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A SELETIVIDADE DAS EMBALAGENS E O IMPÉRIO DOS PUTRESCÍVEIS

Principiando pelo que corporifca uma garantietatstandi 3 deste texto, o perfl do lixo
brasileiro observou transformação substancial, ocorrida nos últmos quarenta anos,
quanto à presença cada vez mais avolumada de embalagens nos lixões e nos aterros,
referendando, pois crescente ejeção de itens inorgânicos,  inferência devidamente
pontuada nas estatstcas referentes aos Resíduos Domiciliares (RD).,  

Um diagnóstco largamente consensual sustenta que este processo esteve associado
à  urbanização,  energizado  pela  expansão  das  atvidades  industriais,  comerciais  e
muito partcularmente, pelo triunfo exegétco do moderno imaginário de consumo,
orquestrado, como sabemos, pelos primados da transitoriedade e descartabilidade
(Vide WALDMAN, 2015a, 2011 e 2010; PIGNATARI, 1990; T)FLER, 1973.,  

Neste partcular, ressalve-se que a hegemonia do  modiern urban lifestyle terminou
contagiando todos os grupos sociais, independentemente de serem urbanos ou não 
Neste prisma, o perfl tpifcado pelos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU.,, classicamente
identfcados com a grande urbe moderna (Figura 1.,, hoje é passível de detecção em
sítos de desova de refugos do meio rural, tanto no Brasil e como em todo o Planeta
(Cf  WALDMAN, 2011 e 2010: 44-72., 

A ttulo de exemplifcação, eis o que sublinha uma literatura insttucional para o caso
do Estado de São Paulo: “Mesmo sendo diversifcado, nota-se que a composição do
lixo rural é cada vez mais semelhante ao RSU, devido, muitas vezes, à proximidade
das comunidades rurais com os centros urbanos, além de hábitos e bens de consumo
contemporâneos inseridos por toda a sociedade” (ESP, 2014: 104., 

Notadamente, tais indicatvos têm representação mais emblemátca na embalagem
descartável  Isto porque contrariando um estatuto que durante séculos tutelou as
antgas economias tradicionais, o mundo moderno criou o conceito de embalagem
transitória 4, deliberadamente produzida com o propósito de ser lançada na lata de
lixo  

Por isso mesmo, raramente os invólucros perduram mais que cinquenta ou sessenta
dias entre o portão da fábrica e sua posterior transformação em detrito  Quanto a
muitos dos gadigets 5, a sobrevida destes engenhos pode não ultrapassar o lapso pífo
de quatro meses (MAGERA, 2013: 15; PINHEL, 2013: 18.,  
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FIGURA 1 - Tabela demonstratia do RDO per capita coletado nas áreas urbanas do Brasil, adotando como
base  de  dados  categorias  de  municípios  consoante  o  quantum demográfco,  a  saber:  (1)  até  30.000
habitantes;  (2)  30.001-100.000  habitantes;  (3)  100.001-250.000  habitantes;  (4)  250.001-1.000.000
habitantes; (5) 1.000.001-3.000.000 habitantes; (6) mais de 3.000.000 de habitantes. Embora a coleta nas
cidades menores  obserie  oscilações  e  lacunas  no atendimento  dos  seriiços,  é  bastante  claro  que as
médias mais altas de geração de lixo acatam no geral, tanto no Brasil como nos demais países, os ditames
geográfcos da concentração populacional (Fonte: WALDMAN, 2015a; CEMPRE Reiiew, 2014: 34).

Anote-se que embora reciclar os invólucros descartados seja uma possibilidade real e
objetva, não há como não salientar que esta opção não coaduna com a lógica de
consumo criada pelo mundo moderno  

Embalado pelo anseio de domínio das coisas, o consumo na Modernidade encontra
sua completude na desfguração dos objetos e substâncias, possessão que  compõe
um quadiro sensitiio atraiés dio qual diestruir as coisas é die igual modio, uma forma
die possuí-las (Cf  M)LES, 1972: 20-21 e WALDMAN, 2011 e 2010: 121-126.,  

Logo, na medida em que o Brasil se integra mais e mais aos fuxos da globalização,
este fruir é acompanhado da proliferação das envolturas descartáveis, pelo que, os
aterros e lixões passaram a recepcionar películas, vasos e recipientes metalizados;
garrafas e potes de vidro; cartonados, papelões, papéis e itens celulósicos em geral;
ademais, uma intensa profusão de formas, invólucros, laminados e partcularmente,
enfardamentos de matéria plástca  

Não há como negar, neste últmo quesito o país acompanha a turbulência de uma
“avalanche plástca” que parece dominar a paisagem contemporânea 6  Recordou o
pensador francês Roland BARTHES, foi através do plástco que o articio arrogou-se
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pela primeira vez na história humana à condição universalidade, reduzindo o natural
à condição de raridade (Cf  1972: 113.,  

Sendo assim, o horizonte urbano nacional, e em igual medida o cenário planetário,
parecem calçar de modo inelutável as palavras de Roland Barthes, com os plástcos
brindados ao papel de autêntcos protagonistas nas dinâmicas da tecnoesfera (Cf 
Figuras 2 e 3., 

Todavia, cumpre advertr que a visibilidade cada vez maior das embalagens no lixo
nacional  não signifca que os brasileiros estejam ingressando no seleto clube das
nações mais avançadas  Tampouco, que a meta sempre lembrada de inclusão social
dos pobres tenha sido fnalmente alcançada  Isto porque referendar a expansão de
itens inorgânicos no lixo como sinal de bem-aventurança social e econômica seria
pelo mínimo um equívoco cabal  

Na realidade, averbações com este mote consttuem uma forma pouco dissimulada
de afrmar que é permitdo às nações que se integram à globalização fazerem tabula
rasa das partcularidades inscritas no tempo e no espaço, que no mais das vezes,
consttui uma identdade axial de povos, grupos e comunidades  

Neste exato sentdo, antecipamos que as dessimetrias sociais que grassam no Brasil
não foram eliminadas  Contrariamente, seria até mesmo permissível afrmar que as
discrepâncias terminaram acentuadas, uma realidade que teima em se fazer notar
nos prontuários que certfcam uma fotografa fortemente desigual da composição
dos Resíduos Sólidos (RS., 

)bjetvamente, esta ponderação encontra confrmação em sondagens por faixas de
renda, que registram marcantes especifcidades nos lixos descartados por diferentes
grupos sociais (CEMPRE Review, 2014: 34.,  

Levando-se em conta nos lixos residenciais a partcipação de itens inorgânicos (ou
fração seca, composta por metais, papéis plástcos e vidros., e dos Resíduos Urbanos
Biodegradáveis  (os  RUB:  restos  úmidos,  orgânicos  e/ou compostáveis.,,  apurou-se
que:

➢ Nos setores de renda mais baixa, as lixeiras exibem uma composição de 3% de
metais, 5% de papel, 8% de plástcos, 3% de vidros e 64% de orgânicos; 
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FIGURA 2 - Em 2008, o artsta plástco Eduardo Srur montou uma instalação ao ar liire na marginal do
rio Tietê, na capital paulista. Composta por 20 esculturas gigantes de iinil na forma de garrafas PET
(10 metros de comprimento e outros 3 metros de diâmetro), sua fnalidade era chamar a atenção da
população para a graiidade dos resíduos plástcos e do entulhamento deste rio por estes refugos
(Fonte: < http://p4bw.com/pt/artsta/eduardo-srur/ >. Acesso: 6-12-2017).

FIGURA 3 - Plástco futuante numa marina do Hawaí, nos Estados Unidos, onde o problema tornou-se
crônico (< https://br.pinterest.com/pin/551761391818677729/ >. Acesso: 08-02-2018).
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➢ Para os grupos de renda média inferior, porcentagens de 2% para os metais, 9%
para o papel, 12% para o plástco, 3% para o vidro e 59% para a matéria orgânica; 

➢ Entre os grupos situados em faixas de renda média superior, os índices seriam 3%
de metais, 14% papéis, 11% plástcos, 5% vidros e 54% de lixo culinário;

➢ Todavia, note-se que nas faixas de renda mais bem aquinhoadas, tais índices são
respectvamente 6%, 31%, 11%, 7% e 28%  

Claro está, poderia ser objetado que o hábito dos segmentos mais ricos em fazer sua
alimentação, ao menos em parte,  no circuito comercial  de refeições,  colabora de
modo considerável para retroagir a partcipação dos RUB nos refugos residenciais
desta faixa de renda  

Senão porque, a parte de orgânicos que seguiria para as lixeiras doméstcas encontra
destnação diferente, sendo abduzida pelo circuito do lixo comercial  dos botecos,
cantnas e restaurantes 

Não obstante, tal como acontece nas médias das nações afuentes, os dados obtdos
por faixa de renda confrmam -  e não negam - o perfl previsto para os rebotalhos
dos setores socialmente mais bem situados  Entenda-se que neste segmento, os RUB
confguram proporção em torno da quarta parte do total dos RD), média em nada
dessemelhante dos índices europeus e estadunidenses  

A mais ver, as diferenças percentuais revelam por si mesmas avultadas distâncias
entre as classes sociais e igualmente, o quanto o difundido bordão “somos todos
consumidores” peca pela incorreção, primarismo e generalidade (Cf  CEMPRE, 2010., 

Destarte, os números demonstram de modo taxatvo quão grandemente a alardeada
expansão da sociedade de consumo no Brasil permaneceu rigidamente enquadrada
por  molduras  socioeconômicas  dessimétricas,  perseverando  em benefciar  nichos
historicamente privilegiados  

É o que informa a proporção nitdamente mais generosa de resíduos inorgânicos nos
contêineres da população rica e na contramão, o predomínio dos lixos compostáveis
nos descartes da população pobre  

Por sinal, a fliação de bens e produtos embalados com o estlo de vida moderno,
justamente os protegidos por materiais inorgânicos como papel, plástcos, vidro e
metais, é uma matriz que torna inteligível que a prodigalidade do lixo seco seja tanto
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maior quanto maior for a proximidade de um grupo social relatvamente ao padrão
hegemônico de consumo (passim CAVALCANTI et CHAGAS, 2006., 

Assim, estando claro que o país não alterou estruturalmente o quadro tradicional de
mazelas sociais, esta notação assegura que o lixo brasileiro siga caracterizado por
uma consttuição distnta da existente nos países afuentes, permanecendo, pois sob
hegemonia das sobras orgânicas 7  

Tal afrmação é materialmente confrmada pelas análises gravimétricas dos RSU da
cidade de São Paulo  Maior metrópole brasileira, este núcleo urbano, que reúne 12
milhões de habitantes, está investda da prerrogatva de papel econômico dirigente,
e por extensão, de polo organizador da espacialidade moderna no país (IBGE, 2015 e
2014., 

No que seria demonstratvo do protagonismo da metrópole paulista na formação
espacial brasileira, outras cinco cidades de ponta no ranking em termos de fatas do
Produto Nacional Bruto (PNB.,, exibem porcentagens signifcatvamente menores da
riqueza nacional  

)s levantamentos demonstram que São Paulo contribui com nada menos que 11,8%
do PNB brasileiro, naco percentual que contrasta vividamente com o da cinco urbes
mais ricas seguintes: Rio de janeiro, com 5,1%; Brasília, 3,9%; Curitba, 1,4%; Belo
Horizonte, 1,4% e Manaus, com 1,3% (WB, 2012a: 23., 

Contudo, mesmo nesta urbe milionária os RUB insistem em encabeçar a esplanada
dos rebotalhos  No ano de 2012, as médias alusivas à cidade indicavam que 51% dos
lixos de origem domiciliar consistam de sobras culinárias, uma proporção incomum
na comparação com qualquer metrópole afuente (Vide PIGRS, 2013: 8; WALDMAN,
2015a, 2011 e 2010., 

)ra, se esta porcentagem é encontrada na maior metrópole nacional, o mínimo a se
esperar  é  que  os  índices  alcancem patamares  ainda  mais  proeminentes  noutras
aglomerações urbanas, sejam estas demografcamente expressivas ou não  

Não admira então que lixo orgânico seja detectado na razão de 65,3% nas cidades
satélites de Brasília e 72% em Uberlândia, sendo que como regra, impera no país um
proeminente reinado dos restos compostáveis (BARCEL)S, 2009.,  

Detalhando melhor esta afrmação, anote-se que dependendo da fonte consultada, a
portentosa massa de detritos úmidos nos RSU pende de 57,51% (DEMAJ)R)VIC et
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LIMA, 2013: 50-51.,,  para um promédio de 60% (NET), 2014: 12.,, 60-70% (PIGRS,
2013: 8.,, 52%-67% (WALDMAN, 2011 e 2010: 81.,, 50%-70% (B)SC)V, 2008: 35., ou
até mesmo 69,6% do total dos RD) (Ver IPEA, 2010: 25.,  

Assim sendo, embora as porcentagens sejam discrepantes (entretanto, saliente-se a
pequena distância matemátca notada entre as diversas fontes.,, é impossível deixar
de concluir que as sobras culinárias consttuem de longe o item predominante a ser
sepultado nos aterros brasileiros 

Por sinal, tais médias enquadrariam o lixo nacional num padrão próximo ao da China,
cujos aterros são formados por 65% de RUB ou mesmo alçaria os RD) nacionais
como candidato ao círculo de países classifcados como de renda baixa, nações onde
as porcentagens de lixo úmido rondam os patamares dos 60 a 65% do lixo municipal
(WB, 2012b.,  

Neste  patamar,  na melhor das  hipóteses  o  país  transitaria  num limbo interstcial
localizado entre as nações classifcadas por órgãos como as Nações Unidas como de
renda baixa (cujo lixo é formado por 65% de orgânicos., ou de renda média (com 43%
de compostáveis.,, condição um tanto distante, acatando parâmetros considerados
“afuentes” dos RSU, do status de nação emergente  

Deve-se igualmente atnar que as porcentagens brasileiras estão distantes da média
global de composição dos RS, que giram em torno de 47% de orgânicos  E caso a
comparação for feita com refugos das nações afuentes, tanto pior para o prestgio
dos detritos nacionais, em vista de que nos países centrais, os RUB correspondem
tão somente 28% do total dos RD) (Cf  WB, 2012b: 17-21; UNEP, 2011: 294.,  

Partcularmente, chama a atenção o fato dos brasileiros menos afortunados terem
um perfl de RUB no lixo residencial muito similar às médias encontradas nos países
periféricos,  inferência  também materializada  na  geografa  urbana,  conotada  pela
concentração  desigual  dos  RUB  nas  áreas  habitadas  por  grupos  de  baixo  poder
aquisitvo (B)SC)V, 2008: 34-35.,  

Sendo esta a fotografa dos RS nacionais, urgiria, pois explicar a razão  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, trata-se de uma ponderação feita com certa propriedade  De
fato a rica concentração de materiais orgânicos nos RD) brasileiros alteia o país a um
dos postos mais destacados em perdas mundiais de alimentos  Mais exatamente, o
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Brasil fgura na relação dos dez maiores desperdiçadores mundiais: acredita-se que
35% da produção agropecuária tenham por destno as caçambas de lixo (CARVALH),
2009.,  

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 (WALDMAN, 2015a, 2011 e 2010; C)NAB, 2014., 

Por sua vez, a Companhia Nacional de Alimentação (C)NAB.,, estma que as perdas
em grãos perfazem cerca de 10% da produção  Dito de outro modo, a porcentagem
corresponde a 9,8 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados, considerando-
se números da safra 2000-2001 (CARVALH), 2009.,  

Na ponta do lápis, isto signifca 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, quantdade sufciente para garantr café da
manhã, almoço e jantar para 39 milhões de pessoas” (Cf  MAGERA, 2013: 52; Ver
também Editorial IPEA, 2009., 

Na realidade, o que está em curso é uma autêntca calamidade que acontece devido
a uma somatória de anomalias materializadas numa coleção de disrupções a artcular
intercorrências relacionadas ao modo de colher, armazenar, processar, produzir e de
distribuir  a  produção de alimentos,  tonifcadas  por  falhas  logístcas,  compras  por
impulso, deseducação culinária e por padrões ambientalmente insustentáveis do que
se põe na mesa 8  

)utras 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
assaltado por campanhas de combate à fome (passim Boletm )NU-Brasil.,  Do que se
deduz que mais  do que programas como Fome Zero,  o fundamental  residiria  no
incentvo a procedimentos com base num desperdício zero 

No mais, este quadro é completado pelo desbaratamento corporifcado no estlo de
consumo  faustoso,  gourmetzado  e  desmesurado  dos  grupos  mais  afortunados,
mimetzado enquanto marcador social de consumo e de poder nos comes e bebes ao
qual este segmento está culturalmente afeito (WALDMAN, 2010; LAC)STE, 1978: 32
e CASTR), 1965.,  
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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  -  quanttatva  e  qualitatvamente  -  frente  aos  setores  sociais
efetvamente bem aquinhoados da população 9  

Então, grosso modo consistndo os desvalidos da fortuna o segmento socialmente
mais numeroso, esta realidade inescapável é intrínseca a duas nuanças resilientes da
composição do lixo nacional:

Primeiro, a perpetuação sob noias roupagens die um perfl diessimétrico die resídiuos,
cujas característcas não coadunam com as de uma nação que evoluiria na direção de
um padrão afuente  Pelo contrário, sendo sua expressão mais acabada o predomínio
do lixo orgânico nos aterros, este entendimento torna difcultosa o argumento de
que estarmos de fato observando alterações estruturais no perfl dos RD) nacionais
na interface com a estratfcação social do país  

Segundo,  a tenacidiadie die um caráter eminentemente diesigual dio lixo nacional, ou
com outras palavras, que o Brasil expressa nos resíduos a condição de país gravado
pela apartação social,  no qual uma minoria da população responde pela parte do
leão da expansão da fração  seca dos  lixos,  aspecto que tal  como foi  observado,
confrma um quadro que classicamente diferencia a geração dos lixos de acordo com
categorias de renda 

Tratam-se em suma, de averbações que atestam o caráter altamente inercial  dos
dinamismos que impulsionam o vigor da geração do lixo domiciliar brasileiro, cujo
enfrentamento, tem sido colocado às mais duras provas 
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Boletm  Eletrônico  do  Insttuto  Humanitas  Unisinos  (IHU.,  São  Leopoldo  (RS.,:
UNISIN)S  11-11-2009  Disponível on line em: 
<  http://www ihu unisinos br/notcias/notcias-arquivadas/27413--o-brasil-esta-
entre-os-10-paises-que-mais-desperdicam-comida-no-mundo  >  Acesso em: 06-06-
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VIEIRA, Isabela  IBGE indiica que 11,2 milhões die brasileiros passaiam fome em 2009
- Insegurança alimentar é mais graie para negros  Agência Brasil, edição de 29-11-
2010  2010;

WALDMAN,  Maurício  Usos  e  Abusos  dio  Plástico  Artgo  publicado  pelo  jornal  )
Imparcial  Coluna Pensar & Repensar, edição de terça-feira, 08-09-2015, página 3a 
Presidente Prudente (SP.,  Disponível on line em: 
<  http://www mw pro br/mw/ColunaPRIImparcial19 pdf >  Acesso em: 23-10-2015 
2015b;

IIIIIIIIII  Repensandio a Garrafa PET  Artgo publicado pelo jornal ) Imparcial 
Coluna Pensar & Repensar, edição de sexta-feira, 03-04-2015, página 3a  Presidente
Prudente (SP.,  Disponível on line em:
<  http://www mw pro br/mw/MAIColunaPRIImparcial11 pdf >  Acesso em: 23-09-
2015  2015c;

EDITORIAIS

Editorial  IPEA  Desperdiício,  Custo  para  todiosH  Alimentos  apodirecem  enquanto
milhões die pessoas passam fome  In: revista Desafos do Desenvolvimento, ano VI,
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de Geografa e Estatstca (IBGE.,  Disponível on line em:                                                 <
http://saladeimprensa ibge gov br/notcias?
view=notcia&id=1&busca=1&idnotcia=2972 >  Acesso em: 02-09-2015  2015;
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Resídiuos  Sólidios  Insttuto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (IPEA.,  Brasília  (DF.,:
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PGIRS  Plano die Gestão Integradia die Resídiuos Sólidios dia Cidiadie die São Paulo  São
Paulo  (SP.,:  Comitê  Intersecretarial  para a  Polítca  Municipal  de  Resíduos  Sólidos 
2013;
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Nairobi (Quênia.,: United Natons Environment Programme (UNEP.,  2011;

WB  Wasting  no  Opportunity  -  The  case  for  managing  Braziilss  electronic  waste 
Washington DC (EUA.,:  Project  Report  Estudo preparado por InfoDev (The World
Bank  Group.,  e  Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia  –  Secretaria  de  Polítcas  de
Informação e Tecnologia (MCT - Brasil.,  2012a;
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RELATÓRIOS DE CONSULTORIA E PROJETOS

WALDMAN, Maurício  Sacolas Plásticas e die PapelH Aspectos Técnicos, Ambientais e
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1 Lixo Nacional: Seletiidade, Dessimetrias e Contradições  corresponde a excerto
do  Relatório  de  Investgação  de  Pós-Doutorado  Dilemas  dia  Gestão  dio  LixoH
Reciclagem, Catadiores e Incineração, 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.,,  insttuições  de  fomento
associadas  ao  Ministério  da  Educação  (Brasília,  DF.,  Em  termos  editoriais,  Lixo
Nacional: Seletiidade, Dessimetrias e Contradições é um subcapítulo da Parte II -
Interpretações  (1  Ambiguidades.,,  do  Relatório  de  Pós-Doutorado,  respondendo
pelo ttulo A Seletiiidiadie dias Embalagens e o Império dios Putrescíieis, páginas 33 a
37  No ano de 2020, sob ttularidade da Editora Kotei (2020, Kotev©.,, este excerto
foi  revisado,  masterizado e reconfgurado em molde editorial  digital  A presente
edição do texto incorpora revisão ortográfca 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  Enquanto
documento, a edição de 2020, exceto as Figuras 1, 2 e 3, indexadas à masterização
do  material,  reporta  exclusivamente  ao  teor  e  considerações  presentes  no
documento original da investgação  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
(disponível  no  link  que  segue:  http://mwtextos com br/serie-residuos-solidos/.,  A
confecção eletrônica de  Lixo Nacional: Seletiidade, Dessimetrias e Contradições,
contou com a Assistência de Editoração Eletrônica, Pareceres Técnicos e Tratamento
Digital de Imagens por parte do webdiesigner Francesco Antonio Picciolo, Contato E-
mail:  francescoIantonio@hotmail com,  Home-Page:  www harddesignweb com br 
Material eletrônico de domínio público, retenha-se que Lixo Nacional: Seletiidade,
Dessimetrias e Contradições é de acesso gratuito, sendo vedada qualquer forma de
reprodução comercial  A citação deste material deve agregar referências ao autor e
ao  texto  conforme  segue:  WALDMAN,  Maurício  Lixo  NacionalH  Seletiiidiadie,
Dessimetrias e Contradiições  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  10  Segunda edição  Brasília  (DF.,:
Ministério da Educação  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  insttucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversifcada, com contribuições nas vertentes
da antropologia, geografa, sociologia e relações internacionais  Antgo colaborador
do líder seringueiro Chico Mendes, atvista de movimentos em defesa da Represa
Billings e um dos veteranos da Assembleia Permanente de Entdades em Defesa do
Meio Ambiente (APEDEMA, SP.,, Waldman foi elencado no ano de 2003 em enquete
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do  Centro  Brasileiro  de  Análise  e  Planejamento  (CEBRAP.,  como  um  dos  trinta
ambientalistas históricos do Estado de São Paulo  Nos anos 1980 e 1990, partcipou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação., e em várias entdades
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 insttucional, Waldman foi Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo
do Campo (SP., e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista  Dois dos três
pós doutorados desenvolvidos por Maurício Waldman (UNICAMP e PNPD-CAPES.,,
tveram por  tema  precípuo  a  gestão  dos  resíduos  sólidos  Waldman  é  um dos
nomes de destaque no conhecimento sistematzado sobre lixo no Brasil  Autor de
18 livros, 22  ebooks  e de mais de 700 artgos, textos acadêmicos e pareceres de
consultoria,  Waldman  lançou,  dentre  outras  obras,  Ecologia  e  Lutas  Sociais  no
Brasil (Contexto, 1992., e  Antropologia & Meio Ambiente (SENAC, 2006.,, primeira
obra brasileira no campo da antropologia ambiental  Como coautor,  assinou em
parceira obras como  Meio Ambiente e MissãoH A Responsabilidiadie Ecológica dias
Igrejas (Editora da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 2003.,, Guia Ecológico
Doméstico (Editora Contexto, 2000.,, A Eco-92 e a Necessidiadie die um Noio Projeto
(Associação  dos  Geógrafos  Brasileiros,  Seção  de  Fortaleza,  1992., e  Oito  Críticas
Ecológicas à Coniersão dia Díiidia (Coedição CEDI e Editora Global, 1991.,  Traduziu
duas  obras  de  peso:  El  Ecologismo  die  los  Pobres  -  Confictos  Ambientales  y
Lenguajes die Valoración (de Joan Martnez Alier., e com a colaboração da flósofa
Bia Costa, Fify Major Philosophers (de Diané Collinson.,  Ademais, Waldman é autor
Recursos  Hídiricos,  Resídiuos  Sólidios  e  Matrizi  EnergéticaH  Notas  conceituais,
metodiológicas  e  gestão  ambiental (Capítulo  de  Livro,  UFRGS,  2016.,  e  de  LixoH
Cenários e Desafos - Abordiagens básicas para entendier os resídiuos sólidios (Cortez
Editora, 2010.,, obra fnalista do Prêmio Nacional Jabut 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
Geografa Econômica (USP, 1983.,, Mestre em Antropologia (USP, 1997.,, Doutor em
Geografa (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: http://mwtextos com br/     
Página em Academia.edu: https://usp-br academia edu/Maur%C3%ADcioWaldman 
Currículo Lattes-CNPq: http://lattes cnpq br/3749636915642474; 
Biografa Wikipédia: http://enº wikipedia org/wiki/MauricioIWaldman  
Email:   mw@mw pro br   
3 Termo clássico de origem alemã usual nos textos das ciências sociais e jurídicas 
Numa tradução literal signifca “garanta do fato”, e numa compreensão estendida,
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equivaleria a “prova técnica” ou “domínio da efetvidade” 
4 )bserve-se que esta característca é reveladora de um horizonte temporal de novo
tpo inaugurado pela  Modernidade  e  que  progressivamente  foi  empoderado da
autoridade de parâmetro dominante nas expectatvas imaginárias e concretas do
sistema  Refete uma nova interpretação do tempo social,  diefnidia como linear e
progressiia, que se afrma na apologia da rapidez, da velocidade, da transitoriedade
e na prevalescência da fruição linear da temporalidade (Vide G)UREVITCH, 1975 e
T)FLER, 1973., 
5 Vocábulo da língua inglesa creditado como um galicismo  Na mercadologia e em
vários ramos das ciências econômicas, refere-se a um equipamento com propósitos
e funções específcas no cotdiano  São comumente categorizados como  gadigets
todos  os  engenhos  eletrônicos  portáteis:  celulares,  calculadoras,  smartphones e
tablets, sendo corrente, do mesmo modo, um sentdo mais amplo, abarcando todos
os equipamentos eletrônicos 
6 As  estatstcas  comprovam inquestonável  protagonismo  do  material  na  escala
planetária  A  ttulo  de  comparação,  durante  o  século  XX  a  produção  de  carvão
multplicou-se por seis, e a do minério de cobre, 25 vezes  Porém, produtos plástcos
expandiram-se 18 vezes em trinta e quatro anos e nada menos que 41 vezes ao
longo de quarenta anos  Acareações estatstcas informam que o mundo em 1960
produziu seis milhões de toneladas de plástcos, passando para 27 milhões em 1970,
53 milhões em 1980, 93 milhões em 1990 e 110 milhões em 1994 e no ano 2000 a
cifra astronômica de 247 milhões de toneladas (Cf  WALDMAN 2015b, 2015c, 2011,
2010: 57-60 e 2007; ALIER, 2005; CALDER)NI, 2003: 225., 
7 Porém, advirta-se quanto às incorreções das associações mecânicas entre renda
per capita e geração de refugos  Conquanto seja possível, por exemplo, concatenar
desigualdade e pobreza  estacionária  de um lado com a expansão crescente dos
mercados de outro, é necessário pontuar que isto não insinua a existência de uma
ligação causal, de artculações mecânicas e tampouco, sua inevitabilidade  Aparte
ressalvas e cautelas indispensáveis nos estudos com este foco, pode pelo contrário
acontecer uma  mitigação dias diesigualdiadies, basicamente pelo fortalecimento do
setor de prestação de serviços e pelos proveitos obtdos das novas tecnologias (Ver
PENID), 2008: 41 et seq., 
8 Anotou o geógrafo e médico brasileiro Josué de CASTR) no seu clássico Geografa
dia 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., 
9 Seria  igualmente  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, não-brancos: mestços, indígenas e
negros  No ano de 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 (apudi VIEIRA, 2010., 
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