãre osi obsiãáiuicosi, o assiãórsio Oe vsOa Oe muisãosi Oosi iaãaOoresi é uim OaOo esisie:isac para
iompree:Oer a resissiãê:isa Oe sieãoresi Oa iaãegorsa em orga:siar-sie s:sitãuiiso:acme:ãe. Por
fim, e:tOaOesi iomo o IPEA ãem iaamaOo a aãe:çoo para asi csmsãaçõesi Oe Oeãerms:aOasi
pocctiasi púbcsiasi. 

De:ãre esiãasi, esiãá o Oesie:ao proposião para uima gesiãoo iooperatva, quie poOe mosiãrar-sie
OemasisaOame:ãe  iompcexo  para  sier  operaiso:acsiaOo.  Acém  Ossisio,  exssiãem  osi  rssiiosi
s:ere:ãesi  asisioisaOosi  àsi  atvsOaOesi  Oe  fi:a:isame:ão  e  msiroiréOsão,  iaraiãersiaOasi  por
ecevaOasi ãaxasi Oe s:aOsmpcê:isa e io:fsãosi poãe:isassi iom asi agê:isasi fi:a:isaOorasi, iuijosi
rssiiosi Oevem sier aOms:ssiãraOosi.  A ssisio sie siomam Osversiasi io:ãraOsçõesi esiãruiãuirassi  quie
regem a iaãaçoo :o recaiso:ame:ão ma:tOo iom osi pocosi Os:âmsiosi Oa eio:omsa.

IHU ON-LINE: Por exemplo?

Maurício Waldmano Deãacaa:Oo :a Osreçoo Oe uim ocaar irctio, :oo :osi esiãá permstOo sie
Oesxar io:ãams:ar iom s:ãerpreãaçõesi quie masiiaram o io:ãeúOo Oe Ooms:açoo exssiãe:ãe
:a  recaçoo  Oosi  iaãaOoresi  iom  osi  iarãéssi  Oa  reisicagem.  Na  mecaor  Oasi  aspóãesiesi  osi
iaãaOoresi sioo aiesãosi por io:ve:sê:isa, em raioo Oa smporãâ:isa objetva Oa iaãaçoo para a
s:Oúsiãrsa reisicaOora. 

Na verOaOe, a io:eitvsOaOe quie ui:e :uima po:ãa uima verOaOesra cegsoo Oe ãrabacaaOoresi
s:formassi e OesiproãegsOosi, quie abasiãeiem :a ouiãra po:ãa, sieãoresi poOerosiosi, s:fuie:ãesi e
acãame:ãe  iapsãacsiaOosi  Oa  s:Oúsiãrsa,  icarsfiia  uima  recaçoo  fui:iso:ac,  quie  é  Oesisguiac  e
iombs:aOa,  esiãabeceisOa  e:ãre  o  quie  o  geógrafo  Mscão:  Sa:ãosi  iaãegorsioui  iomo  uim
isriuisão  s:fersor  iom  ouiãro  siuipersor  oui  moOer:o,  aãuia:Oo  e  s:ãerags:Oo  e:ãre  sis  :uim
recaiso:ame:ão quie, em siuima, reacsme:ãa o proiesisio Oe exicuisioo Oo isriuisão s:fersor e
reafirma a aegemo:sa Oa iomui:sOaOe siuipersor.
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IHU ON-LINE: No entanto, indiferentemente ao nome e à confguraaão do trabalho dos
catadores,  tais  pessoas  contnuam  expostas  às  infexões  da  sociedade.  Manter  estes
grupos trabalhando com lixo é de fato a soluaão mais digna?

Maurício  Waldman: Devemosi reiorOar  quie asi  afeãaçõesi  recaiso:aOasi  iom o csxo  esiãoo
siempre asisie:ãaOasi em paraOsgmasi sioisassi,  iuicãuirassi  e  recsgsosiosi.  Expresisia:Oo vssiõesi Oe
mui:Oo, ãassi :oçõesi jogam papec fui:Oame:ãac quia:Oo o asisiui:ão em pauiãa é a Osg:sOaOe oui
:oo Oo ãrabacao iom osi resicOuiosi. Acsási, :oãe-sie quie mesimo em ãemposi muisão reiuiaOosi
sOe:tfiiamosi Oefi:sçõesi e:Oosisia:Oo objeçõesi quia:ão ao quie siobra. 

Nesiãa orOem Oe io:sisOeraçõesi, aãe:ãe-sie quie a pacavra aebrasia para s:fer:o - gehinom oui
gehena - refere-sie a uim a:tgo vace próxsmo Oe Jeruisiacém quie a:ãesi Oa io:quissiãa juiOasia
era OeOsiaOo a uim iuicão siairsfiisac peco fogo em ao:ra ao Oeuisi ia:a:eui Mocoia. 

Nesiãe sicto osi csxosi pasisiaram a sier aiuimuicaOosi e quiesmaOosi, frequie:ãeme:ãe uitcsia:Oo
e:xofre para atçar asi iaamasi. Oui siejao s:fer:o e csxoo sioo pariesrosi siemâ:tiosi uisiuifruis:Oo
ma:sfesiãa  s:tmsOaOe  assiãórsia.  I:icuisisve  é  Oesiãa  sis:o:cmsa  quie  siuirge  a  smagem  Oo
Demô:so. Afi:ac, ãac iomo Mocoia, o Dsabo posisiuis rabo e ãraçosi a:ãropoioomórfiiosi, gosiãa
Oo fogo e aãorme:ãa siuiasi vctmasi.  

Porém,  :oãe-sie  quie  ao  mesimo  ãempo  exssiãem  vssiõesi  Oe  mui:Oo  quie  aiesãam  uima
io:vsvê:isa  iom  osi  csxosi  iom  masor  ãra:quiscsOaOe.  No  exãremo  orse:ãe,  é  o  quie  esiãá
expresisiame:ãe iocoiaOo por recsgsõesi iomo o BuiOssimo. Para osi fiéssi buiOssiãasi, a maãérsa
feiac é io:sisOeraOa parãe Oe uim isico masor, at:e:ãe a uim Os:amssimo iosimocógsio, :oçoo
quie s:icuisisve faiscsãa a aiesãaçoo Oosi Oejeãosi iomo uim reiuirsio. Em vei Oe sierem e:ãe:OsOosi
iomo mero refuigo, é frequie:ãe, peco io:ãrárso, a uitcsiaçoo Oosi Oejeãosi iomo fertcsia:ãe.

Porãa:ão,  io:iesãuiacme:ãe  :oo  exssiãe  “Osg:sOaOe”  em sis  mesima.  Co:sisOerar  acgo  iomo
Osg:o oui :oo refeãe s:ãrojeçõesi Oe moãe assiãórsio,  quie moOecam a periepçoo Oo reac.
Exaãame:ãe por ssisio e:ãe:Oo, por exempco, quie :oo aá iomo progreOsr :a quiesiãoo Oo csxo
Ossipe:sia:Oo a EOuiiaçoo Ambse:ãac.

Do mesimo moOo, :oo aaverá progresisio :a iaãaçoo sie prsmesrame:ãe :oo for moOsfiiaOo o
moOo  iomo  o  iaãaOor  é  vssião  e  periebsOo  peca  sioiseOaOe.  Ece  preissia  sier  e:ãe:OsOo
exaãame:ãe  iomo  ece  éo  uim  age:ãe  promoãor  e  Oefe:sior  Oosi  equisccbrsosi  ambse:ãassi
uirba:osi, uim aãor s:Ossipe:siávec :a revssioo Oosi parâmeãrosi proOuitvosi icásisisiosi, asisism iomo
proãago:ssiãa  Oe  formasi  s:éOsãasi  Oe  sie  pe:siar  e  aãuiar  irsatvame:ãe  em  io:jui:ãuirasi
eio:omsiame:ãe Oesifavorávessi. 
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E para arremaãar, é o ãrabacao Oosi iaãaOoresi quie smpeOe quie a s:iompeãê:isa Oosi gesiãoresi
púbcsiosi  :a gesiãoo Oo csxo  :oo ãerms:e por  siuibmergsr  Oe  uima vei asi  meãrópocesi  :uim
reOemos:ao s:io:ãrocávec Oe uima avaca:iae Oe csxosi.

IHU ON-LINE:  A polítca  nacional  de  resíduos  sólidos  (PNRS)  tem sido cumprida  pelos
municípios brasileiros?

Maurício Waldman: AprovaOo em 2010, a PNRS aiuimuica aãrasiosi e proãecame:ãosi. Logo,
iom csxo geraOo aosi borboãõesi e s:exssit:Oo Oesit:açoo iorreãa Oosi resicOuiosi, ãuiOo pareie
io:sipsrar  para  uim ie:árso  povoaOo Oasi  massi  Ouirasi  provasi.  Sem smpcsiar  em  quiacquier
rompa:ãe verbac, uitcsiar a pacavra “iaosi” siersa uima verbacsiaçoo sismpcórsa Osa:ãe Oe uim
Oesiasiãre Oe gra:Oesi proporçõesi quie :osi aguiarOa, ãa:ão em ãermosi ambse:ãassi em gerac
quia:ão :o Oa siaúOe púbcsia em partiuicar. 

O Brasisc,  mesimo em meso a uim pa:orama mui:Osacme:ãe pavorosio quia:ão aosi Oeãrsãosi,
as:Oa asisism Oá uim “siaow” em ãermosi Oe faça:aasi smpagávessi :o ãoia:ãe a uima gesiãoo
uicãrapasisiaOa e s:iompeãe:ãe Oosi resicOuiosi uirba:osi. Aãe:ãe-sie quie o pacsi, sie:Oo 3% Oo PIB
mui:Osac, gera 5,5% Oo csxo uirba:o pca:eãárso.

Para iompcsiar asisissitmosi a uim verOaOesro “mscagre Oa muictpcsiaçoo Oosi csxosi”. Nosi úctmosi
Oei a:osi, a popuicaçoo Oo Brasisc expa:Osui 9,65%. Co:ãuiOo, :o mesimo Oeiê:so a geraçoo Oe
csxo iresiieui massi Oo quie o Oobro esiãe perie:ãuiac,  baãe:Oo a iasia Oosi 21%. Asi isOaOesi
brasiscesrasi ampcsaram osi Oesiiarãesi :o bsê:so 2012-2013, Oe 201.058 ão:ecaOasi/csxo/Osa para
209.280 ã/csxo/Osa. Uama expa:sioo asisiombrosia Oe 4,1% em ape:asi Ooie mesiesi! 

Uama  iacamsOaOe  sie  pe:siarmosi  asi  formasi  Oe  gesiãoo  Oe  resicOuiosi  em  iuirsio  :o  pacsi,  a
iomeçar  pecasi  20  msc  ão:ecaOasi  Osársasi  quie  siequier  sioo  ioceãaOasi,  Oosi  massi  Oe  2.500
mui:sicpsosi quie sieguiem iom csxõesi atvosi e a io:t:uisOaOe Oo Oesiiasio iom o ãrabacao Oosi
iaãaOoresi. 

O psor é siaber quie esiãe io:jui:ão Oe agravosi, siuisiisãa:Oo iresiie:ãesi Oa:osi ambse:ãassi e
probcemasi  Oe  siaúOe  púbcsia,  :oo  ãem  e:io:ãraOo  resiposiãasi  Osg:asi  Oo  Oesiafio  a  sier
e:fre:ãaOo.

IHU ON-LINE: Nos Estados Unidos, alguns estados como a califórnia assinaram planos de
intenaão de atngir 75% de reciclagem até 2020. Qual a proporaão de resíduos sólidos
atualmente reaproveitados no Brasil? Existem planos para aprimorar a reciclagem?
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Maurício Waldman: Sersa  mersãórso regssiãrar  quie a iapãaçoo Oe siuiiaãasi é em ãoOosi osi
pacsiesi ie:ãrassi, fui:Oame:ãacme:ãe uima aãrsbuisçoo Oo poOer púbcsio. Nesiãasi :açõesi, é o
EsiãaOo  quie  pca:eja  e  Oá  io:ãa  Oa  cogcsitia  Oe  ioceãa,  gesiãoo  e  e:iams:aame:ão  Oosi
maãersassi reaprovesãávessi. 

Para isãarmosi acgui:si c:Osiesi Oe reisicagem, iom exicuisioo Oa iomposiãagem, ãassi siersamo
Acema:aa, 48%, Bécgsia, 35%, Suiéisa, 35%, Irca:Oa, 32%, Pacsiesi Basxosi, 32%. Para osi EUaA,
io:sisOeraOosi iom ãoOa raioo osi iampeõesi mui:Osassi Oo OesiperOciso, o reaprovesãame:ão
acia:ça 31% Oo ãoãac Oosi resicOuiosi uirba:osi. 

No Brasisc, osi c:Osiesi Oe reiuiperaçoo sioo s:iomoOame:ãe basxosi. Esiãesi iorresipo:Osam :o
a:o Oe 1999 a 4% Oosi resicOuiosi siócsOosi uirba:osi (RSUa), sie:Oo quie asi porie:ãage:si para osi
a:osi sieguis:ãesi siersamo 5% em 2000, 6% em 2001, 8% em 2002, 10% em 2003, 11% em 2005
e 13% em 2008. Em ão:ecagem ssião sisg:sfiiao 5 mscaõesi/ã Oe siobrasi, reisicaOasi em 2003; 5,2
mscaõesi/ã em 2004, 6 mscaõesi/ã em 2005 e 7,1 mscaõesi/ã em 2008.

No a:o Oe 2012, o pacsi reiuiperoui 18% Oosi Oesiiarãesi, e:iams:aaOosi para o parquie fabrsc
reisicaOor.  Masi,  io:ãrarsame:ãe  aosi  pacsiesi  Oesie:vocvsOosi,  :o  Brasisc  a  porie:ãagem
reiuiperaOa pecosi programasi s:sitãuiiso:assi Oe CSL é pcfia. No máxsmo a fraçoo reiuiperaOa
peco  poOer  púbcsio  ro:Oa  osi  2%  Oo  ãoãac  Oe  resicOuiosi,  ioceãaOosi  aãravési  Oe  s:sisatvasi
s:sitãuiiso:assi quie fui:iso:am, àsi veiesi Oe moOo s:ãesrame:ãe acegórsio, em ape:asi 766
mui:sicpsosi brasiscesrosi (14% Oasi mui:sispacsOaOesi). 

Na  po:ãa  Oo  cápssi,  ssião  sisg:sfiia  quie  98%  Oasi  siuiiaãasi  ga:aam  :ova  vsOa  aãravési  Oosi
iaãaOoresi,  io:quissiãa obtOa a Oesipesão Oo empe:ao Oe muisãasi aOms:ssiãraçõesi em irsar
OsfiiuicOaOesi  ao  ãrabacao  s:formac  Oa  iaãaçoo.  Com  basie  :esiãe  pa:o  Oe  fui:Oo,  iomo
smags:ar :a efetvsOaOe Oo pca:ejame:ão Oa CSL peco poOer púbcsio?

IHU ON-LINE: Existem produtos de uso doméstco efetvamente não recicláveis, ou o que
os torna aceitáveis para a indústria é a viabilidade econômica de seu processo? É possível
pensar em incentvos para a reciclagem destes produtos?

Maurício  Waldman: É  vácsOo  reiorOar  quie  a  :oçoo  Oe  “resião”  vs:iuica-sie  a  io:ãexãosi
assiãórsiosi esipeicfiiosi. Por io:sieguis:ãe, é smporãa:ãe po:ãuiar quie a Oefi:sçoo “s:siervcvec”
s:siere iaráãer assiãórsio, s:vsabscsia:Oo pro:ãuiársosi ãaxatvosi, ge:érsiosi e aceaãórsosi. 

Para  exempcsfiiar,  OesiOe  asi  OéiaOasi  fi:assi  Oo  siéiuico  XX,  o  ava:ço  Oa  ãei:ocogsa  Oa
reisicagem  io:t:uiame:ãe  ãor:oui  resicOuiosi  Oa:ãesi  OesipreiaOosi  em  sãe:si  Osg:osi  Oe
aprovesãame:ão, iasio Oo ssiopor, Oo PET, Oasi “iasxs:aasi” co:ga vsOa (Oe:oms:açoo iocoquisac
para embacagem iarão:aOa, muictiamaOa oui tetrapak) e Oe muisãosi ouiãrosi maãersassi. 
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Por ouiãro caOo, io:ãrarsa:Oo o msão Oo “aprovesãame:ão ãoãac Oo csxo”, refuigosi s:siervcvessi
exssiãem  e  io:t:uiaroo  a  exssitr.  Nesiãe  sie:tOo,  massi  Oo  quie  aosi  s:fuixosi  Oe  orOem
eio:ômsia, a ãéi:sia Ossipõe aquis Oe foro prsvscegsaOo.

IHU On-Line: O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afrmou em 2014 que um dos
gargalos para a reciclagem de lixo na cidade era que as pessoas separavam mais resíduos
do que as centrais manuais tnham capacidade de processar. Qual o limite humano para
este tpo de trabalho? Quais as alternatvas possíveis?

Maurício Waldman: A meãrópoce pauicssiãa é uim iasio verOaOesrame:ãe esipa:ãosio. A isOaOe
aãuiacme:ãe oiuipa a 6ª posisçoo e:ãre asi uirbesi massi popuicosiasi Oo mui:Oo e io:sitãuis o 13º
PIB uirba:o mui:Osac. Masi sieuisi Oejeãosi, 20 msc ão:ecaOasi por Osa Oe refuigosi, iorresipo:Oem
ao 1ª cuigar :o ra:ks:g Oo csxo mui:sispac e:ãre asi :açõesi persférsiasi e 3º posião gcobac. Asi
ejeçõesi Oe Soo Pauico sioo uicãrapasisiaOasi ui:siame:ãe por Nova York (1º) e Tóquiso (2º). O psor
é siaber quie Soo Pauico é uima Oasi meãrópocesi me:osi s:ie:tva a reisica :o mui:Ooo mcsierosi
1,8%.

Sacse:ãe-sie ãambém quie, Oe faão, uim Oosi gargacosi quie Oe moOo io:ãui:Oe:ãe ãem iocoiaOo
em xequie o sissiãema reisicaOor é a cogcsitia Oe reiepçoo e Oe e:iams:aame:ão Oasi siobrasi
ioceãaOasi,  uim probcema quie aOemassi,  :oo sie isriui:siireve a Soo Pauico. Na reacsOaOe, a
sisãuiaçoo reporãa à s:efiiáisa a ãoOa prova Oo poOer púbcsio, quie é ãoo osiãe:sisva quie :oo
mereiersa masoresi iome:ãársosi. 

Masi siomosi obrsgaOosi a ãomar io:aeisme:ão Oe quie, por s:ircvec quie pareça, o Brasisc esiãá
smporãa:Oo PET Oo Paraguias para pôr em movsme:ão a cs:aa Oe proOuiçoo Oe iamssieãasi
io:feiiso:aOasi à basie Oe maãérsa pcásitia reiuiperaOa. Também aOquisre ãraposi :o exãersor
para faier esiãopa. Isisio porquie a iapãaçoo :o ãerrsãórso :aiso:ac é sismpcesime:ãe pésisisma.

PerOemosi 50% Oo pcásitio PET e 90% Oosi resicOuiosi ãêxãessi, sãe:si quie vsram csxo. Em paraceco,
aãe:ãemosi quie o Brasisc smporãoui massi Oe 223 msc ão:ecaOasi Oe resicOuiosi :osi a:osi 2008-
2009. Isisio :uim pacsi em quie :oo facãa csxo. Porãa:ão, uima Oasi e:iruiiscaaOasi Oa gesiãoo Oosi
resicOuiosi siócsOosi sis:acsia  para uima ãra:siformaçoo raOsiac  Oa forma Oe faier  pocctia e a
reesiãruiãuiraçoo fui:iso:ac Oo EsiãaOo. 

O  EsiãaOo  quie  esiãá  ac  ape:asi  sierve  a  sis  mesimo.  Neiesisiárso,  possi,  ãra:siformá-co  em
expresisioo Oa vo:ãaOe Oosi isOaOoosi.

IHU ON-LINE: Também em 2014, são paulo inaugurou usinas de separaaão de resíduos
sólidos focadas na efciência,  com maquinário capaz de separar resíduos com base no
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tamanho  e  em  leitores  óptcos.  Existe  risco  de  esta  efciência  técnica  levar  a  uma
diminuiaão da mão de obra dos catadores?

Maurício  Waldman: Com  uim  pa:orama  iomo  o  iome:ãaOo  :a  pergui:ãa  a:ãersor,  asi
meOsOasi reie:ãeme:ãe smpca:ãaOasi peco prefesão Fer:a:Oo HaOOaO sioo obvsame:ãe bem-
vs:Oasi.  Nesiãe  reiorãe,  siersa  fui:Oame:ãac  e:ãe:Oer  quie,  acém  Oasi  ãéi:siasi  em  sis
expresisiarem uima recaçoo sioisac, siuia s:sierçoo :a maãersacsOaOe sioisac é sguiacme:ãe objeão
Oe sia:çoo e Oe ioma:Oo por parãe Oe forçasi sioisassi. 

Nesiãe sie:tOo, e:ãe:Oo quie em prs:icpso siersa vsávec a ioexssiãê:isa Oe ãéi:siasi ava:çaOasi
iom  açõesi  vocãaOasi  para  o  forãaceisme:ão  Oa  aãuiaçoo  e  partispaçoo  Oa  popuicaçoo
iaãaOora. Isisio em prs:icpso. Co:ãuiOo, preissiamosi Oe massi ãempo para ãer uima io:icuisioo
massi Oefi:stva siobre o iasio Oe Soo Pauico.

IHU  ON-LINE:  Como  cada  cidadão  pode  contribuir  para  solucionar  os  problemas
relacionados ao lixo?

Maurício  Waldman: Reãoma:Oo uim borOoo quie ãe:ao repetOo em muisãosi  mome:ãosi,
quiacquier  s:sisatva  ambse:ãac  bem-siuiieOsOa  Oeve  artiuicar  uim  EsiãaOo  aãuia:ãe,  uima
sioiseOaOe partispa:ãe e uim isOaOoo io:siise:ãe. 

A  isOaOa:sa  ambse:ãac  é  fui:Oame:ãac  para  e:fre:ãarmosi  osi  probcemasi  ambse:ãassi  quie
ro:Oam  osi  Os:amssimosi  Oa  MoOer:sOaOe.  E  :a  iams:aaOa  peco  forãaceisme:ão  Oesiãa
io:siisê:isa  pasisiamosi  obrsgaãorsame:ãe  por  iams:aosi  ãrscaaOosi  fai  OéiaOasi  pecosi
iaãaOoresi.

Caãegorsa quie sie Ossit:guisui peco Oe:oOo em reverãer osi sis:assi Oa iaãásiãrofe ambse:ãac quie
sie  avsis:aa,  osi  iaãaOoresi  aguiarOam peco  juisião  e  mereisOo  aposo  e  reio:aeisme:ão  Oa
sioiseOaOe.
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1 E:ãrevssiãa  io:ieOsOa  para  a  jor:acssiãa  Paãrcisa  Faias:,  Oo  Bocetm Oo I:sitãuião
Huima:sãasi  Oa  Ua:sversisOaOe  Vace  Oo  Rso  Oosi  Ss:osi  (Soo  LeopocOo,  RS),  Bocetm
Eceãrô:sio  IHUa  O:-Ls:e,  iom  a  asisiesisiorsa  Oo  jor:acssiãa  A:Orsoccs  Cosiãa.  Maãersac
Ossipo:sbscsiaOo :a I:ãer:eã em 1 Oe Março Oe 2015.
2 Maurício Waldman é a:ãropócogo, jor:acssiãa, pesiquissiaOor aiaOêmsio e profesisior
ui:sversisãárso.  Mscsãa:ãe ambse:ãacssiãa  assiãórsio  Oo EsiãaOo Oe Soo Pauico,  Mauirciso
WacOma:  siomoui  a  esiãa  ãrajeãórsa  expersê:isasi  s:sitãuiiso:assi  :a  área  Oo  meso
ambse:ãe e uima iarresra aiaOêmsia OsversisfiiaOa, iom io:ãrsbuisçõesi :asi verãe:ãesi
Oa a:ãropocogsa, geografia, sioisocogsa e recaçõesi s:ãer:aiso:assi. A:tgo iocaboraOor
Oo ccOer siers:guiesro Casio Me:Oesi, atvssiãa Oe movsme:ãosi em Oefesia Oa Represia
Bsccs:gsi e uim Oosi veãera:osi Oa Asisiembcesa Perma:e:ãe Oe E:tOaOesi em Defesia Oo
Meso Ambse:ãe (APEDEMA, SP), WacOma: fos ece:iaOo :o a:o Oe 2003 em e:quieãe
Oo  Ce:ãro  Brasiscesro  Oe  A:ácssie  e  Pca:ejame:ão  (CEBRAP),  iomo  uim  Oosi  ãrs:ãa
ambse:ãacssiãasi assiãórsiosi Oo EsiãaOo Oe Soo Pauico. Nosi a:osi 1980 e 1990, partispoui
:o CEDI (Ce:ãro Eiuimê:sio Oe Doiuime:ãaçoo e I:formaçoo) e em vársasi e:tOaOesi
eiocógsiasi, Oe:ãre asi quiassi o Comsãê Oe Aposo aosi Povosi Oa Fcoresiãa Oe Soo Pauico e
o Comsãê Oe Fssiiacsiaçoo Oo Reaãor Nuiicear Oo Projeão Aramar, em Iperó (SP). No
pca:o s:sitãuiiso:ac, WacOma: fos CoorOe:aOor Oe Meso Ambse:ãe em Soo Ber:arOo
Oo Campo (SP) e Caefe Oa Coceãa Secetva Oe Lsxo :a iapsãac pauicssiãa. Dossi Oosi ãrêsi
pósi OouiãoraOosi Oesie:vocvsOosi por Mauirciso WacOma: (UaNICAMP e PNPD-CAPES),
tveram por ãema preicpuio a gesiãoo Oosi resicOuiosi siócsOosi. WacOma: é uim Oosi :omesi
Oe Oesiãaquie :o io:aeisme:ão sissiãematiaOo siobre csxo :o Brasisc. Auiãor Oe 18 csvrosi,
22 ebooks e Oe massi Oe 700 artgosi, ãexãosi aiaOêmsiosi e pareieresi Oe io:siuicãorsa,
WacOma: ca:çoui, Oe:ãre ouiãrasi obrasi, Ecologia e Lutas Sociais no Brasil (Co:ãexão,
1992) e  Antropologia & Meio Ambiente (SENAC, 2006), prsmesra obra brasiscesra :o
iampo Oa a:ãropocogsa ambse:ãac. Como ioauiãor, asisis:oui em pariesra obrasi iomo
Meio  Ambiente  e  Missão:  A  Responsabilidade  Ecológica  das  Igrejas (EOsãora  Oa
FaiuicOaOe Oe Teocogsa Oa Igreja MeãoOssiãa, 2003), Guia Ecológico Doméstco (EOsãora
Co:ãexão,  2000),  A Eco-92 e a Necessidade de um Novo Projeto (Asisioisaçoo Oosi
Geógrafosi  Brasiscesrosi,  Seçoo  Oe  Forãaceia,  1992) e  Oito  Crítcas  Ecológicas  à
Conversão da Dívida (CoeOsçoo CEDI e EOsãora Gcobac, 1991). TraOuiisui Ouiasi obrasi Oe
pesioo El Ecologismo de los Pobres - Confictos Ambientales y Lenguajes de Valoración
(Oe Joa: Mart:ei  Acser)  e  iom a iocaboraçoo Oa ficósiofa  Bsa  Cosiãa,  Fifty Major
Philosophers (Oe Dsa:é Coccs:sio:).  AOemassi,  WacOma: é auiãor  Recursos Hídricos,
Resíduos  Sólidos  e  Matriz  Energétca:  Notas conceituais,  metodológicas  e  gestão
ambiental (Capcãuico  Oe  Lsvro,  UaFRGS,  2016)  e  Oe  Lixo:  Cenários  e  Desafos  -
Abordagens básicas para entender os resíduos sólidos (Corãei EOsãora, 2010), obra
fi:acssiãa  Oo Prêmso Naiso:ac  Jabuit Oe 2011 :o quiesisão  mecaor  csvro  Oe Csê:isasi
Naãuirassi e ãexão Oe referê:isa :osi esiãuiOosi :aiso:assi siobre resicOuiosi siócsOosi, ãrabacao
Oesie:vocvsOo :o ãra:siiorrer Oa pesiquissia Oe Pósi DouiãoraOo Oo auiãor :a UaNICAMP.
Mauirciso WacOma: é graOuiaOo em Soisocogsa (UaSP (1982), csie:isaOo em Geografia
Eio:ômsia (UaSP, 1983), Mesiãre em A:ãropocogsa (UaSP, 1997), Douiãor em Geografia



(UaSP, 2006), Pósi Douiãor em Geoisê:isasi (UaNICAMP, 2011), Pósi Douiãor em Recaçõesi
I:ãer:aiso:assi (UaSP, 2013) e Pósi Douiãor em Meso Ambse:ãe (PNPD-CAPES, 2015). 
Mais Informaaão: 
Portal do Professor Maurício Waldman:  www.mw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: atpo//mwãexãosi.iom.br/   
Página em Acadenia.edu: atpsio//uisip-br.aiaOemsa.eOui/Mauir%C3%ADisoWacOma:   
Currículo Lates-CNPq: atpo//catesi.i:pq.br/3749636915642474; 
Biografa Wikipédia: atpo//e:º.wskspeOsa.org/wsks/MauirsisoeWacOma:. 
Email:   mw@mw.pro.br  
3 No Brasisc, frequie:ãeme:ãe :osi Oeparamosi iom ãrêsi tpocogsasi Oe io:fi:ame:ão Oo
csxo  :o  siocoo  aãerrosi  sia:sãársosi,  csxõesi  e  osi  iaamaOosi  “aãerrosi  io:ãrocaOosi”.  Osi
aãerrosi  sia:sãársosi  iorresipo:Oem  a  equispame:ãosi  quie  em  ãesie,  aiaãam  :ormasi
ãéi:siasi io:sisOeraOasi iomo massi apuiraOasi em ãermosi Oe preve:çoo Oe smpaiãosi
ambse:ãassi e sia:sãársosi, uisiuiacme:ãe objeão Oe masor io:ãroce geoãéi:sio e obrasi Oe
s:fraesiãruiãuira.  Osi  csxõesi  siersam  coiassi  Oe  Oesiiarãe  a  iéui  aberão  Ossipe:sia:Oo
quiacquier :ormatiaçoo. Co:ãuiOo, OevsOo àsi pequie:asi Osfere:çasi exssiãe:ãesi e:ãre osi
“aãerrosi io:ãrocaOosi” e osi csxõesi proprsame:ãe Osãosi, osi ãéi:siosi e esipeisacssiãasi em
resicOuiosi  siócsOosi  resãeraOame:ãe  mosiãraram  resissiãê:isa  em  aiesãar  osi  “aãerrosi
io:ãrocaOosi” iomo pert:e:ãesi a uim mario Oefi:sãórso esipeicfiio. Ta:ão asisism quie a
csãeraãuira  esipeisacsiaOa  ãe:Oe:isacme:ãe  :oo  osi  reio:aeie  e:quia:ão  uim  e:ãe
ãei:siame:ãe s:OsvsOuiacsiaOo. Exssitrsam, possi aãerrosi sia:sãársosi e csxõesi, esiãa úctma
uima  iaãegorsa  quie  s:icuica  ãoOasi  asi  formasi  iaraiãersiaOasi  por  mo:sãorame:ão
Oefiise:ãe :osi esipaçosi Oe Oesiova Oosi csxosi (Noãa Oa formaãaçoo Oe 2018).
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