
 



RECURSOS HÍDRICOS: 
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Como se sabe, a água é um recurso natural essencial. Isto, em razão de consttuir um
componente indispensável para o conjunto dos seres vivos, veredicto que inclui toda a
espécie humana. 

Cabalmente, a água é o ambiente de vida para incontáveis espécies animais e vegetais.
Ademais, o líquido pronticacse no mundo moderno, numa alçada ainda mais incisiva do
que nas sociedades do passado, como fator indispensável para calçar a engrenagem
econômica e a produção de alimentos (WALDMAN, 2006a e 2003a; RUTKOWSKI, 1999).

Neste últmo parecer, embora os recursos hídricos sejam de capital importância para as
atvidades humanas em geral, retenhacse que o trabalho agrícola e a pecuária, numa
proporção superior ao parque fabril e ao consumo urbano e residencial, respondem por
fração majoritária das demandas por água, em torno de 65% do total mundial 3. 

Fundamentalmente,  a  magnitude  das  exigências  de  recursos  hídricos  por  parte  das
atvidades  agropecuárias  decorre  do  fato  objetvo  do  líquido  ser  reconhecidamente
insubsttuível nos processos biológicos que tpiicam as atvidades rurais (Figura 1). 

A importância do líquido é evidente quando recordamos que a água pode representar
até 90% da composição dos vegetais. A oferta inadequada do insumo em etapas como a
semeadura e o crescimento das plantas, pode comprometer lavouras inteiras, gerando
assim crises agudas de fome. 

No referente à pecuária, a água é vital tanto para a dessedentação dos animais quanto
para a produção de ração. Ressalvecse que as rações incorporam água não só no ciclo
produtvo, como igualmente solicitam determinado teor de umidade para se prestar ao
papel de forragem. 

A somatória da água para dessedentação dos rebanhos com a que está incorporada na
alimentação  animal  declina  em  considerável  input hídrico,  partcularidade  por  sinal
raramente conhecida pelo público leigo.
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FIGURA 1 - Rizicultura de regadio em terraços na ilha de Bali, República da Indonésia, imagem emblemátca da
agricultura tradicional  do Extremo Oriente (Fonte: Foto de Glen Allison, renderizada por Gett Images,  in
Pinterest: < htps://br.pinterest.com/ >. Acesso: 26-04-2018).

Assim, em face da importância da água para a pastorícia, não admira que nas regiões
áridas e semiáridas do Planeta, nas quais as carências hidrológicas são notórias, que os
pastores nômades e habitantes dos recônditos úmidos das extensões secas do espaço
tenham desenvolvido técnicas de cocção e de preparo dos alimentos que poupam água,
assim como aprimorada sensibilidade para detectar o líquido no ambiente natural no
seio do qual vivem.

Com efeito, estes grupos desenvolveram manifesta perícia para aproveitar o orvalho, as
raríssimas  precipitações  de  chuva,  prospectar  poços  de  água  e  explorar  veios  que
afloram na superfície dos desertos c tal como acontece nos oásis c, com o concurso dos
quais alimentam e matam a sede do gado (Vide JONES, 1966: 222c223).

Rubriquecse também que o consumo agrícola e pecuário dos recursos hídricos tende a
se manter preponderante em termos das exações do acervo hidrológico planetário.

Ainda que as indústrias ofereçam, na comparação com a agropecuária, remuneração
maior pelo líquido  4, a expansão da lavoura irrigada e das pastagens conquistadas ao
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meio  natural  serão  responsáveis  pela  maior  parcela  de  acréscimo  da  utlização  dos
recursos hídricos nas próximas décadas.

Neste quesito, o crescimento populacional, ao menos em princípio, exerce uma pressão
crescente no sentdo de ampliar os espaços voltados para fornecer alimentos. Hoje, a
Humanidade soma 6,2 bilhões de indivíduos. 

Acreditacse que este total passou para 7 bilhões em 2010 e presumivelmente alcançará
10,5 bilhões em 2050. A população mundial cresce à razão de 90 milhões de pessoas por
ano, um contngente apreciável,  que equivale ao do México, país demograicamente
expressivo (Vide WALDMAN, 2006a; BROWN, 2001; NYT, 2000: 482). 

De um ponto de vista histórico, estes números evidenciam aceleração sem precedentes
do crescimento populacional, reclamando maior diálogo e interação entre as polítcas
governamentais  voltadas  para a  gestão da água e  as  tendências  que dão o  tom na
produção de alimentos.

Neste sentdo, desde os anos 1970 a dilatação da fronteira agrícola, afetando regiões
florestadas e abrindo espaço para o surgimento de campos articiais voltados para a
produção de carne, em especial da proteína bovina e de monoculturas comerciais como
a da soja, ocorre numa escala e num modus operandi absolutamente inéditos na história
da Humanidade.

Convém lembrar que tanto a agricultura comercial  quanto a pecuária voltada para a
produção de carne, implicam numa sobrecexploração das retradas de água do meio
natural, ou seja, acima da capacidade da reposição dos reservatórios hídricos e do meio
ambiente. 

Assim, apesar das reservas hídricas mundiais serem estáveis, visto teremcse mantdo
pratcamente estáveis ao longo de dezenas de milhões de anos, o consumo do líquido
tem crescido exponencialmente. Para piorar, isto transcorre de modo descontrolado e
predatório, induzindo o esgotamento dos depósitos naturais de águas doces (passim
WALDMAN, 2006a; REBOUÇAS, 2002: 6c8). 

Não existndo, a rigor, qualquer possibilidade de ampliar o estoque natural de água, a
imperiosidade de se repensar a utlização dos recursos hídricos colocacse, portanto, na
ordem do dia, assertva partcularmente verdadeira para o item alimentos, que como foi
visto, absorve fração signiicatva do consumo mundial dos recursos hídricos. 
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Por esta exata razão, importa a todos que acompanham o estado da arte dos recursos
hídricos um conhecimento o mais detalhado possível do tema, uma agenda de debates
que não tem como deixar de incorporar dados culturais, polítcos, sociais, econômicos,
técnicos e ambientais, artculados de modo inextricável com o temário da alimentação. 

Não por outra razão porque descartandocse tais premissas, colocacse sob risco não só a
compreensão do problema, como também a formatação de novas propostas, que se
impõem como pauta prioritária para o conjunto da Humanidade ao longo do Século XXI.

Cabe anotar, esta preocupação já transparecia no discurso insttucional e nos pareceres
de vários acadêmicos em meados dos anos 1990. A ttulo de exemplo, documento das
Nações Unidas do período adverta que:

“À medida que aumenta a população e crescem as economias, a água vai convertendoc
se  em um recurso mais  escasso e  valioso.  Em muitos  países,  a  competção entre  a
agricultura,  a  indústria  e  os  núcleos  urbanos  pelos  recursos  hídricos  limitará  as
iniciatvas de desenvolvimento” (FAO, 1996). 

No mesmo contexto, o hidrólogo brasileiro Aldo da Cunha Rebouças antecipava que
num curto lapso de tempo, os usuários de água para inalidades doméstcas e industriais
competriam cada vez mais com a agricultura irrigada, gerando crises agudas pela posse
do líquido, principalmente nos contnentes asiátco e africano (apud REBOUÇAS, 2002b:
49).

Um elemento complicador é que esta problemátca conquista complexidade quando se
sabe que a intensiicação das atvidades agropecuárias, no geral de índole mercantl e ao
arrepio de quaisquer cautelas ambientais,  afetam ambientes que dantes consttuíam
reservas de umidade. Na sequência, a arenização e a escassez de água ganham ímpeto,
intensiicando os efeitos nefastos das mudanças climátcas (Figura 2). 

Neste  cenário,  asseverecse  que os  países  periféricos,  justamente os  que despontam
como importadores líquidos de alimentos, são os mais se ressentem da crise climátca,
comumente indicados na literatura cientica como os mais afetados pela irrupção das
mudanças climátcas. 

Num elenco sumário, veriicamcse oscilações das temperaturas, elevação do nível dos
oceanos,  alterações  nas  zonas  agrícolas,  labilidade  das  condições  meteorológicas,
variações dos estoques de águas e dos suprimentos pluviométricos. 
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Retenhacse  que  as  nações  mais  pobres,  cujos  ecossistemas,  estrutura  econômica  e
infraestrutura já estão comprometdos, são menos flexíveis e menos adaptados face à
degradação ambiental, consttuem alvo preferencial do fenômeno (apud ELLIOTT, 1998:
227).

FIGURA 2 - Fundo seco de um lago na República da Namíbia, um dos países mais ameaçados pelo avanço da
desertficação na África Austral (Fonte: < htps://www.shuterstock.com >. Acesso: 20-04-2017).
 

Problematzando esta discussão, ressalvecse que na contabilidade relacionada com os
impactos  provocados  nos  recursos  hídricos  via  produção  de  alimentos,  os  aspectos
culturais estão notabilizados por implicações de suma importância. 

Notecse que a pauta alimentar é um dado cultural que ao irmarcse em determinados
gostos, sabores e preferências, influencia diretamente o peril de consumo de água. É,
pois em razão das opções alimentares que podemos identicar diferentes modalidades
de utlização dos recursos hídricos.

Para ilustrar, conquanto nos Estados Unidos a incensada dieta californiana solicite 2.200
m³/per capita/ano (64% dos quais são destnados para a produção de carne), na Tunísia,
no Norte da África, apenas metade deste volume, ou seja, 1.100 m³/per capita/ano (dos
quais somente 27% estão voltados para produzir proteína animal), são suicientes para
alimentar satsfatoriamente os habitantes deste país (WALDMAN, 2006a; FAO, 1996).
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Além das influências propriamente culturais, notas de mote históricos exercem, por sua
vez, papel matricial nos modelos culinários endossados pelas coletvidades. Tal premissa
esclarece a razão da Somália, excpossessão italiana que jamais se destacou na produção
de pastfícios, ser uma nação vorazmente consumidora de espaguete. 

Do  mesmo  modo,  explica  o  porque  do  Brasil,  que  por  três  séculos  foi  colônia  de
Portugal,  importe  cargas  volumosas  de  azeite  e  azeitonas,  sem  na  contrapartda se
destacar no ranking da olivicultura mundial 5. 

Reconhecidamente, as escolhas culinárias sugerem a necessidade de atentarmos para a
questão dos recursos hídricos  numa escala  mais  precisa.  Como os exemplos  citados
explicitam, a opção por uma determinada pauta alimentar, ao implicar necessariamente
em  inputs hídricos, associacse ao chamado comércio de água virtual, aquela que está
embutda nos alimentos comercializados pelo mercado internacional.

Esta questão conquista caráter mais acirrado quando passamos a perceber a artculação
entre a questão alimentar com formas de hegemonismo polítco, cultural e econômico.
Isto  porque  em  muitos  contextos,  a  pauta  alimentar  acata  padrões  impostos  pelo
hegemonismo polítco e econômico, desdobrandocse num rol de influências na pauta
culinária. 

É exatamente por esta razão que o meio urbano de muitas nações do III Mundo, sendo
fortemente influenciado pelos padrões das excmetrópoles e formando por excelência o
espaço das  elites  dominantes,  caracterizacse  por  preferências  culinárias  discrepantes
dos camponeses do interior, que se mantém iéis ao cardápio tradicional, enraizado na
realidade local e que no geral, são ambientalmente mais sadios. 

Deste modo, um cidadão de Dakar, capital do Senegal, influenciado profundamente pela
cultura da França, a excmetrópole, consome em média 10 kg de milho miúdo, 77 kg de
arroz e de 33 kg de trigo.  Enquanto isso,  os  conterrâneos do meio rural  requisitam
respectvamente 158 kg, 19 kg e 2 kg dos mesmos produtos (DELPEUCH, 1990: 63).

Outro caso emblemátco é o do consumo de carne bovina. O crescimento mundial do
consumo deste item alimentar tem como carrocchefe as multnacionais do  fast-food,
difundindo o consumo de hambúrguer em escala mundial a partr dos grandes centros
urbanos (Figura 3). 

Esta ocidentalização, consorciada à uniformização dos cardápios, contou, é certo, com a
onipresente influência cultural das nações afluentes, expressa não somente na atuação
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das empresas, mas de igual modo, vitaminada por imagens propagadas pela indústria
cultural, do cinema, partcularmente. 

FIGURA  3  -  Foto  de  recordação  de  família  com  Ronald  Mc  Donald,  personagem  icônico  da  rede  de
hamburguerias da Mc Donalds, batda na Cidade Ho Chi Min, na República do Vietnã. No que demonstra o
poder  de  sedução  dos  cardápios  padronizados,  este  país  abriga  atualmente  muitas  empresas  globais  de
alimentação. Claro sinal do avanço avassalador do Ocidente e dos seus valores, sublinhe-se que o Vietnã em
passado historicamente recente se distnguiu pelas crispações polítcas e ideológicas com o sistema ocidental,
chegando às vias de fato através de prolongado enfrentamento armado, o que em tese, seria impeditvo da
assimilação  de  ícones  culinários  ocidentais  (Fonte:  <  htp://tuoitrenews.vn/business/17374/mcdonalds-
opens-first-restaurant-in-vietnam-photos >. Acesso: 20-04-2017).

No mais, a difusão do apette globalizado foi alavancada por um leque de estratégicas
extremamente impactantes na alteração dos hábitos alimentares, cabendo citar, dentre
estas, os préstmos do auxílio alimentar encaminhado para as nações do III Mundo. 

Basicamente de origem estadunidense, a doação de alimentos ou então, carregamentos
oferecidos  politcamente  a  baixo  custo,  materializam  prátcas  cujo  desdobramento,
premeditado ou não, é induzir a demanda por produtos importados. Com isso, a pauta
nutricional tradicional dos países pobres é posta em cheque, caindo paulatnamente em
desuso, e por tabela, consolidando mercados consumidores dantes inexistentes. 
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Uma vez mais reportando ao exemplo de Dakar, metrópole na qual a baguete fabricada
com farinha de tribo tornoucse um verdadeiro ícone culinário, o painço, sorgo e milho,
cereais  tradicionais  da Senegâmbia,  passaram a  representar,  numa clara  oposição  à
tendência  local  de  consumo destes  alimentos,  menos de 10% do consumo local  da
cidade (DELPEUCH, 1990: 99). Nesta declinação, recordecse que o fortalecimento dos
padrões ocidentais de alimentação via de regra sobrevêm acompanhados de aportes
adicionais de água. Certiquecse que:

“À medida que as pessoas ascendem na cadeia alimentcia e passam a consumir mais
carne bovina, suína, aves, ovos e latcínios, consomem mais grãos. Uma dieta americana
rica em produtos pecuários requer 800 quilos de grãos por pessoa por ano, enquanto as
dietas  na  Índia,  dominadas  por  uma  alimentação  básica  de  amidos  como  arroz,
caracteristcamente necessitam apenas de 200 quilos. O consumo quatro vezes maior
de grãos por pessoa signiica igual crescimento no consumo de água” (BROWN, 2003).

Na sequência, em consonância com dados culturais, geográicos, sociológicos e polítcos
da questão da alimentação e dos recursos hídricos, os parâmetros técnicos, ambientais
e  mercadológicos  assumem  signiicado  central.  No  seu  conjunto,  estas  referências
explicitam  a  necessidade  de  repensar  os  padrões  de  consumo  estabelecidos  pelo
modern lifestyle, tanto pela impactação ambiental num plano mais amplo, quanto pela
repercussão hídrica, energétca e na geração de resíduos em partcular (Figuras 4a e 4b).

Neste senso, atentemos para dados abaixo elencados quanto às implicações e impactos
nos  recursos  hídricos  relacionados com a obtenção de alimentos,  que explicitam os
vínculos entre o que colocamos na mesa e o temário da conservação das águas:

➔ A produção de um quilo de trigo reclama o suprimento de 900 litros de água; um
quilo de milho, 1.400 litros; um quilo de arroz, 1.910 litros; um quilo de carne de frango,
3.500 litros; por im, um quilo de carne de boi implica no consumo de 100.000 litros de
água (WALDMAN, 2006a; ARMAND, 1998).

➔ Além da agricultura e da pecuária, a aquicultura também tem se destacado como
atvidade consumidora de água. Atualmente, um em cada três peixes degustados pela
população mundial é proveniente de fazendas de piscicultura. Especialmente na China,
país  que responde pela  parte  do  leão  nesta  atvidade  (cerca  de  90% da  aquicultura
mundial),  o  crescimento da aquicultura tem promovido a desaparição de pântanos e
mangues para ceder lugar para as fazendas de criação de peixes e camarões, provocando
óbvios impasses ecológicos (passim ALIER, 2005).
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FIGURAS 4a e 4b  - Duas imagens que revelam as discrepâncias existentes entre os modelos
alimentares,  também  conectados  a  dessimetrias  de  ordem  social  e  econômica.  A  foto
superior mostra uma família nuclear alemã acompanhada da dispensa semanal de consumo
alimentar, itens no geral processados industrialmente, embalados e com forte presença de
proteína animal. Na segunda foto, uma família extensa egípcia, com predomínio de produtos
in  natura,  frutas,  legumes  e  vegetais  e  pouca  carne.  Note-se  que  esta  variabilidade  em
quantdade e qualidade no perfil  da alimentação,  lado a lado ao numerário  reservado às
compras, derivam em fortes contrastes quanto ao consumo de água, energia e nas tpologias
de geração de lixo (Fonte: MENZEL, 2007, in Time-CNN; MENZEL et D’ALUISIO, 2008: 62). 
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➔ Um aspecto nutricional do consumo de água na produção de alimentos reside em
quesitos  como  a  produção  de  bebidas  e  de  refrigerantes.  Contando com  legislações
corporatvistas  a  seu favor,  os  fabricantes  de bebidas  podem oferecer,  por  exemplo,
bebidas engarrafadas a um preço mais baixo do que a água mineral ou mesmo do que o
leite. Com base nesta lógica perversa, os mexicanos bebericam  per capita  quantdade
três vezes maior de refrigerantes do que de leite, apesar deste produto ser mais barato e
nutritvo (DELPEUCH, 1990: 109).

➔ No Brasil, apenas quanto ao item dessedentação, os rebanhos são responsáveis por
5% da água consumida no país, sendo que deste total, o gado bovino absorve cerca de
93% do total (Vide TUCCI, HESPANHOL et NETTO, 2001: 60 et seq).

➔ Outro ponto importante, no geral negligenciado nas discussões sobre alimentação, é
o  custo  energétco  envolvido  na  produção  e  a  distribuição  dos  produtos.  Este  dado
importa  pelo  fato  de  fração  signiicatva  da  energia  mundial  basearcse  numa  matriz
hídrica, pelo que temos na energia outro input hídrico de monta na equação da produção
alimentcia. Este percentual energétco tem crescido por conta da refrigeração e refeições
de consumo rápido, tais como pratos congelados, legumes préccozidos, etc (WALDMAN,
2010).

➔ Para  arrematar,  embora  a  energia  elétrica  empregada  na  agricultura  represente
apenas 2% do total em um país como a França, a atvidade alimentar como um todo,
desde a fabricação de adubos até o consumidor inal, utliza entre 16 e 17% do total da
energia consumida no país. A importância dada pelos ocidentais ao consumo de carne e
de vegetais cultvados fora da estação é outra influência palpável na elevação do input
energétco  dos  produtos.  De  resto,  os  alimentos  “viajam”  cada  vez  mais  nos  países
afluentes: cerca de 2.100 km em média nos EUA (Vide WALDMAN, 2010; SILVA, 2003;
DELPEUCH, 1990: 43).

Nesta ordem de explanações, entendacse que embora impressionantes à primeira vista,
tais dados coniguram em boa medida uma abstração matemátca. O que signiicam, por
exemplo, os citados 100.000 litros de água necessários para produzir um quilo de carne
bovina? E a criação de gado, quais seriam as outras implicações desta socioambientais
desta  atvidade?  E  os  dejetos  dos  animais,  quais  os  perigos  que  oferecem  para  o
ambiente? 

Seguramente estas são perguntas que solicitam exemplos concretos. Exempliicando,
poderíamos recordar que os 100.000 litros de água requisitados para produzir um quilo
de carne equivalem a cem caixas d’água de formato residencial, o que naturalmente já
signiicaria muita água. 
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Outro  dado,  mais  assombroso  ainda, é  assinalar  que  100.000  litros  de  água  são
suficientes para uma pessoa tomar banoo de ducoa durante quatro anos e oito meses e
banoo de imersão durante um ano e sete meses. Assim, poupamos mais água deixando
de comer meio quilo de carne do que icar sem tomar banho por um ano inteiro! 

No referente à criação de gado, estudos cienticos desenvolvidos nas últmas décadas
têm demonstrado que o  mundo ocidental  se  alimenta  com uma dieta  excessiva  de
proteína, gorduras saturadas com colesterol, pestcidas e pouquíssima ibra. 

Este tpo de dieta está ocasionando onerosos custos médicos e de saúde, matando as
pessoas e destruindo o meio ambiente. Esta dieta é responsável pelo desaparecimento
das pequenas propriedades e do avanço do latfúndio e da agricultura industrializada,
sempre em prejuízo do campesinato tradicional.

Quanto ao estrume, cujo destno inal é quase sempre os cursos d’água, a produção
suína detém aspectos preocupantes e inusitados.  Isto porque um litro de resíduos de
porco polui tanto quanto a mesma quantdade de dejetos de cem pessoas. 

Com base nestes números, o município de Concórdia (SC), que abriga um rebanho de
250.000 cabeças de suínos, produz, por exemplo, tanta poluição orgânica quanto uma
cidade com 2.500.000 habitantes. Na mesma sequência, o Oeste catarinense, reunindo
um total de 3.000.000 de cabeças de porcos, impacta o meio natural no tocante aos
dejetos tanto quanto 300.000.000 de pessoas (Cf. TELLES, 2002: 334). 

A nossa percepção dos impactos nos recursos hídricos pode icar ainda mais apurada
quando nos  detemos  na  questão  do  desperdício  de  alimentos.  Estando claro  que  a
produção de comida incorpora água em todas as etapas da produção, o que dizer então
de alimentos que são pura e simplesmente descartados como lixo? Estaríamos deste
modo dispensando comida ou água? Ou ambos? 

Pois então, chamamos a atenção para os levantamentos verdadeiramente assombrosos,
transcritos de publicação do Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cf. CEMPRE,
1998), tal como abaixo elencados:

➔ O Ministério da Agricultura estma que cerca de 14 bilhões de toneladas de
alimentos são malbaratados todos os anos. Cálculos do Insttuto Brasileiro de Análises
Sociais  e  Econômicas  (IBASE),  demonstram que o  brasileiro  desperdiça  cerca de R$
quatro  bilhões  anuais  em  frutas,  verduras,  legumes  e  outros  alimentos  perecíveis;
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Percentualmente, as laranjas registram perda de 10% a 15%; hortaliças e pimentões
30%; grãos, 31%; arroz, 21%; carne de frango, 25%; tubérculos, 15,8%; leite, 75%;

➔ Outros 20% do milho, da soja e do feijão estragam por erros na operação das
máquinas agrícolas; grãos apodrecem devido ao excesso de umidade e/ou por estarem
acondicionados em sacos e outras embalagens impróprias;

➔ Por falta de informação, donas de casa descartam 20% de certos alimentos,
como cascas e folhas, de alto poder nutritvo; Os brasileiros deixam nos restaurantes
20% da comida que pedem; nos circuitos da distribuição, as embalagens mal projetadas
são responsáveis por 30% das indenizações de seguros no transporte rodoviário;

➔ O  comércio  varejista  também  adquire  mais  produtos  do  que  põe  a  venda,
contando, por antecipação, com a perda na estocagem e na exposição para a venda. No
caso da banana, o varejista oferece 1,66 kg para cada quilo vendido, média que somada à
perda de 20% na produção responde pelo incrível desperdício de quase 60%; o mesmo
ocorre com abacates, tomates e mamões, sendo estmada uma perda de 40% das frutas
produzidas no Brasil.

Esta  gigantesca montanha de alimentos  dilapidados tornacse,  por  sua  vez,  mais  um
elemento no ciclo de impactos que atngem os recursos hídricos. Isto porque os resíduos
geralmente não encontram destnação tecnicamente correta, sendo na maior parte dos
casos despejados no curso dos rios, lagos e córregos, ou então, seguindo para os lixões
ou para aterros ditos controlados. 

Uma vez que os resíduos orgânicos c ou compostáveis c representam, pelo mínimo 55%
do lixo residencial brasileiro, a imagem da montanha de alimentos descartados é muito
mais  que uma mera igura de linguagem, sendo infelizmente,  um dos recortes mais
inerciais que tpiicam os resíduos sólidos brasileiros 6. 

Dentre os problemas gerados por uma imensa massa de matéria orgânica putrescível
disposta inadequadamente no meio ambiente, a decomposição, ocorrendo à revelia de
qualquer monitoramento, se torna vetor para a proliferação de insetos transmissores de
inúmeras doenças, tais como ratos, baratas, moscas e mosquitos. 

Ademais, a degradação da fração orgânica ou úmida do lixo, gera um fluído, o coorume,
também designado como calda negra ou ainda como líquido percolado ou lixiviado, que
se torna origem de diversos efeitos deletérios para o ambiente e para as comunidades
humanas.
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O chorume é considerado uma das substâncias mais nocivas que se conhece. Resultante
da decomposição dos restos orgânicos e agregando amplo rol de efeitos biologicamente
nefastos, o chorume é um líquido escuro, com alta concentração de matéria orgânica e
elevada DBO, óbices que sobremaneira travam e diicultam a assimilação do efluente
pelo meio ambiente. 

Para completar o lixiviado é rico em metais pesados e substâncias químicas perniciosas,
drenadas dos descartes inorgânicos desovados de modo também inadequado na massa
dos  aterros.  Em  suma,  o  chorume  é  uma  substância  perigosamente  poluidora,
responsável pela contaminação do solo, tornandoco improdutvo e pela destruição de
corpos líquidos em todo o mundo (Vide WALDMAN, 2010 e 2006a; SCHALCH, LEITE  et
GOMES, 1990). 

Retenhacse que além de prejuízos provocados nas águas de superfície, o chorume pode
iniltrarcse  em  profundidade  nas  camadas  do  solo  atngindo  as  águas  subterrâneas,
ensombrando a integridade dos aquíferos, ameaça que não pode ser negligenciada em
realidades  como  a  brasileira,  pois  o  país  abriga  portentosos  jazimentos  de  águas
subterrâneas, todos na mira direta do efluente 7. 

Face ao exposto, vemos assim que a questão dos recursos hídricos e da produção de
alimentos se entrelaça em vários momentos e de modo perverso, com a questão do
gerenciamento  dos  resíduos  sólidos,  nomeadamente  nas  grandes  metrópoles,
responsáveis pela ejeção da maior parte dos resíduos. 

Não admira então que a má gestão do lixo urbano tenha sido apontada como uma das
que  poderão,  sem  que  exista  nesta  airmação  nenhum  alarmismo,  comprometer
seriamente o abastecimento de água potável no meio urbano brasileiro, um verdadeiro
paradoxo se pensarmos que o país é detentor das mais pródigas reservas de água doce
do Planeta (14% do total mundial).  Com base neste cenário preocupante, reconhece
conceituado manual de referência sobre os resíduos sólidos urbanos: 

“Num futuro não muito distante, poderemos nos defrontar com sérios problemas de
disponibilidade de água potável e de elevação dos custos para sua adução e tratamento,
sendo plausível estmar que, se nada for feito, em 10 anos, o desabastecimento poderá
atngir grandes centros urbanos, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
e a maioria das áreas metropolitanas do País, em função da poluição e da queda de
produção de  mananciais  e  conflitos  do uso  múltplo  não  planejado:  irrigação,  lazer,
navegação, esgoto, etc.” (CEMPRE, 2000: 8).
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Naturalmente,  existem diversas  alternatvas  técnicas  para  solucionar  o  problema da
fração orgânica do lixo, justamente a que inclui toda sorte de resíduos como restos de
alimentos ou simplesmente desperdiçados no manuseio e na comercialização. 

Neste recorte, uma proposta bastante aventada são as Usinas de Compostagem, que a
despeito dos consensos insttucionais que as amparam, seriam, por outro lado, uma
dentre várias proposições e modalidades de gestão do lixo culinário, dentre as quais a
compostagem doméstca (Figura 5), que dispensa os caros, dispendiosos e muitas vêzes
ineicientes programas de âmbito insttucional 8. 

FIGURA 5 - Na últma década se alastrou por toda a Europa ocidental a prátca da compostagem doméstca,
com índices magníficos de reaproveitamento dos resíduos culinários, que retorna na forma de composto para
uma nova frente produtora de alimentos tendo por centro as próprias unidades residenciais,  modelo que
pode  perfeitamente  ser  adotado  por  populações  carentes  do  II  Mundo,  assediadas  pela  subnutrição  e
carências quanttatvas e qualitatvas na alimentação. Na foto, uma horta doméstca na República Federal da
Alemanha,  país  que tem se  distnguido no reaproveitamento  doméstco  das  sobras  orgânicas   (Fonte:  <
htp://www.neudorf.de/planzenwissen/komposterung.html >. Acesso: 24-02-2017).

Nestas instalações,  planejadas para transformar o lixo orgânico em recompositor  de
solos, o lixo é triado em esteiras móveis, de modo a separar os materiais da fração seca
do lixo urbano c posteriormente vendidos para as recicladoras c dos restos orgânicos. O
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material orgânico é a seguir colocado em biodigestores, onde por meio da ação dos
microrganismos, as sobras são transformadas em composto orgânico.

Outra solução residiria na tecnologia dos aterros sanitários, impropriamente confundida
no  imaginário  popular  com  os  lixões,  diferindo  destes  equipamentos  em  múltplos
aspectos técnicos e ambientais. 

Os aterros sanitários, ao contrário dos lixões ou vazadouros, consttuem um processo
utlizado para a disposição de resíduos sólidos no solo, partcularmente o lixo domiciliar,
fundamentado  em  critérios  de  engenharia  e  normas  operacionais  especíicas,
permitndo  em  tese  uma  coninação  segura  em  termos  de  controle  de  poluição
ambiental e proteção ao meio ambiente. 

Geralmente  a  implantação  dos  aterros  sanitários  é  previamente  acompanhada  de
Estudos  de  Impacto  Ambiental  (EIA),  levando  em  consideração  as  característcas
geotécnicas do síto em questão, assim como o monitoramento dos efluentes gasosos
(metano) e líquidos (chorume). 

Ao  menos  em tese,  num aterro  sanitário  o  chorume  é  contdo  por  um sistema de
impermeabilização,  coletado  por  tubos  de  drenagem  e  tratado  para  evitar  a
contaminação do solo e dos lençóis freátcos. No entanto, a realidade é infelizmente
outra  em  muitas  situações.  Os  aterros  requisitam  gerenciamento  técnico  sério,
competente e contnuo, préccondições que nem sempre caracterizam a administração
pública brasileira. 

O problema ica agravado pela diiculdade de administrar a contnua proliferação do
chorume. Fato pouco conhecido pela opinião pública, os aterros e lixões demandam por
décadas  de  acompanhamento  após  o  término das  suas  atvidades,  período em que
contnuam a gerar metano e chorume. 

Para exempliicar,  o antgo Aterro São João, localizado na capital  paulista, gerava 13
litros de chorume por segundo. Parece pouco. Mas fazendo conta na ponta do lápis,
este volume signiica 780 litros por minuto, 46.800 litros por hora e 1.123.200 litros por
dia, algo como 11.230 caixas d’água por dia! 

Assim  migração  do  chorume  para  espaços  exteriores  ao  aterro,  afetando  águas
supericiais  e  subterrâneas  por  conta  de  falhas  de  gestão  é  uma possibilidade  real,
inclusive naqueles tecnicamente bem administrados (Cf. WALDMAN, 2015 e 2011). 
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Porém, independentemente destas duas tecnologias, há muito que ser feito. Os lixões,
por exemplo,  consttuem problema crônico na gestão do lixo no Brasil,  funcionando
num grande número de municípios e acarretando inúmeros problemas ambientais 9. 

Nestes locais, a matéria orgânica, resultante, como vimos, da retrada de um volume
extraordinário de água do ambiente natural,  encontra epílogo na sua transformação
num líquido pestlento, que ninguém poderia advogar ter origem na captação de água
de um regato límpido ou em uma tranquila fonte campestre. 

Logo, o chorume parece simbolizar a sucessão de maus tratos acometdos à água, que
se  transforma assim  no  retrato  de  uma sociedade  que  destrói  provimentos  de  um
líquido responsável pela sua própria sobrevivência.

É por esta razão que as alternatvas materializadas nas usinas de compostagem e nos
aterros sanitários não solucionam o problema, passível de solução unicamente por uma
nova cultura pratcante do respeito aos recursos naturais e do repúdio ao desperdício. 

Por conseguinte, a implantação de serviços de Coleta Seletva de Lixo (CSL), certamente
consttui também medida de enorme importância. Mas em absoluto, não conforma de
modo algum, sua solução deinitva. 

Como seria possível ressalvar, a chave para solucionar o problema representado pelas
verdadeiras cordilheiras de lixo é justamente não criáclas. E, para isto, precisamos, antes
de tudo, Repensar o nosso padrão de vida, Reduzindo a geração de Lixo, Reutlizar tudo
quanto for possível e Reciclar intensamente todos os materiais reaproveitáveis.

Estas airmações são partcularmente verdadeiras para o caso dos alimentos. Não por
outro motvo senão pelo fato taxatvo dos alimentos serem acima de tudo água com
gosto, forma e sabor. 

Motvo mais que suiciente para serem tratados merecido respeito. Até porque a água
assim o exige!
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ANEXO I - O IMPÉRIO DOS PUTRESCÍVEIS 10

Um aspecto crucial no lixo nacional é que a porcentagem de orgânicos nos resíduos
sólidos domiciliares do Brasil, no mínimo orçada em 55%, é mais alta do que a média
global da fração úmida na composição do lixo, que gira em torno de 47% de orgânicos. 

E caso a comparação for feita com os refugos das nações afluentes, tanto pior para o
status do lixo nacional. Nos países centrais, o lixo culinário corresponde a tão somente
28% do total dos descartes (WB, 2012: 17c21, UNEP, 2011: 294). 

Partcularmente, chama a atenção o fato dos brasileiros menos afortunados terem um
peril de compostáveis no lixo domiciliar muito semelhante às médias encontradas nos
países  pobres,  manifestandocse  também  na  geograia  urbana,  conotando  uma
concentração desigual dos orgânicos nos bairros habitados por grupos com baixo poder
aquisitvo (Vide WB, 2012: 17c21, UNEP, 2011: 294 e BOSCOV, 2008: 34c35). 

Sendo esta a fotograia dos resíduos sólidos brasileiros, urgiria, pois explicar o porquê.
Certamente,  nos  ajuizados  relatvos  à  magnitude  dos  compostáveis  nos  monturos
brasileiros, o ato de malbaratar o pão nosso de cada dia é uma admoestação sempre
citada. E podemos arrematar, tratacse de uma ponderação feita com certa propriedade. 

De fato a rica concentração de materiais orgânicos nos lixos brasileiros alteia o país a um
dos  postos  mais  destacados  em perdas  mundiais  de  alimentos.  Mais  exatamente,  o
Brasil igura na relação dos dez maiores desperdiçadores mundiais: acreditacse que 35%
da produção agropecuária tenha por destno a lata de lixo 11. 

O  que  está  em  foco  é  uma  autêntca  calamidade  que  acontece  pela  somatória  de
diversas anomalias,  uma coleção  de disrupções  a  somar  intercorrências  relatvas aos
modos de produzir e de distribuir os alimentos, falhas logístcas, deseducação culinária,
compras por impulso e padrões ambientalmente insustentáveis que pesam sobre o que
se põe na mesa 12. 

A esta coletânea de vieses, se pode agregar os desperdícios corporiicados no estlo de
consumo  faustoso,  glamourizado  e  desmesurado  das  classes  mais  afortunadas,
mimetzado enquanto marcador social de consumo e de poder nos comes e bebes aos
quais  este segmento  está afeito (Cf. WALDMAN, 2010, LACOSTE, 1978: 32 e CASTRO,
1965). 
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Colocando a  questão  do  desperdício  numa acepção  eminentemente  numérica,  cada
núcleo familiar no Brasil desperdiça cerca de 20% dos alimentos que adquire no período
de uma semana. Por sua vez, a CONAB estma as perdas em grãos em torno de 10% da
produção.  Isto  signiica  9,8  milhões  de  toneladas  de  alimentos  desperdiçados,
considerando números da safra 2000c2001 (Vide CARVALHO, 2009). 

Outras avaliações indicam que pratcamente mais de 60% do que é cultvado no país
acaba  lançado  na  lata  de  lixo,  um  contrassenso  evidente  num  país  rotneiramente
assediado por campanhas de combate à fome (passim Boletm ONUcBrasil). Do que se
deduz  que  mais  do  que  programas  como  Fome  Zero,  seria  bem  mais  procedente
incentvar procedimentos com base num modelo de desperdício zero.

Entretanto, para além da má fama dos brasileiros como dilapidadores de alimentos, há
claros  sinais  de  que  boa  parte  da  população  mantém  pauta  alimentar  modesta,
largamente  inferior  c  quanttatva  e  qualitatvamente  c  frente  aos  setores  sociais
efetvamente  bem  aquinhoados  da  população  13.  Pois  então,  uma  vez  grosso  modo
consistndo  no  segmento  socialmente  mais  numeroso,  este  recorte  explicaria  duas
nuanças marcantes da composição do lixo nacional. 

Primeiro, a perpetuação sob novas roupagens de um perfil dessimétrico de resíduos, cujas
característcas não coadunam com as de uma nação que estaria a evoluir rumo a um
padrão afluente. Pelo contrário, sendo sua expressão mais acabada o predomínio do lixo
orgânico  nos  aterros,  este  entendimento  torna  indefensável  que  de  fato  estarmos  a
observar diante de uma alteração estrutural na composição dos RDO nacionais. 

Segundo, a tenacidade de um caráter eminentemente desigual do lixo nacional, ou dito de
outro modo, que o Brasil  expressa nos seus resíduos a condição de país gravado pela
apartação  social,  no  qual  uma  minoria  da  população  responde  grosso  modo  pela
expansão dos resíduos inorgânicos,  aspecto que como foi  observado,  conirma em  ão
altera um quadro que tradicionalmente diferencia materialmente a geração dos resíduos
de acordo com categorias de renda.

Averbações que atestam o caráter  altamente inercial  dos  dinamismos que orientam a
ejeção dos resíduos sólidos brasileiros.
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ANEXO II - A RECICLAGEM ESQUECIDA 14 

Não há quem duvide dos benefícios proporcionados pela reciclagem. Consagradamente,
a  recuperação  dos  descartados  implica  na  mitgação  dos  impactos  ambientais,  em
economia de energia, de água, na preservação dos recursos naturais e em geração de
renda e trabalho. 

Não seria demasiado repetr, o custo dos serviços de limpeza é extremamente oneroso
para a sociedade, ônus passível de ser atenuado via diminuição da massa de lixo a ser
coletada. 

Ademais, o reaproveitamento de materiais diminui a carga de resíduos destnada aos
aterros, ampliando sua vida útl. Posterga também a solicitação de novas áreas para tal
inalidade, aliás, cada vez mais escassas no território nacional.

Com base nestas ponderações, o reaproveitamento da fração orgânica do lixo está na
ordem do dia. 

Nesta senda, retenhacse que as sobras orgânicas são abundantes nas lixeiras brasileiras.
As  sobras  de  cozinha  e  alimentação  respondem  no  mínimo  por  55%  do  total  dos
refugos, porcentagem que dependendo da fonte consultada, pode superar 65%.

Notecse que essa xepa, em especial quando desovada nos lixões, é fonte permanente de
agravos ambientais.  A putrefação dos orgânicos produz metano, um potente gás de
efeito estufa. Embora as emissões deste gás ocorram em quantdades menores do que o
dióxido de carbono (“carrocchefe” do aquecimento global), o metano compromete os
equilíbrios climátcos 21 vezes mais.

Destaquecse o peso do lixo nas emissões nacionais de metano: 12% do total, sendo que
o coninamento inal contabiliza 84% deste valor. Ou seja: existe inquestonável conexão
atando a gestão do lixo úmido às mudanças climátcas. 

Para  complicar,  os  restos  orgânicos  geram  chorume,  um  líquido  extremamente
problemátco. Ao lado do plutônio e da dioxina, o chorume consttui uma das três mais
perigosas substâncias do mundo moderno. Retenhacse que o fluído chega a ser 200
vezes mais destrutvo do que o esgoto.
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Comumente, o chorume esteriliza vastas extensões de solo, pondo a perder as águas de
superfície e lençóis subterrâneos, destruídos por sua voracidade por oxigênio e pela
presença de metais pesados.

Contudo, nem sempre os restos orgânicos consttuíram uma ameaça aos humanos. Pelo
contrário, utlizados desde a noite dos tempos na agricultura, propiciavam prosperidade
e bemcestar. 

Já no ano 43 d.C. o ilósofo grego Virgílio opinava em favor da aplicação das sobras nos
campos agrícolas,  multplicando as colheitas.  Sabidamente,  as  antgas civilizações  da
Ásia, África e América pratcaram a compostagem com esmero e pleno sucesso durante
milênios. 

Ademais, a compostagem é hoje endossada por todos os sistemas agrícolas dispostos a
inverter a ciranda de afrontas à natureza. Até porque pela própria intmidade mantda
com os ciclos naturais, os orgânicos muito mais verdadeiramente fariam jus à prátca
recicladora.

Mas, apesar de provada e comprovada, a compostagem não tem recebido no Brasil a
devida atenção por parte dos administradores. O país composta apenas 1,6% da fração
úmida, um dos mais baixos índices do Planeta.

Neste  sentdo,  é  emblemátco  que  os  manuais  sublinhem  a  reciclagem  como
procedimento privatvo do vidro,  papel,  metal  e plástco,  materiais  rubricados como
inseridos na fração seca, inorgânica “ou reciclável”. Isto é, excluem semantcamente os
orgânicos da reciclabilidade.

Todavia, considerecse o movimento em favor da recuperação domiciliar do lixo úmido,
em  curso  especialmente  nos  países  desenvolvidos.  A  saber:  33%  dos  belgas  fazem
compostagem em casa; mais de 80% dos alemães e holandeses colabora com a coleta
seletva de orgânicos; a Áustria descarta menos de 3% do lixo culinário.
. 
Atentecse que no Brasil a compostagem pode abater no mínimo metade do lixo urbano.
Portanto,  converteria  um  problema  em  solução.  Daí  a  necessidade  de  repensar  as
polítcas públicas de lixo, com a compostagem pautada como uma das estratégias mais
relevantes.
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1 Recursos Hídricos: Impactos da Produção dos Alimentos e dos Resíduos Orgânicos
é um texto masterizado,  revisado e  conigurado para  acesso  livre  na Internet  em
Formato  PDF  por  meio  de gadgets  eletrônicos,  inclusive  aparelhos  celulares,  pela
Editora  Kotev  (Kotev  ©) em  Outubro  de  2018,  adotando  como base  o  paper
acadêmico Recursos Hídricos; Os Impactos da Produção de Alimentos e dos Resíduos
Sólidos, material elaborado por Maurício Waldman para divulgação no I Seminário de
Pesquisa  em  Geograia  (SEPEGE),  evento  do  Programa  de  PóscGraduação  em
Geograia Humana da FFLCHcUSP, 8c10/12/2003. A partr deste original,  a presente
edição,  masterizada  pela  Editora  Kotev, incorporou  ajustes  em termos  dos  dados
estatstcos,  bibliograia,  diagramação,  novas  imagens  e  dois  Anexos.  As  premissas
centrais do texto de 2003, bem como as temátcas em foco, permanecem, em razão
do escopo fortemente inercial  da questão da água, da alimentação e dos resíduos
sólidos no Brasil,  absolutamente as mesmas.  No mais,  a edição atual  de Recursos
Hídricos: Impactos da Produção dos Alimentos e dos Resíduos Orgânicos, incorpora
revisão  ortográica  com base  nas  regras  vigentes  quanto  à  norma culta  da  língua
portuguesa  e  igualmente  cautelas  de  estlo,  repaginação  normatva  e  ajustes  de
programação inerentes  ao formato PDF.  A  formatação do material, contou com a
Assistência de Editoração e Tratamento Digital de Imagens do webdesigner Francesco
Antonio  Picciolo,  Contato  Ecmail:  francesco_antonio@hotmail.com,  Homecpage:
www.harddesignweb.com.br.  Anotecse  que  editorialmente,  o  texto  de  Recursos
Hídricos:  Impactos  da  Produção  dos  Alimentos  e  dos  Resíduos  Orgânicos  é  um
material  gratuito,  sendo  vedada  qualquer  modalidade  de  reprodução  comercial  e
também, de divulgação sem aprovação prévia da Editora Kotev (Kotev©). A citação de
Recursos Hídricos: Impactos da Produção dos Alimentos e dos Resíduos Orgânicos
deve obrigatoriamente incorporar referências bibliográicas em conformidade com o
padrão  modelar  que  segue:  WALDMAN,  Maurício.  Recursos  Hídricos;  Impactos  da
Produção  dos  Alimentos  e  dos  Resíduos  Orgânicos.  Série  Gastronomia,  Culinária  e
Alimentação Nº. 2. São Paulo (SP): Editora Kotev. 2018.
2 Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário.  Foi  autor  do  Parecer  Técnico  que  respaldou  a  aprovação  do
tombamento do prato Virado à Paulista como Patrimônio Imaterial do Estado de São
paulo, trabalho desenvolvido em 2018 na condição de consultor ad-ooc da Secretaria
de  Estado  da  Cultura  de  São  Paulo  (SECcSP).  Militante  ambientalista  histórico  do
Estado de São Paulo, Waldman somou a esta trajetória experiências insttucionais na
área  do  meio  ambiente  e  uma  carreira  acadêmica  plural,  com  contribuições  nas
vertentes da antropologia, geograia, sociologia e relações internacionais. Waldman
foi colaborador de Chico Mendes, Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo
do Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista. Nos anos 1990,
partcipou  no  CEDI  (Centro  Ecumênico  de  Documentação  e  Informação),  em
movimentos em defesa da Represa Billings no Grande ABC Paulista e  em diversas
entdades ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de São
Paulo.  Autor  e  coautor  de  18  livros,  14  ebooks  e  de  mais  de  700  artgos,  textos
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acadêmicos e pareceres de consultoria,  Waldman é autor, dentre outras obras,  de
Ecologia  e  Lutas  Sociais  no  Brasil (Contexto,  1992)  e  de  Antropologia  &  Meio
Ambiente (SENAC,  2006),  primeira  obra  brasileira  no  campo  da  antropologia
ambiental. Maurício Waldman é graduado em Sociologia (USP (1982), Licenciado em
Geograia Econômica (USP, 1992), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em
Geograia (USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em
Relações Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPDcCAPES,
2015).            
Mais  Informação:                                                               
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.pro.br
Maurício Waldman - Textos Masterizados: http://mwtextos.com.br/                        
Currículo  Plataforma  Lates-CNPq:  http://lattes.cnpq.br/3749636915642  474 
Verbete Wikipédia (BrE):  http://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman            
Contato Email: mw@mw.pro.br
3 Atentecse para a singularidade de que a agricultura, mesmo sendo de longe o maior
usuário de água em nível planetário, 65% em comparação aos 24% na indústria e 8%
no uso doméstco, que o percentual nos países periféricos solicitado pelo trabalho
agrícola pode atngir patamares mais elevados, em torno de 80% dos totais regionais
(Cf. RODRIGUES, 1998: 25).
4 “As mil toneladas de água utlizadas na Índia para produzir uma tonelada de trigo,
valendo talvez US$ 200, podem também ser utlizadas para incrementar facilmente a
produção industrial  em  US$ 10  mil,  ou  seja,  50  vezes  mais.  Essa  relação  ajuda  a
explicar por que, no Oeste americano, a venda de direitos de água de irrigação para os
centros urbanos pelos fazendeiros é uma ocorrência quase diária” (BROWN, 2001).
5 Aliás, podercsecia elencar várias outras influências de matriz portuguesa, assimiladas
não só pela culinária brasileira, mas em igual medida, pela cozinha de outros povos
colonizados por Portugal,  mesmo pelos que dispunham de longa tradição culinária
anterior ao domínio português. Que o comprovem a doçaria de Macau, inspirada na
pastelaria lusitana, o hábito de tomar vinho em Angola, a presença de croquetes em
Goa e a incorporação de sopas e caldos no cardápio do TimorcLeste. Noutras partes do
mundo, Portugal também imprimiu influências da sua cozinha através do prolongado
comércio marítmo.
6 Coniracse a respeito deste tema o Anexo I - O Império dos Putrescíveis.
7 Esta é, aliás, uma das grandes ameaças que podem afetar o Aquífero Mercosul, o
famoso  reservatório  subterrâneo  de  água  compartlhado  pelo  Brasil,  Argentna,
Paraguai e Uruguai. Com mais de 70% da sua área localizada no território brasileiro, o
Aquífero Mercosul foi ao que tudo indica contaminado em vários pontos pela s cargas
de chorume, deteriorando assim um patrimônio de indiscutvel importância para o
país e para o conjunto da nacionalidade (UNPP/BR, 2000).
8 Confiracse a respeito deste tema o Anexo II - A Reciclagem Esquecida.
9 Embora os vazadouros estejam presentes em 50,8% dos municípios brasileiros,  a
repercussão dos impactos gerados por estes equipamentos ultrapassa este número
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em si mesmo. Acontece que os municípios que adotam os lixões cobrem cerca de 80%
do território nacional. Portanto, Tratacse de um território imenso exposto aos eflúvios,
líquidos residuários e pestlências oriundos da putrefação descontrolada dos refugos.
Notecse também que este espaço abriga o essencial das paisagens brasileiras dotadas
de  importância  socioambiental  (floresta  amazônica,  cerrado,  pantanal,  mangues,
caatnga), diversiicado conjunto de populações tradicionais (ribeirinhos, extratvistas,
pequenos agricultores, nações indígenas) e no interesse ao foco deste texto, quinhão
considerável dos mananciais de águas doces encontrados no país (passim WALDMAN,
2011 e 2015).
10 Excerto do Relatório de Pesquisa em nível de Pós Doutoramento Dilemas da Gestão
do Lixo; Reciclagem, Catadores e Incineração, desenvolvido no biênio 2014c2015 com
inanciamento  do  Programa  Nacional  de  Pós  Doutorado  (PNPD),  mantdo  pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério
da Educação, 2015. 
11  “Isso signiica que mais de 10 milhões de toneladas de alimentos poderiam estar na
mesa dos 54 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. Segundo
dados do Serviço Social do Comércio (SESC), R$ 12 bilhões em alimentos são jogados
fora diariamente, uma quantdade suiciente para garantr café da manhã, almoço e
jantar para 39 milhões de pessoas” (Editorial IPEA, 2009. Ver também MAGERA, 2013:
52).
12 Anotou o geógrafo e médico brasileiro Josué de CASTRO em seu clássico Geograia
da Fome: “nenhum fenômeno se presta mais  para ponto de referência no estudo
ecológico destas correlações entre os grupos humanos e os quadros regionais que eles
ocupam, do que o fenômeno da alimentação: o estudo dos recursos naturais que o
meio  fornece  para  subsistência  das  populações  locais  e  o  estudo  dos  processos
através dos quais essas populações se organizam para satsfazer as suas necessidades
fundamentais em alimentos” (1965: 15).
13 Seria  também  oportuno  ressalvar  fatores  complicadores  no  acesso  a  uma
alimentação saudável e numa quantdade metabolicamente apropriada atravessada
por  linhas  de  exclusão  étnica  e  racial,  penalizando  os  cidadãos  não  ungidos  pelo
padrão  fenotpico  considerado  modelar,  ou  seja,  grupos  de  nãocbrancos  como
mestços, indígenas e negros. Conferindo melhor, em 2009, do total de 97,8 milhões
de  afrodescendentes  no  país,  43,4%  vivenciavam  algum  grau  de  insegurança
alimentar, sendo que para 18,6% a situação era mais grave, materializando privação
de alimentos.  Este porcentual  é seis  vezes maior  do que o de brancos na mesma
situação: 3%. Dentre estes, 24,6% registravam algum nível de insegurança alimentar,
índice  aproximadamente  metade  do  registrado  entre  os  afrodescendentes  (apud
VIEIRA, 2010).
14 Artgo publicado pelo jornal O Imparcial, de Presidente Prudente, edição de Terçac
feira, 13c10c2015, Opinião, página 3a. 
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