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I. GLOBALIZAÇÃO, LIXO E ESPAÇO HABITADO

O estudo cientíco do lixo é uma das frentes de estudo mais complexas no campo
acadêmico. Tema em si mesmo incitador em face das inúmeras vertentes de análise
que suscita, por esta exata razão, o marco teórico logra indisputada centralidade nas
investigações.

Contudo, lado a lado a apontamentos conceituais, que a ttulo nenhum podem ser
esquecidos  num  afazer  acadêmico,  o  temário  dos  resíduos  sólidos  também
desdobra-se em relatos  que agremiam,  em dosagens  diferenciadas,  refexões  de
mote geográíco, econômico, ambiental, técnico, social, gerencial, político, histórico
e cultural. 

Seguramente, tal pluralidade é inerente aos resíduos enquanto ponto obrigatório da
agenda da Modernidade  3. Com base nesta ordem de considerações, o escopo de
uma avaliação sobre os refugos exige pontuações, que no plano espacial, reportam
tanto às conjunturas nacionais quanto e internacionais, condimentadas aqui e ali
por amostragens locais e recortes regionais, derivando, é evidente, em reptos de
diferente taxonomia. 

Isto pelo motivo de que as diferentes realidades e escalas da problemática dos lixos,
ao  refetirem uma articulação  objetiva  postada  por  dinâmicas  socioespaciais  nas
fexões colocadas pela Modernidade e interagindo com o concurso da globalização,
não tem como serem restritas a uma factualidade pontual.

Adotando como premissa a formulação de circuito espacial de produção (SANTOS,
1988: 48-50), tem-se que a lógica moderna de produção, distribuição e consumo, da
qual o lixo é uma contraface a toda prova, torna os resíduos partcipes de diversos
perímetros, dos quais muitos ultrapassam a escala do local e do regional, inserindo-
o pois, em maior ou menor grau, no contexto de uma lógica mundial. 

Conígurada em planos constituintes de uma trama explicativa geral, entenda-se que
esta dinâmica está cabalmente marcada pelo signo do contraditório. Objetivamente,
numa aferição empapada de  sociological faaoou, o modelo de mundo construído
pela Modernidade demonstrou resoluta persistência em pavimentar uma uniícação
de povos, grupos e culturas numa realidade global única. 

Todavia,  em hipótese algoma cimentoo a onião dos homanos, tendência essa que
não tem registrado azos de arrefecimento. Pelo contrário, predominam interesses e



3

afetações assimétricas que se entrechocam em meio a espaços e tempos cada vez
menos compartilhados, atravessados por clivagens de todos os tipos (Cf. BARBOSA,
2006; SANTOS, 2003, 1999, 1998, 1988 e 1978; VIOLA et LEIS, 1991). 

Neste sentenciamento, claro está que a globalização é uma recidiva referência de
compreensão da realidade, um processo que se interpõe na sua explicitação mais
profunda, pelas tendências centuípetas que cimentaram a tecnoesfera, cujo epítome
é um espaço mundial crivado por disparidades, postado desde seus princípios, ao
comando de uma sociedade desigual. 

Mas, não menos importante, esta mesma indução promove  impolsos centuífogos,
motivados por crispações intrínsecas ao cadenciamento sistêmico da nova realidade
globalizada, cuja cristalização se respalda em formas de reprodução que animam
confitos e atos de desunião.

Deste modo, e por vias transversas, repetidas aírmações reativas sob a roupagem
de respostas autóctones ao dinamismo internacional, conírmam, e não negam, um
reconhecimento tácito desta mesma padronagem de mundo. 

Tal  asserção ganha substância  quando,  por exemplo,  Cuba passa a fabricar  uma
versão nacional dos refrigerantes de cola e a Nigéria, se posiciona como polo de
uma produção cinematográíca que atende, com base em Nollywood (acrônimo de
Nigéria e de Hollywood), uma clientela cativa na África Negra e em muitos países do
Terceiro Mundo. 

Mais extensivamente no espaço, esta premissa é repetida nos países do Extremo
Oriente, que modelaram um espaço fonográíco próprio, com base numa “música
popular” oriental que é ouvida desde Kuala Lampur, na Federação da Malásia, até
Seul, na Coreia do Sul. 

É o que também acontece no caso do mundo árabe, com a criação de redes de
comunicação que tal como a Al-Jazera, sediada no Emirado do Qatar, questionam,
na sua programação, um mercado de informação hegemonizado pelas emissoras do
Hemisfério Norte. 

Para arrematar, barreiras étnicas, sociais, religiosas e culturais reforçam esta recusa
ao monolitismo, bloqueando a difusão dos gostos e das preferências ocidentais de
consumo, ofertando acento especííco às marcas de guiffe, aos códigos de consumo
e demais empréstimos culturais do mundo ocidental (Cf. WALDMAN, 2014a e 2010;
BARBOSA, 2006: 18-19, 81-84 e 103-122; HAESBAERT, 1997: 26).
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Portanto,  impõe-se  aqui  o  enunciado  de  que  inexiste  om  global  indistnto,  mas
antes, um global pontuado por desequilíbrios e especiícidades. Por conseguinte, a
análise  dos  Resíduos  Sólidos  (RS),  deve  pautar  a  necessidade  de  pensar  a
especiícidade dos diferentes matizes assumidos pelos lixos na escala do tempo e do
espaço, lógica que constitui uma premissa fundante que não pode de forma alguma
ser ignorada. 

Sumamente, porque o lixo é a objetivação de uma proposta de sociedade que nos
seus diversos modelados e prolongamentos, locais, regionais, nacionais, assim como
no plano do mundial,  é  regrada  pela  decantação  de  tempos  e  espaços  novos  a
interagir com aqueles que, oriundos das materialidades sociais do passado, insistem
em asseverar sua resiliência. 

Urgiria, portanto, apreender as dinâmicas dos refugos na relação mantida com uma
sociedade ritmada por um moaimento simoltaneamente desigoal e combinado, que
entre avanços e recuos, sensos e dissensos, acordos e desacordos, feitos e desfeitos,
venturas e desventuras, diuturnamente comanda a ejeção das sobras. 

Deste modo, nos marcos colocados por este texto, os rebotalhos, que nesta análise
desfrutam da primeira posição enquanto nexo cognitivo central, são neste particular
entendidos na sua acepção amplamente substantiva e generalizante, um  locos ao
qual se articulam  fixos e  foxos  4, uma amarração que garante identidade social e
espacial à cornucópia incessante dos lixos. 

Exatamente  por  estas  razões,  em  paralelo  aos  centros  de  triagem,  vazadouros,
recicladoras,  monturos,  bota-fora,  aterros  e  incineradores,  objetos  espaciais  que
semantizam numa acepção plena e acabada uma  ciailização do lixo (WALDMAN,
2014b, 2012a, 2012b, 2011 e 2010), identiícamos personagens como empresários,
administradores,  movimentos  sociais,  grupos  de  catadores  e  cidadãos  em geral,
atores 5 que se identiícam com a movimentação e gestão dos detritos.

Expressão tangível de uma realidade cujo modo de funcionamento não tem como se
descolar da ejeção de sobras, circunscrever a dimensão material desta problemática
e simultaneamente, identiícar os mecanismos que inserem os lixos no tempo social
e no espaço habitado coloca-se, pois como condição sine qoe non para o estudo dos
resíduos.

Dispensando esta preocupação, o fruto de um trabalho de investigação corre o sério
risco de gerar mais uma elaboração espectral, alheia aos mecanismos que garantem
aos refugos, um privilegiado posto na civilização moderna.
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II. O POSSÍVEL AMPARO ESTATÍSTICO

Claro está que ao escoramento objetivo substantivado em tudo aquilo que sobra, as
medições afeitas ao concreto são elementos que, para além de onipresentes, são
imprescindíveis à qualquer análise. 

Modulados pelo que se procura compreender, entram em cena então os registros
empíricos,  perís  de consumo,  planilhas  quantitativas,  compilações  de pareceres,
simulações de conjuntura e documentos institucionais.

Somando com este cabedal de emolumentos, há do mesmo modo o cotejamento de
factualidades  inscritas  em  múltiplas  demarcações  espaciais  e  temporais,  que
constituindo  expressões  pontuais  de  um  mesmo  modelo  prevalecente,  devem
obrigatoriamente estar pautados por uma investigação com foco na análise do lixo. 

Acolhendo estes ajuizados como ponto de partida, sublinhe-se que nas abordagens
voltadas  para  discernir  o  que  o  lixo  nos  ensina,  a  centralidade  dos  inventários
estatsticos, paralelamente ao suporte conceitual, se impõe por si mesma. 

A valer, a informação sintetizada por molduras estatsticas é imperativa e essencial.
Nenhuma outra sistematização usufrui de maior predileção dos especialistas, que
amparados em suportes numéricos, avaliam numa diversidade de ângulos o recheio
das latas de lixo, perscrutando as razões que transíguram o mundo das coisas numa
cornucópia de bens descartados. 

A mais ver, apenas informes matematizados emprestam em muitas situações, luz
suíciente para discernir  os  motes  postados no comando da geração dos lixos  e
identicamente, apelando para uma nomenclatura corriqueira nos dias de hoje nos
textos acadêmicos, contribuem para com a elaboração de nauuataas com foco nas
sobras, assim transparecendo nos relatos dos  expeuts, nos veículos da mídia e até
mesmo na fala coloquial. 

Aínal, os marcadores numéricos mediatizam nas análises o cotejamento da relação
com o meio ambiente, a fruição da recuperação dos materiais, as implicações da
esfera econômica e last bot not least, dão a conhecer o cadenciamento temporal e
espacial sob cuja jurisdição, transcorre a ejeção dos rebotalhos, substantivando as
intermediações através das quais os lixos conquistam cidadania no mundo real. 
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Sumamente,  embasam  as  acareações  que  atestam  a  materialidade  objetiva  das
especulações  dos  especialistas  em  descartes,  cooperando  para  tornar  íáveis  os
juízos apresentados a respeito dos refugos (WALDMAN, 2011; RATHJE et MURPHY,
2001).

Neste senso, de pronto seria possível objetar, no respeitante à matematização, que
os refugos demarcam uma temática complexa, onde se interpenetram dimensões
físicas, biológicas e humanas, sendo que esta última variável, reúne prodigioso leque
de interpretações e de leituras. 

Disto se conclui que as análises pretendendo delimitar estatisticamente um tema,
especialmente caso adotem o numérico como nexo fundacional, fazem uso de uma
série  de ferramentas  cuja  natureza  mais  íntima,  busca  discernir  uegolauidades  e
oniaeusalidades, motes que ontologicamente, podem concretamente se contrapor
aos lixos, temário múltiplo e diferenciado como poucos. 

Em assim sendo, o aade mecom contábil é plenamente passível de engendrar calços
reducionistas, sujeitos a muitas ambiguidades e contradições. 

Neste particular, seria meritório advertir que quando trabalhamos com uesoltados, e
em paralelo omitimos os  puocessos, isto corresponde a suscitar que as conclusões
podem ser objeto não propriamente de interpretação, mas sim, de mistiícação (Cf.
SANTOS, 1978: 50-52 e MONTEIRO, 1980: 58-61), aspecto nem sempre palpável na
consulta, por exemplo, aos dados gerados por instâncias institucionais (Figura 1).

Outrossim, devemos levar em consideração que os levantamentos estatsticos estão
em muitos casos marcados pela precariedade, gerando controvérsias e melindres
contábeis nos diferentes planos da análise dos RS, fato que ocorre tanto no âmbito
nacional, quanto no internacional, gravados por discrepâncias que aliás, constituem
um handicap recorrente nas pesquisas sobre os restos. 

Citemos caso alegórico: um relatório de Conferência Nacional sobre Saneamento, da
Subcomissão de Saneamento da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da
Câmara Federal, registrou em 1999 uma quantidade diária de 100.000 toneladas de
lixo domiciliar. Enquanto isso, para o ano 2000 o Instituto Brasileiro de Geograía e
Estatstica (IBGE), subscritava 228.413 toneladas (Vide VIEIRA, 2006: 53). 

Ademais, vetando que a nota anterior seja indexada à conhecida baixa autoestima
nacional, ateste-se, quanto às oscilações estatisticamente controversas nos estudos
globais sobre os resíduos sólidos, que as estimativas quanto ao montante mundial
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do lixo urbano coletado oscilam, por exemplo, de 2,5 a 4 bilhões de toneladas. Ou
seja: uma margem de erro de “prosaicos” 1,5 bilhão de toneladas (Vide WALDMAN,
2015a: 132; UN-HABITAT, 2009; LACOSTE et CHALMIN, 2006: 10). 

FIGURA 1 - Evolução na coleta de entulho na cidade de São Paulo por dois atores: a iniciatva privada (em
linha rosa) e a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP, linha azul), nas gestões de Luza Erundina (1989-
1993) e de Paulo Salim Maluf (1993-1996). Como é bastante claro, no ano de 1991, mais de 80% dos
escombros da construção civil eram retrados pelas próprias empreiteiras, enquanto que em 1996, esta
proporção se inverte, com mais de 90% dos detritos coletados pela PMSP. Conclusivamente, há um claro
vetor de aderência polítca que explica esta disparidade, que de modo algum é denunciada pelo gráfco e
pela matemátca em si mesma (Fonte: LIMPURB, 2000).

Portanto, independentemente do país estudado ou de uma situação em particular,
os dados relativos aos RS devem ser consultados com certo grau de cautela devido
às inconsistências nas deínições operacionais e taxonômicas, pela incompletude na
coleta de dados e pelo uso universal de aproximações numéricas alheias às ordens
de grandeza quanto ao seu impacto qualitativo 6. 

A legitimidade dos dados pode igualmente se ressentir de variegado rol de óbices
(Vide ZÍLIO, FICHTNER et FINATTO, 2007), decorrentes de: 

%
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➢ Barreiras  linguísticas,  por  conta  de  diferentes  redes  de  signiícados,  não
necessariamente traduzíveis de um dioma para outro; 

➢ Aplicação de diferentes universos conceituais,  apoiados em grades conceituais
incompatveis; 

➢ Escriturações estatsticas não normatizadas; 

➢ Uso pontual e desarticulado de ordens de grandeza tais como volume e massa;

➢ Imprecisões quanto à origem da informação; 

➢ Aproximações geradas a partir de dados inconsistentes; 

➢ Oscilações quantitativas por conta da indexação de referências dantes sonegadas
pelos Sistemas de Limpeza Urbanos (SLU);

➢ Finalmente,  por  motivos  relacionados  com  indeínições  fraseológicas  e
debilidades de índole teórico-conceitual.

Um dado complicador  adicional  é  a  existência  de  critérios  próprios  de  medição
adotados por diferentes órgãos, agências e entidades empenhadas em normatizar,
contabilizar e qualiícar os refugos, diferenças agravadas pela inconstância temporal,
desconexão espacial das sondagens e por confitos existentes entre os modelos de
cálculo e de aferição das estatsticas (Cf. WALDMAN, 2015a, 2010; WB, 2012; ZÍLIO,
FICHTNER et FINATTO, 2007). 

Atente-se que muitas agências oíciais e instâncias corporativas organizam pesquisas
de campo e métricas demarcadas por quinquênios ou decênios, lapsos de tempo
extremamente longos quando se sabe que as dinâmicas relacionadas com a ejeção
dos resíduos, oscilações do períl, formas de monitoramento, normas legais, formas
de recuperação e disposição ínal se alteram rapidamente, muitas vezes no espaço
de poucos meses, inviabilizando e/ou comprometendo numa variedade de nuanças,
a exatidão ou abrangência dos temas estudados (WALDMAN, 2011: 32-35).

No mais, independentemente da intemperança dos gestores públicos e/ou privados,
retenha-se que os levantamentos nacionais são penalizados pela míngua de suporte
logístico, administrativo e organizacional, entronizada, por exemplo, nas deíciências
ou inexistência de um serviço regular de pesagem dos Resíduos Sólidos Domiciliares
(RDO), fato que acontece em fração ponderável das municipalidades brasileiras. 
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Retenha-se que no país, a cobertura incompleta da coleta dos refugos pelos SLU é
recidivo  leitmota para  que  as  estatsticas  apresentem  disritmias  aparentemente
inexplicáveis. Isto pode acontecer quando de um momento para outro, cargas não
contabilizadas passam a constar nas planilhas da contabilidade. 

Nesta senda, tal como reconhecem publicações institucionais sobre o lixo domiciliar,
ocorrem ruídos estatsticos decorrentes da incidência de sub-registros de quinhões
coletados, por exemplo, por catação de resíduos “não-oícial”, ou mesmo devido a
quantidades coletadas por outros executores até então clandestinos e sem controle
por parte dos órgãos gestores municipais (apod MCIDADES - SNSA, 2012: 16). 

Certo é,  isto implica  que em numerosas situações,  as  peritagens e investigações
forçosamente lancem mão de prognósticos, registros e levantamentos baseados em
formulários marcados por notória ancianidade, quando não também tecnicamente
questionáveis, e que a despeito de todos estes gravames, constituem por força das
circunstâncias, na única alternativa à mão diante da inexistência pura e simples de
levantamentos mais ídedignos.

Contudo, estas deíciências ainda assim, não completam o quadro de agravos. Note-
se que grande parte dos municípios brasileiros fornece dados relativos à tonelagem
recepcionada pelos serviços de coleta e destinação ínal dos resíduos por meio de
números aproximados, obtidos com base na cauga puoaáael dos veículos de coleta.

Porém,  dado qoe aolometuia não é guaaimetuia, o procedimento declina em perda
de íabilidade, isto sem considerar a questão da coníabilidade dos equipamentos,
proíciência das equipes de trabalho operacional e administrativo, e para arrematar,
casos de fraudes e corrupção associados à adulteração do registro da massa do lixo
coletado. 

Entenda-se também, que o Ministério das Cidades, repetindo notas documentadas
em diversos diagnósticos, admite em seus considerandos, que “a imprecisão quanto
às quantidades coletadas de resíduos domiciliares e públicos advém, sobuetodo do
fato  de  qoe  a  maiou  paute  destas  infoumações  é  estmada  pelos  uesponsáaeis
monicipais,  já  qoe o oso de balança paua a pesagem uotneiua dos uesídoos não
passa de 30% do conjonto amostuado” (MCIDADES - SNSA, 2015: 51, guifos nossos.
Ver também MCIDADES - SNSA, 2012). 
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Neste cenário, cabe assinalar que lacunas em termos de medições reais das sobras
podem eventualmente serem sanadas com base em estimativas, prática usual entre
os estudiosos dos rejeitos para a validação dos dados. 

Nesta derivação, empregam-se metodologias que mensuram e fazem um balanço de
variâncias casuais, amostragens aleatórias, distribuição de probabilidades, desvios
padrão, médias amostrais e cálculos probabilísticos, transformando a matemática
numa íadora da revelação de cenários ocultos ou então, brindados de visibilidade
exígua (Cf. GATTI et FERES, 1975). 

Nesta diretiva, a confecção das estimativas relativas aos RS deve buscar a sansão de
móveis socioculturais, históricos, econômicos e geográícos, que sendo essenciais
para explicar a apropriação, transformação, consumo e ejeção dos recursos e dos
bens, podem providencialmente amparar estas ordenações, consumando assim um
matrimônio com os números, compromisso em princípio assumido como de caráter
indissolúvel (WALDMAN, 2011 e 2010; RATHJE et MURPHY, 2001). 

Nesta sequência, outra variável válida para credibilizar os cálculos estimados é o
recurso a inferências indiretas, tal como os indicadores de consumo aparente 7, que
desde a década dos anos 1990 passaram a dar o ar da graça nos trabalhos afeitos às
sobras. Mas, ainda assim advirta-se que estes parâmetros podem estar atravessados
pela fala de padronização, carências na base de dados, vulnerabilidade conceitual e
de normatização, o que coloca em cheque a ídedignidade das exposições. 

Para elucidar esta observação, um bom exemplo refere-se à produção de materiais
celulósicos. Assinale-se neste tópico, para a existência de abundantes referências à
“árvores”, tanto na literatura referente à produção de celulose e de papel, quanto
na das recicladoras. Inclusive, é comum utilizar essa referência enquanto analogia
pedagógica visando consubstanciar conceitos abstratos referentes à economia dos
materiais. 

Entretanto, sobre quais “árvores” estes prontuários se referem? No ínal das contas,
diversos tipos de árvores suscitam também diferentes perís de rendimento junto às
redes produtivas, com o que, informações com tal mote são, a rigor, absolutamente
inúteis 8.

A mais ver, o recurso às estimativas é mais uma prova a conírmar as diículdades
advindas da ausência de fontes primárias bem recortadas, detalhadas e coníáveis,
óbice que termina por requerer dos pesquisadores muito denodo em desenhar um
panorama consistente para as análises da problemática dos lixos. 
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Consecutivamente, haveria de ser registrado que a carência de dados disponíveis é
reveladora de certa intencionalidade, mormente de parte dos gestores estatais, que
em diversos contextos, diícultam ou obscurecerem a compreensão do estado da
arte do lixo. Aínal, tornar nebulosa a apreensão de um assunto é uma atitude que
concorre objetivamente manter um certo modos opeuandi, qualquer que seja. 

Nesta ordem de considerações, ausência de informação sistematizada não seria um
desmazelo casual dos burocratas, mas bem mais verdadeiramente, consistindo num
viés instrumentalizado por inferências objetivas. Neste prisma, note-se que não por
acaso, o termo estatstica advém do latim statstcom collegiom, que numa tradução
direta corresponde a “conselho”, “assuntos de Estado”, ou então, em leituras mais
extensivas, “aritmética do Estado” (guifos nossos).

Seria  oportuno  consignar  que  o  signiícado  moderno  da  palavra  estatstica  foi
estabelecido no ano de 1749 pelo historiador e jurista alemão Gotired Achenwall,
justamente  para  designar  a  análise  dos  dados  estatais,  com  o  que,  vincular  a
sistematização matemática da informação com as demandas do aparelho de Estado
seria mais do que uma mera inferência etimológica.

Deste modo, a vista de que o ato de governar tem historicamente se conectado com
formas assimétricas de estruturação do mando político, os arrolamentos estatsticos
evidenciam um instrumento de exercício do poder de Estado (Vide CLAVAL, 1979),
acepção  válida  para  tanto  as  planilhas  de  outrora,  confeccionadas  por  meio  de
estafantes cálculos manuais e outros métodos tradicionais de registro 9, quanto para
as que são agora formatadas por meio das modernas Tecnologias de Informação (TI)
e pela automação computadorizada. 

Sintomaticamente, no que seria revelador desta última averbação, assinale-se que a
palavra cibernética, indissociável do léxico moderno, na condição de perfazer um
estudo dos sistemas reguladores, tem raiz no grego kibeunetké, “arte de goaeunau”,
“de pilotau”, “de comandau” (Vide HOUAISS et VILLAR, 2009: 461 e também SANTOS,
1998: 116, guifos nossos). 

Mas, qualquer que seja o contexto em foco, continua fazer sentido asseverar que os
números frequentemente nada mais são que uma base de dados cujas métricas,
estabelecidas pelo statos qoo,  amiúde retratariam numa visão crítica, aquilo que
simplesmente não é para ser mudado (apod SANTOS, 1978: 79).

Daí que a reversa para com os levantamentos se explica inclusive quando o que está
em discussão, é exatamente a mudança dos modelos de gestão, cujo engessamento
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mantém relação siamesa com a estratiícação dos dados em modelos solenemente
impermeáveis.
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III. A LABILIDADE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS LIXOS

Sequencialmente ao que colocamos, o tema deste texto também preconiza ementas
propedêuticas, dentre estas as de escopo técnico, operacional e administrativo.

Preliminarmente, caberia cotar a signiícação de duas terminologias que um texto
endossado por motes como os que estão propostos, não teria como se furtar em
instruir. 

É o caso dos conceitos de gestão e  geuenciamento, que usualmente transitam nas
narrativas e na fala informal na condição de sinônimos 10. Porém, léxica, conceitual e
operacionalmente, gestão e gerenciamento dos descartes conotam, na realidade,
signiícados diferentes entre si (passim SCHALCH et alli, 2002). 

Note-se que quando a key woud em foco trata-se de gestão, aludimos a uma tomada
de decisões de cunho estratégico e organizacional, mobilizando grupos, segmentos
e/ou instituições para dar livre curso a uma opção previamente concertada. 

Consiste no que num jargão anglófono, englobaria as noções de know-why (“saber o
porque”: ciência, modelos e métodos), de know-what (“saber o que”: fatos, dados e
realidades), de know-when (“saber quando”: prazos, cronogramas e periodizações),
know-wheue (“saber onde”: sítios, áreas e territorialidades) e de know-who (“saber
quem”: indivíduos, grupos, entidades e coletivos de pessoas). 

Em suma: gestão consiste nom conhecimento tácito, suscitando um rol de escolhas,
dentre as quais a articulação funcional dos meios, medidas técnicas, instrumentos
legais, regimentos, códigos e expressamente, a criação de políticas públicas. 

Neste sentido,  a foumatação de modelos de gestão do lixo solicita regulamentos
legais, arranjos institucionais e diagnósticos dos mecanismos de ínanciamento, que
conjuntamente funcionam como estacas administrativas e estratégicas norteando a
organização dos serviços, cujo desempenho depende de linhas de sintonia a manter
uma interação operante entre todos estes pressupostos (Ver entre outros, SCHALCH
et alli, 2002: 72-73; PROJETO BRA/92/017, 1996).

Quanto a geuenciamento, o conceito se associa a uma agenda formada por aspectos
tecnológicos,  logísticos,  materiais  e operacionais  que sumamente regem, no que
seria atinente aos refugos, ao modo como ocorre a prevenção, redução, segregação,
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monitoramento, reutilização, reciclagem, administração, captação, triagem, coleta,
acondicionamento, transporte, tratamento, íscalização e destinação ínal dos lixos.
 
Num sentido abrangente, condiz ao que em inglês é deínido como know how, e em
francês, como  saaoiu-faiue,  correspondendo  a om sabeu oo conhecimento puátco,
explícito, alusivo a como as tarefas, atividades ou produtos são efetivados, levados a
contento na relação concreta com os RS. 

A implementação do  geuenciamento do lixo envolve complexo elenco de medidas,
nas quais se interligam fatores administrativos, logísticos, gerenciais, econômicos,
ambientais,  políticos  e  culturais,  que  na  sua  substantividade  mais  essencial,  são
comumente referidos como seuaiço.

Ou melhor: um seuaiço público, cuja emanação mais palpável está representada nos
SLU, cujo acompanhamento é abonado por indicadores tais  como produtividade,
eíciência, proatividade, qualiícação e certiícação dos dinamismos, que imprimem
fuência às  ações que visam assegurar o controle,  acondicionamento,  contenção,
mitigação e equacionamento de cada etapa das problemáticas envolvidas com os
resíduos (Cf. SCHALCH et alli, 2002: 72-73; PROJETO BRA/92/017, 1996).

Observe-se que nos últimos anos, no Brasil e em muitos outros países, a governança
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),  tem sido proposta nos moldes do chamado
Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos (GIRS). 

Retenha-se que no caso do lixo,  gerenciamento integrado ultrapassa os sentidos
usuais  no  mundo  corporativo,  não  se  confundindo  com  o  que  é  proposto,  por
exemplo, pela metodologia ERP  11,  ou por dinâmicas de grupo comportamentais,
cuja meta, é introjetar sinergia entre membros ou departamentos congêneres no
cotidiano das empresas. 

Isto  posto,  uma deínição protocolar  e  consensual  para o  GIRS estabelece como
sendo seu objetivo irrevogável a integração dos diversos sistemas de gestão, tendo
por objetivo programar e implementar o gerenciamento dos lixos, que para executá-
lo de modo em princípio mais eícaz, recorre ao envolvimento dos diferentes órgãos
da administração pública e parcerias com seções e atores da sociedade civil com a
ínalidade de eícientizar a limpeza urbana. 

Nesta linha de compreensão, a agenda funcional do GIRS leva em consideração as
peculiaridades  históricas,  geográícas,  econômicas,  ambientais,  sociais  e  culturais
dos cidadãos e como não, o traço singular incorporado nas variáveis demográícas,
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climáticas e urbanísticas locais, propósitos que transcorrendo sob titularidade dos
Planos de Gestão do Resíduos Sólidos (PGRS), compõem nexos axiais para formatar
o manejo dos RSU (ABRELPE, ISWA et GESP, 2013: 20-22. Ver também IBAM, 2001:
8).

Nesta ótica, seria inescapável registrar breves comentários sobre o GIRS. Importaria
esclarecer que aparte o gerenciamento integrado conígurar um cânone doutrinário
não só para o GIRS, como para as lides gerenciais do campo da administração em
geral, que qualquer que seja a aplicação da terminologia, esta remete para a busca
de  eficiência foncional enquanto pré-requisito para aíançar concordância entre as
partes, assegurar equilíbrio entre grupos e segmentos, sendo que por esta via, busca
garantir atmosfera favorável para um bom andamento do labor administrativo, dos
negócios e da economia. 

Rubrique-se que tal proposição articula-se a marcos teóricos importados das teorias
de administração, agora aplicadas para a gestão dos lixos. Principalmente para a
corrente neofuncionalista, admite-se a existência de um spill-oaeu effect (efeito de
transbordamento), que se veriíca quando o sucesso de uma determinada forma de
realização  eíciente  de uma tarefa  ou função se  transfere  para outras  áreas,  de
maneira a energizar a cooperação intergovernamental e intersetorial em atividades
e iniciativas dantes submetidas à infuência privativa da máquina de Estado. 

É subjacente ao conceito de  spill-oaeu effect a premissa de que organizações bem
estruturadas  criam  por  si  mesmas,  condições  para  generalizar  a  compreensão
acerca das  vantagens  das  soloções  técnicas,  com isso colocando em marcha um
cíucolo aiutooso, que dá o tom na cooperação operacional e multiplicação proveitosa
de composições funcionais. 

Mas, rubrique-se que tais prédicas são evocadas com base no pressuposto confesso
(ou melhor, inconfesso), de que isoladamente, o aparato de Estado não tem tido
real capacitação para equacionar tarefas de natureza técnica, econômica e gerencial
associadas à gestão dos resíduos, daí o apelo a modelos mais amplos de gestão,
envolvendo diversiícado leque de atores, que originalmente, estiveram apartados
da ação do Estado (ABRELPE, ISWA et GESP, 2013: 21). 

Saliente-se, ultrapassando o marco das deínições exclusivamente conceituais, que
no  Brasil  este  diagnóstico  soaria  assaz  familiar  aos  ouvidos,  particularmente  no
prisma de uma noção hoje  de senso comum, relativa às notórias  obstruções  da
máquina estatal. 
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Deste modo, mesmo que indiretamente, esta percepção evocaria a primordialidade
em criar centros decisórios de tipo novo, sistemas de cunho compósito, integrando
atores e partes interconectadas, funcionando com agilidade e rapidez, distanciando-
se assim da idiossincrasia estatal, dos seus caprichos e atavios.

Simultaneamente, seriam pertinentes várias dúvidas e inquirições, a começar pela
inferência inerente ao GIRS fundamentar seu mandato funcional com base numa
compatibilidade entre categorias e atores que  a puioui, pouco ou nada teriam em
comum. 

Polemizando numa averbação direta, pode-se questionar qual seria, na ótica de um
modelo integuatao, o houizonte mais amplo de inteuesses a conectar, por exemplo,
trabalhadores informais e excluídos como os catadores de recicláveis, aos poderosos
e infuentes grupos corporativos que adquirem as sucatas que coletam.

Certo é, segmento reciclador da economia nacional demonstra notória vitalidade e
tem obtido importantes conquistas no país, carente de propostas contemporâneas
na gestão do lixo urbano. 

Paui passo, a sintaxe que objetivamente articula grupos de catadores às empresas
devotadas  à  recuperação  de  materiais,  nem de  longe  se  coloca  no  horizonte  de
percepção ou na moldura identitária de nenhum dos dois grupos, conígurando uma
notória contradição que põe em cheque os limites do modelo integrativo.

Para aferir esta admoestação, basta examinar os códigos simbólicos dos dois grupos,
que  desvelam a  ambiguidade desta  conexão.  De  um lado,  encontramos  pujantes
conglomerados recicladores,  tais  como a  Latasa,  Coca-Cola,  Unilever  e  Tetrapack,
corporações cuja imagem promocional é toda ela eivada da aceitação do statos qoo. 

Na outra ponta, identiícamos atores como o Movimento Nacional de Catadores de
Materiais Recicláveis (MNCR), que exibe no  site  da entidade, impecável galeria de
heróis icônicos do ativismo politicamente engajado: Carlos Marighella, João Cândido
e Zumbi do Palmares.

Reconhecidamente,  a  despeito  destas  notórias  discrepâncias,  objetivamente  tem
lugar no relacionamento entre a catação e a indústria recicladora, uma articulação
que conírma conexões entre os dois polos. Mas, nada disso borra a refexão de que
uma vez mais, estamos diante de um arranjo acintosamente desigual (Figuras 2 e 3),
sujeito a ser desfeito não só por efeito de intemperanças sociais, mas de um modo
congênere, pelas crispações que assediam o próprio setor produtivo reciclador.
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FIGURAS 2 e 3 - Acima, catadora de latnha de alumínio na Feira da Micareta, em Feira de Santana, Bahia
e abaixo, lingotes de alumínio reciclado numa instalação da Latasa, em Paranaíba, em Mato Grosso do
Sul, imagens que revelam a dessimetria funcional da reciclagem no país, marcada pela exclusão social
dos catadores e pelo hegemonismo econômico dos parques recicladores, uma realidade persistente em
todo o país  (Fotos: Pinterest, < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 10-05-2018).

https://br.pinterest.com/
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Neste balizamento, podemos certiícar a existência de antinomias que perpassam nos
interesses empresariais despertados pelos refugos, cujas expectativas, estão longe de
serem monolíticas. Dito de outro modo, neste nexo, não estão ausentes polarizações
a antagonizar um setor do empresariado aos demais. 

Nesta linha de interpretação, para as recicladoras, os RDO constituem matéria-prima.
Contudo, para o segmento fabril “tradicional”, a reciclagem funciona apenas como
uma possibilidade de minimizar custos de produção; quanto aos que estão devotados
em recuperar energia do lixo, estes entendem os rejeitos como combustvel e não
como  algo  reaproveitável;  para  os  que  gerenciam  aterros  e  coletam  lixo,  o  que
interessa é a quantidade de refugos domésticos disponíveis para ser coletada, e não
a sua recuperação. 

Coníra-se, são percalços deste tipo, no geral, subtraídos nas narrativas das narrativas
institucionais, que demarcam as limitações colocadas ao GIRS, e por extensão, aos
modelos teóricos que lhe oferecem sustentação.
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IV. MODERNIZAÇÃO, LIXO E APARATO DE ESTADO

Tal como foi exposto, as contradições intrínsecas o sistema socioeconômico vigente
extravasam a mera cognição do GIRS nos termos clássicos colocados pelas teorias e
modelos de administração. 

A este respeito, assiste-se nos últimos anos forte tendência em adereçar ao GIRS os
dons  do  evangelho  da  sustentabilidade,  conígurando  então  um  Gerenciamento
Integrado Sustentável dos Resíduos: o GISR.

Este, alegadamente procura demarcar um caráter estratégico para os fatores sociais
e políticos para a consecução dos PGRS, constituindo em princípio, um modelo mais
amplo da versão clássica do GIRS. Contudo, o GISR claramente repete enunciados
clássicos  do  GIRS,  tais  como a  incorporação  de novos  atores,  a  prossecução do
protagonismo intersetorial e o chamamento alegórico da dimensão social. 

Para certiícar a homologia entre as duas vertentes da gestão integrada, GIRS e GISR,
seria  suíciente  tomar  conhecimento  da  deínição  de  GISR,  tal  como consignada
numa publicação institucional: 

“O  conceito  de  GISR  difere  bastante  da  abordagem  convencional  da  gestão  de
resíduos,  por  buscar  a  participação  dos  interessados,  cobrindo  a  prevenção  de
resíduos e a recuperação de recursos, incluindo as interações com outros sistemas e
promovendo  uma  integração  de  diferentes  escalas  de  habitat  (cidade,  bairro,
unidade  residencial).  A  GISR  não  trata  a  gestão  de  resíduos  apenas  como  uma
questão  técnica,  mas  também  reconhece  o  fator  político  e  social  como  o  mais
importante” (Cf. ABRELPE, ISWA et GESP, 2013: 16).

Arrematando, o que foi destacado também implica em autenticar que os subsídios
conceituais a diferenciar os processos de concepção, planejamento e organização,
alusivos a procedimentos burocráticos e administrativos das deínições das políticas
públicas (gestão), das ações técnicas e operacionais arbitradas no âmbito decisório e
das práticas concretas (gerenciamento), estão par a par, adscritos à clauificação do
contuaditóuio. 

Isto  por  que  num  ajuizado  de  índole  geral,  não  há  como  desprezar  as  pulsões
contraditórias que diuturnamente acodem na trajetória dos lixos. A relevância desta
demarcação revela-se matricial  quando,  a prova disso,  as  vicissitudes da Política
Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (PNRS),  explicita  divergências  quanto  às  propostas
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incorporadas por esta legislação,  comprometendo tomadas de decisão alusivas à
concretização de ações que em princípio, objetivavam rumos diferentes aos tratos
usualmente direcionados aos rebotalhos (Cf. WALDMAN, 2015a). 

Mais ainda, é importante não esquecer que vis a vis aos marcos teóricos da gestão e
do gerenciamento do lixo, os resíduos possuem uma  inteuface polítca, que ganha
nitidez toda vez que se coloca o debate sobre a destinação dos RSU, determinação
de incumbências,  liberação  de  verbas,  aplicação  de  normatizações,  aplicação  de
taxas e notadamente, quanto à efetivação concreta destas ações (WALDMAN, 2013;
PIVA, 2008).

Esta admoestação ganha contornos mais nítidos quando se sabe que as propostas
de gestão dos RSU no Brasil, além de ostentarem incorreções técnicas, morosidade
e falhas na execução dos mesmos, são em boa parte relegadas ao esquecimento
pelas próprias autoridades, transígurando os planos e programas, mesmo quando
são elaborados, em pronunciamentos meramente retóricos. 

No embalo das  ilusões  e ícções  que propaga,  o  funcionamento do aparelho de
Estado no  Brasil,  no  relacionamento  mantido com a  sociedade  civil,  busca,  pois
ocultar a mais íntima das suas funções: a de estar a serviço de uma ordem social
manifestadamente dessimétrica, da qual é íador numa multitude de patamares de
decisão. 

Conforme observado com perspicácia pelo cientista político alemão Joachim Hirsch,
a compreensão do Estado no momento atual de mundo pressagia contraposições
políticas conotadas por injunções contraditórias que se articulam ao vai e vem da
economia, das reivindicações sociais e reclamos dos cidadãos. Disto se coloca que a
máquina estatal deve prontiícar-se a uma compatibilização considerada legítima e
propiciadora de um mínimo de equilíbrio (HIRSCH, 2010: 31-32).

Assim, o aparato de Estado se obriga a transitar por programas de bem-estar social,
políticas de transparência para a sociedade civil,  e evidentemente, com mandato
numa governança que mesmo parcialmente esvaziada do seu alcance original e dos
sentidos que historicamente a revestiam com o laurel da legitimidade, segue no
exercício de papéis de ordem prática, que  diotouni tempouis, constantemente lhe
asseguraram interatividade e interlocução com demandas objetivas da sociedade
(Cf. HIRSCH, 2010: 197-240).

Contudo, o quadro se apresenta no Brasil é outro. Tal como em muitos outros países
periféricos, o aparato de Estado está ancorado em fragilidades estruturais ditadas
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por acentuadas disritmias socioeconômicas, que em caráter perpétuo infuenciam,
corroem e/ou questionam sua representatividade. 

Neste afazer, as tarefas históricas da democratização, frequentemente incensadas,
proclamadas  e  mascaradas  por  discursos  emancipadores,  foram  quase  sempre
adiadas e engavetadas, um jogo de mistiícação que se tornou uma praxe política
sistêmica no Brasil e por sinal, em toda a América Latina. 

Portanto, para prosseguir no centro da vida política, o Estado no Brasil “tem que
assumir cada dia de maneira mais clara, seu papel mistiícador, como propagador,
ou mesmo criador de uma ideologia de modernização,  de paz social  e de falsas
esperanças que ele está longe de transferir para os fatos” (SANTOS, 1978: 180).

Um modos faciendi  de cujas fabulações e práticas incompletas o aparato estatal, a
capitanear o trato dos lixos, não pode, e seqoeu puetende, se esquivar, distanciar e
dissociar.
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1 Resíduos Sólidos: Estado, Ideologia e Gestão corresponde a excerto do Relatório
de  Investigação  de  Pós-Doutorado  Dilemas  da  Gestão  do  Lixoi  Reciclagem,
Catadoues e Incineuação, desenvolvido no biênio 2014-2015 com apoio do Programa
Nacional  de  Pós  Doutorado  (PNPD)  e  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), instituições de fomento associadas ao Ministério
da Educação (Brasília, DF). Em termos editoriais, Resíduos Sólidos: Estado, Ideologia
e Gestão corresponde a dois subcapítulos do Relatório de Pós-Doutorado da Paute II
-  Inteupuetações (1.  Ambiguidades),  respondendo  pelos  subttulos  Autcolações  e
Antnomias Matuiciais  e O Ampauo Estatístco e o Diuetouado do Lixo, páginas 26 a
33, adscritos ao ttulo o que identiíca esta edição. No ano de 2018, sob titularidade
da  Editora Kotev (Kotev©),  este excerto foi  revisado, repaginado, masterizado e
reconígurado editorialmente, incorporando revisão ortográíca com base nas regras
vigentes quanto à norma culta da língua portuguesa e igualmente cautelas de estilo,
repaginação  normativa  e  ajustes  de programação inerentes  ao formato  PDF.  Na
Segunda  Edição  (2020),  o  material  foi  apenas  renumerado  e  submetido  a  uma
segunda  revisão,  sem  nenhuma  alteração  de  monta.  Enquanto  documento,  as
edições  de  2018  e  2020,  exceto  três  íguras  que  foram  incorporadas  a  esta
repaginação  do  material,  reportam  exclusivamente  ao  teor  e  considerações
presentes no documento original da investigação. Atente-se que o conjunto do texto
do Relatório de Pós-Doutorado, está disponibilizado em Formato PDF em 8 ttulos
acatando a ordem de exposição textual do documento, atendendo aos ttulos 8 a 15
da  Série  Resíduos  Sólidos,  postada  no  Site  Maurício  Waldman  -  Textos
Masterizados (link:  htp://mwtextos.com.br/serie-residuos-solidos/).  Anote-se que
a confecção digital de Resíduos Sólidos: Estado, Ideologia e Gestão contou com a
Assistência  de  Editoração  Eletrônica  e  Tratamento  Digital  de  Imagem  do
webdesigneu Francesco Antonio Picciolo, E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com,
Home-Page:  www.harddesignweb.com.br.  Retenha-se  que  o  ttulo  Resíduos
Sólidos: Estado, Ideologia e Gestão é um material gratuito, sendo vedada qualquer
forma de reprodução comercial. A citação deste material deve agregar referências
ao  autor  e  ao  texto  conforme  segue:  WALDMAN,  Maurício. Resídoos  Sólidosi
Estado, Ideologia e Gestão. In: Dilemas da Gestão do Lixo: Reciclagem, Catadores e
Incineração.  Programa  Nacional  de  Pós  Doutorado  (PNPD)/  Coordenação  de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Título editado pela Editora
Kotev  integrando  a  Série  Resíduos  Sólidos  Nº.  9. Segunda  edição.  Brasília  (DF):
Ministério da Educação/PNPD-CAPES. 2015. São Paulo (SP): Editora Kotev. 2020.
2 Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário. Militante ambientalista histórico do Estado de São Paulo,  Maurício
Waldman  somou  a  esta  trajetória  experiências  institucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversiícada, com contribuições nas vertentes
da antropologia, geograía, sociologia e relações internacionais. Antigo colaborador
do líder seringueiro Chico Mendes, ativista de movimentos em defesa da Represa
Billings e um dos veteranos da Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do
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Meio Ambiente (APEDEMA, SP), Waldman foi elencado no ano de 2003 em enquete
do  Centro  Brasileiro  de  Análise  e  Planejamento  (CEBRAP),  como  um  dos  trinta
ambientalistas históricos do Estado de São Paulo. Nos anos 1980 e 1990, participou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação) e em várias entidades
ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de São Paulo e
o Comitê de Fiscalização do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em Iperó (SP). No
plano institucional, Waldman foi Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo
do Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletiva de Lixo na capital paulista. Dois dos três
pós doutorados desenvolvidos por Maurício Waldman (UNICAMP e PNPD-CAPES),
tiveram por tema precípuo a gestão dos resíduos sólidos. Maurício Waldman é um
dos nomes de destaque no conhecimento sistematizado sobre lixo no Brasil. Autor
de 18 livros, 22 ebooks e de mais de 700 artigos, textos acadêmicos e pareceres de
consultoria,  Waldman  lançou,  dentre  outras  obras,  Ecologia  e  Lotas  Sociais  no
Buasil (Contexto, 1992) e  Antuopologia & Meio Ambiente (SENAC, 2006), primeira
obra brasileira no campo da antropologia ambiental.  Como coautor,  assinou em
parceira obras como  Meio Ambiente e Missãoi A Responsabilidade Ecológica das
Iguejas (Editora da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 2003), Goia Ecológico
Doméstco (Editora Contexto, 2000), A Eco-92 e a Necessidade de om Noao Puojeto
(Associação  dos  Geógrafos  Brasileiros,  Seção de Fortaleza,  1992) e  Oito Cuítcas
Ecológicas à Conaeusão da Díaida (Coedição CEDI e Editora Global, 1991). Traduziu
duas  obras  de  peso:  El  Ecologismo  de  los  Pobues  -  Confictos  Ambientales  y
Lengoajes de Valouación (de Joan Martnez Alier) e com a colaboração da ílósofa
Bia Costa, Fifty Majou Philosopheus (de Diané Collinson). Ademais, Waldman é autor
Recousos  Híduicos,  Resídoos  Sólidos  e  Matuiz  Eneugétcai  Notas  conceitoais,
metodológicas  e  gestão  ambiental (Capítulo  de  Livro,  UFRGS,  2016)  e  de  Lixoi
Cenáuios e Desafios - Aboudagens básicas paua entendeu os uesídoos sólidos (Cortez
Editora, 2010), obra ínalista do Prêmio Nacional Jabuti de 2011 no quesito melhor
livro de Ciências Naturais e texto de referência nos estudos sobre resíduos sólidos,
trabalho desenvolvido no transcorrer da pesquisa de Pós Doutorado do autor na
UNICAMP. Maurício Waldman é graduado em Sociologia (USP (1982), licenciado em
Geograía Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em
Geograía (USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor
em Relações Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-
CAPES, 2015). 
Mais Informação: 
Portal do Professor Maurício Waldman:  www.mw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.br/     
Currículo Lattes-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474; 
Página em Academia.edu: htps://usp-br.academia.edu/MaurCC3CADcioWaldman 
Biografa Wikipédia: htp://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman. 
Email:   mw@mw.pro.br   
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3 Levando-se  em consideração  nexos  bibliográícos  matriciais  pertinentes  a  este
texto (POLANYI, 2000: 47; GIDDENS, 1991: 14-19; GOUREVITCH, 1975), entendemos
a Modernidade ou o Ocidente como a sociedade que surge na Europa ocidental a
partir  da  Baixa  Idade  Média,  formando  um  sistema  cujas  dinâmicas  técnicas,
econômicas  e  uniícadoras  consolidaram  uma  crescente  supremacia,  embaladas
pela  radicalização  incessante  das  suas  demandas materiais  e  civilizatórias.  Neste
senso, a Modernidade corresponde ao momento em que este processo se cristaliza,
particularmente a  partir  do Século XIX,  conquistando a atual  feição ao longo da
segunda metade do século passado. Nesta perspectiva, a Modernidade materializa
modos  de  vida  que  desvencilharam,  de  um  modo  que  não  têm  precedentes,  a
Humanidade dos modos tradicionais  de ordem social.  Numa aferição sintética,  a
Modernidade  se  caracteriza  pela  autonomia  do  econômico  como  princípio
regulador, sendo lógica da produção a diretriz básica da economia, secundada por
padrões  de  excelência  técnica,  postados  ao  controle  dos  ambientes  materiais,
culturais,  políticos,  econômicos  e  sociais  do  mundo  contemporâneo.  Diante
ordenações  de  valores  criadas  pela  Modernidade,  a  religião  perde  prestgio,
sobrepujada  por  modelos  abstratos  que  regulam  relações  com  viés  informal  e
impessoal, realidade enquadrada por determinações laicas de mundo, carente, pois
das  imemoriais  atribuições  mágicas,  metafísicas  e  afetivas  que  comandaram  as
sociedades pré-modernas  (Nota da edição 2020, Editora Kotev).
4 A conceituação de fuxos, com a qual se concatena a de íxos, foi elaborada por
Milton SANTOS em vários dos seus escritos (1999, 1998, 1988 e 1978) a partir de
proposições  trabalhadas  desde  os  anos  1970.  Ambas  operam  enquanto  estacas
epistemológicas na sua deínição de espaço, visto como uma relação entre sistemas
de objetos e sistemas de ações, no seio dos quais os íxos e os fuxos se mantêm em
interação permanente.
5 Sucintamente,  por  atou estamos  nos  referindo  ao  agente  que  participa  das
relações sociais  de modo geral,  que numa apreensão genérica  incluiria,  além do
Estado,  empresas,  entidades  supranacionais,  movimentos  sociais  e  organizações
não-governamentais, e do mesmo modo, segmentos sociais, grupos e categorias de
atividades (Nota da edição 2020, Editora Kotev).
6 Este  seria  o  conhecido caso das  porcentagens  “arredondadas”  e  de intervalos
percentuais tecnicamente questionáveis, como os que informam que as substâncias
perigosas,  suscetveis de potencializar os impactos inatos aos RDO, ocorrem numa
proporção entre 1 e 2C. Oua, acontece qoe 2% é simplesmente o dobuo de 1%, valor
que  implica  não  só  em  duplicar  impactos,  mas  também  em  desdobramentos
deletérios  numa  escala  logarítmica.  O  estudo  cientíco  do  lixo  tem  pela  frente
vastos volumes de detritos, e quaisquer descuidos ou simpliícações na mensuração
alteram drasticamente os resultados de uma investigação. Daí os reclamos, até onde
isto é possível, em prol de maior cuidado e precisão na manipulação de dados (Vide
WALDMAN, 2010: 106-107).



7 Estando  ausentes  levantamentos  quantitativos  dos  resíduos,  os  pesquisadores
apelam muitas vezes para os dados do mundo da produção e do fuxo de materiais.
Para saber, por exemplo, quanto papel é descartado, uma base estatstica bastante
utilizada é o da produção de papel somada à importação do produto. Este número
fornece  o  que  é  deínido  como  consomo  apauente Obviamente,  o  pressuposto
confesso é que fração signiícativa dos materiais é transformada em lixo, diligência
íltrada  por  suportes  metodológicos  próprios  para  cada  produto  e  para  cada
momento estudado.
8 Seria  conveniente  sublinhar  que,  por  exemplo,  nas  forestas  cultivadas  para  a
indústria papeleira predominam duas espécies: o pinus e o eucalipto, sendo que as
duas espécies apresentam performance ambiental dessemelhante. Caso estejamos
falando  do  pinos (cuja  densidade  básica  é  300k/m³/seco),  são  necessários  54
exemplares para produzir uma tonelada de papel. Na eventualidade da referência
ser  o eucalipto (densidade básica é 500k/m³/seco),  então a quantidade é pouco
superior à metade do pinos: 34 unidades (CEMPRE/IPT, 2000: 138). Na sequência a
este raciocínio, a relação de rendimento de celulose produzida é da ordem de 18
quilos de papel por árvore para o pinos e 29 quilos por árvore no caso do eucalipto
(Cf. WALDMAN, 2007: 33). 
9 Neste quesito, recorde-se a ampla utilização dos qoipo no Império Inca, sistema de
notação contábil baseado em nós feitos em cordas pelos burocratas estatais (Nota
da edição 2020, Editora Kotev).
10 Todavia,  seria  oportuno  assinalar  que  a  conhecida  expressão  waste
management,  consagrada por documentos de organizações internacionais como a
ONU, refere-se nos textos institucionais vertidos em língua inglesa  tanto à gestão
qoanto ao geuenciamento do lixo, cabendo ao interlocutor ou o desenvolvimento do
assunto esclarecer o que está exatamente em pauta (Cf. UN, 1997: 76). 
11 O  ERP  (acrônimo  de  Enteupuise  Resoouce  Planning), é  uma  arquitetura  de
softwaue visando facilitar o fuxo de informação entre todas as funções dentro de
uma companhia, tais como logística, ínanças e recursos humanos. 
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