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I. LIXO BRASILEIRO: PNRS, MUDANÇAS E PERSISTÊNCIAS

Na sequência ao debate proposto por este Relatório de Investiaaço e ampliando o
leque de problematiaaões, seria conveniente anotar que o ano de 2010 é o ponto
de  partda  em  que  o  debate  dos  resíduos  sólidos  passou  a  ser  catalisado  e/ou
pautado pelas propostas de incineraaço do lixo, que crescentemente conquistaram
posiaço de destaque nos fóruns relacionados à iestço dos resíduos. 

Note-se  que  embora  as  técnicas  de  incineraaço  sejam  dominadas  e  lariamente
utliiadas em diversos países, existem incerteias acerca da implantaaço, operaaço ou
mesmo a necessidade desse tpo de tecnoloiia no país. 

Simultaneamente,  a  entrada  em  cena  da  Polítca  Nacional  de  Resíduos  Sólidos
(PNRS) ocorre num contexto em que o país mostrava clara evoluaço positva nos
indicadores da reciclaiem. Ao lonio de uma década, entre os anos 1999 e 2008, os
percentuais  de  expansço  do  reaproveitamento  dos  materiais  foram  realmente
siinificatvos. 

A reciclaiem do papel e materiais celulósicos expandiram-se em 163,2%; latas de
alumino, 25,3%; latas de aao, 32,8%; vidros, 17,5%; pneus, 480%, embalaiem lonia
vida, 160%; o papelço, 12,1%; os plástcos, 41,3% e dentre estes, partcularmente a
sucata de Polietleno Terefalato (PET), com 160,9% de aumento (Cf. DEMAJOROVIC
et LIMA, 2013: 53).

Contudo, a exposiaço destes números pode incitar o pronunciamento de ressalvas.
No que demonstra o quanto a ampliaaço da reciclaiem ainda estava lonie de ser
satsfatória, em 2009 no Brasil, a sucata metálica de aao supria menos de 24% da
produaço anual das aciarias, contrastando com uma média de 40% no plano mundial
(CARVALHO et XAVIER, 2014b: 8). 

Pari passu, os proiramas insttucionais de Coleta Seletva de Lixo (CSL) padecem de
loiístca  real.  Certamente  até  loiram  a  captaaço  de  certo  volume  de  materiais
recicláveis, mas que em raiço de obstáculos nos circuitos de escoamento resultantes
de iarialos funcionais, ieram um retorno operacional disfuncional, perpassado por
falhas e incompletudes, inclusive nas cidades onde os circuitos de reaproveitamento
dos recicláveis estariam, em tese, mais consolidados (Cf. WALDMAN, 2015a, 2011,
2010). 
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O possível constraniimento que estas notas podem provocar deve, entretanto, ser
contraposto a aferiaões de ordem objetva. Nesta loiicidade, é importante destacar
o aspecto econômico da reciclaiem porque é este o ariumento que fornece a chave
de muitas das contradiaões que rondam o ierenciamento dos lixos na atualidade,
seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. 

No que, por exemplo, fica demonstrada a forte inseraço da reciclaiem na esfera dos
neiócios,  a compostaiem do lixo oriânico (ou Resíduos Urbanos Biodeiradáveis:
RUB), está a décadas espanejando em torno da marca histórica de 1,6% do total dos
Resíduos Domiciliares (RDO) ierados no torrço verde e amarelo (IPEA, 2013b). 

Este índice, indiscutvelmente pífio e ainda assim, processado quase totalmente por
equipamentos públicos e nço por meio de serviaos prestados por empresas,  fala
bem alto em explicitar a íntma relaaço da indústria recicladora com as dinâmicas de
mercado, que consttuem o irande motor da recuperaaço dos materiais 3. 

Nço é outra a raiço do sucesso da reciclaiem da latnha de alumínio. Este refuio é
costumeiramente  uma disputada vedete  nas  bolsas  de recicláveis.  É  uma sucata
valiosa,  prestiiada pelo seu conteúdo eneriétco e que conta com um poderoso
parque  reciclador,  emanaaço  de  um  setor  altamente  monopoliiado  por  poucas
irandes empresas. 

Note-se que consttuindo um seimento industrial estratéiico no mundo moderno, a
fabricaaço do alumínio é liderada pelo chamado “Cartel das Seis Irmçs”, composto
pela Alcoa, Alusuisse, Reynolds, Kaiser, Pechiney e Alcan. Este irupo de indústrias é
quem dá a últma palavra quanto à localiiaaço ieoiráfica de qualquer fábrica de
alumínio. 

Seiuramente, este ramo da metaluriia consttui um dos mais poderosos monopólios
atualmente existentes no mundo. Consequentemente, nço seria de se admirar que a
reciclaiem  deste  material  materialiie,  por  extensço,  um  seimento  iiualmente
monopoliiado. 

A ttulo de exemplificaaço, essa propensço concentradora, no Brasil, a LATASA é a
única  fabricante  de  latas  de  alumínio  e  única  compradora  desta  sucata,  sendo,
portanto, um misto de monopólio e de monopsônio (CALDERONI, 2003: 177-188).

Na economia da reciclaiem, o preao médio do refuio, em meados dos anos 1990,
oscilava  entre  quatro  a  cinco  veies  mais  do  que  o  plástco  PET,  ieralmente  o
seiundo colocado em remuneraaço nas bolsas de recicláveis, e cerca de dei veies o
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papel branco, o quarto em numerário 4. Isto explica a afeiaço e procura pela sucata,
entroniiada por muitos textos como o ouro dos catadores. 

No  Brasil,  o  setor  da  indústria  recicladora  dedicado a  dar  vida  nova  às  latnhas
envolve número considerável de protaionistas. Ao lonio do percurso traaado pela
reciclaiem da sucata, acredita-se que cerca de 2.000 empresas e aparatos de apoio
partcipem de um processo que inclui coleta, armaienamento, transporte, laminaaço
e disponibiliiaaço das latnhas de alumínio no mercado (Vide CEMPRE, 2009: 112;
WALDMAN, 2010: 180 e 2008: 7).

As  recicladoras  devoram  o  resíduo  numa proporaço  ímpar.  Estatstcamente,  um
milhço de latnhas é recuperado por hora pelos catadores. Um esforao deste porte
permite que o patamar de reciclaiem desta sucata nunca seja inferior a 97% do total
dos descartados, tal como comprovam os demonstratvos para o quadriênio 2009-
2012. Indubitavelmente, um record mundial (Cf. ABRELPE, 2015: 35; CEMPRE, 2012:
116). 

O que está relatado é uma dentre muitas notaaões confirmando que a reciclaiem
nço está em contradiaço com as diretriies maiores da economia. Pelo contrário, a
elas se conecta diretamente. Nesta direaço, há uma ordem de fatores nem sempre
lembrada, referente à otmiiaaço dos insumos financeiros. A este respeito, atente-se
para um lapidar comentário de inspiraaço corporatva: 

“Ao  reduiir  o  uso  de  insumos  extraídos  da  natureia  com  risco  de  impactos
ambientais,  evitar  danos  à  biodiversidade,  economiiar  eneriia  e  diminuir  as
emissões  de  GEE,  a  reciclaiem  representa  uma  vantaiem  compettva  para  as
empresas. Cada vei mais as decisões de compra levam em conta os impactos em
todo o ciclo de vida dos produtos, da matéria-prima à destnaaço final. Além dos
ianhos ambientais e sociais, há reduaço de custos” (CEMPRE Review, 2014: 28).

No  mais,  na  perspectva  do  uso  dos  recursos  naturais,  a  reciclaiem  passa  a  se
expandir  quando o processo predatório clássico deixa de ser possível,  que recua
diante de modelos tdos como ambientalmente mais adequados e contemporâneos. 

Um sinal desta tendência é a difusço de metodoloiias ecoeficientes, caso da Análise
do Ciclo de Vida (ACV)  5, dos produtos, com meta em otmiiar o custo ambiental
inserido nos ciclos de produaço na apropriaaço de insumos como a áiua, eneriia e
matérias  primas  (inputs),  assim  como  minimiiar  a  ieraaço  de  resíduos  sólidos,
efluentes iasosos e áiuas residuárias (outputs),  procedimentos mediatiados pela
proposiaço de contrapartdas ambientais por parte da cadeia produtva.
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A escassei de recursos naturais, um resultado inequívoco do triunfo da economia
moderna (Cf. RESENDE, 2013; CECHIN, 2013), passa a justficar a recuperaaço do que
dantes era despreiado,  inclusive enquanto estratéiia para realimentar o fluxo de
insumos para as indústrias  6. Atada à lóiica do mercado, a  indústria da reciclagem
passa a instrumentaliiar e a se nutrir das mesmas dinâmicas que perpassam pelo
sistema, interaiindo tanto com a loiicidade econômica quanto para os imperatvos
do imaiinário social.

Assim sendo, as recicladoras trabalham, em paralelo, para obter uma leiitmidade
ecolóiica,  justficando amplo uso do  marketing verde.  Basicamente,  a adoaço de
polítcas de preservaaço por parte das empresas obedece tanto pressões utlitárias,
da sociedade e do mercado internacional, quanto a estratéiias de puro marketni. 

Na ariumentaaço da socióloia e economista Raquel da Silva PEREIRA, “as bandeiras
ecolóiicas  levantadas  por  empresas  aireiam  simpata  às  que  se  apoiam  no
marketni ecolóiico para atribuir foraa as suas marcas e à sua imaiem insttucional.
No Brasil, o mercado potencial para produtos com apelo ecolóiico está em irande
crescimento” (2002: 66).

Nço por acaso, o Compromisso Empresarial Para a Reciclaiem (CEMPRE) foi fundado
em Sço Paulo em Marao de 1992, poucas semanas antes do início do Fórum Global
da Eco-92, consttuindo até hoje a principal instância multssetorial do iênero no
país 7. Reunindo num primeiro momento a partcipaaço de 14 irandes empresas, o
CEMPRE ampliou paulatnamente o quadro de firmas associadas. 

Nesta cadência, em Abril de 2015 o CEMPRE somou a adesço de 37 membros, todos
em uníssono, exibindo indiscutvel projeaço na economia brasileira, vários dos quais,
representando empresas líderes em seimentos de mercado, atuantes no comércio,
na indústria e no setor de serviaos. 

Para exemplificar,  dentre corporaaões associadas ao CEMPRE constam a Unilever,
Braskem, Coliate-Palmolive,  Casas Bahia, Pço de Aaúcar, Suiano-Fefer, Tetra Pak,
Walmart,  Grupo Pço de Aaúcar,  Nestlé,  Hewlet Packard,  Nívea, Carrefour,  Bunie
Born e Viior (Cf. CEMPRE Informa nº. 140, marao-abril de 2015).

Nesta linha de consideraaões, o sucesso da reciclaiem lata de alumínio é o claro
indício da autoridade do ariumento econômico como diretrii para a recuperaaço
dos  materiais,  sobretudo  porque  a  reciclaiem  é  nço  só  um  neiócio,  mas  mais
verdadeiramente, um grande negócio. Retenha-se que de acordo com estmatvas do
CEMPRE, em 2012 no Brasil a indústria recicladora faturou R$ 10 bilhões, existndo
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expectatvas de expansço siinificatva para os próximos anos (CEMPRE Review, 2014:
11)

Deste modo, como reira é permitdo sentenciar que a reciclaiem se conecta ao que
iera retorno financeiro e pelos mesmos motvos, é complacente em enterrar sem
piedade o que nço dá lucro. Recicla-se o que tem valor de troca e o que nço tem, é
apenas um traste que nço merece nenhuma consideraaço (Vide WALDMAN, 2015a,
2011, 2010: 192).

Neste cenário, importa reiistrar que a partr das duas últmas décadas do século
passado, os trabalhadores da cataaço comeaaram paulatnamente a despontar na
pauta dos debates envolvendo os Resíduos Sólidos (RS). Isto porque nço havia como
serem iinorados pelo mundo corporatvo ou por qualquer outro observador cujas
atenaões estvessem voltadas ao que se desenrolava na paisaiem urbana brasileira.

Outrossim, atente-se que o fenômeno da cataaço é nos dias de hoje pratcamente
cosmopolita. O Banco Mundial estma que os catadores consttuam 1% da populaaço
mundial  (Cf.  ABRELPE,  ISWA  et GESP,  2013:  28-29).  Na  América  Latna,  sob uma
multplicidade de denominaaões reiionais - cartoneros na Arientna, cachureros no
Chile,  chamberos no Equador,  cirujas na  República  Dominicana,  segregadores no
Peru -,  os catadores sço encontrados em pratcamente todos os irandes centros
urbanos. 

No mais, os catadores seriam um milhço e meio na Índia e embora nço existam
dados fiáveis sobre a realidade africana, é impossível nço notá-los em urbes como
Kinshasa, Cairo, Laios e Dakar. Em menor proporaço, existem núcleos de catadores
inclusive nos países desenvolvidos. Por exemplo, Sço Francisco, nos Estados Unidos,
contabiliia 2.000 waste pickers reiulariiados e centenas que trabalham ao lario de
qualquer reiulamentaaço (Vide ABRELPE, ISWA et GESP, 2013: 28-29; ABRAMOVAY,
2013; EVAL, 2010: 139-141).

No Brasil, em que pese o caráter ienérico com que a terminoloiia catador aparece
nos levantamentos, pesquisa publicada em 2008 pelo Fundo das Naaões Unidas para
a Infância (UNICEF), esclarecia que em 66,7% dos centros urbanos do país, existam
catadores atvos nas ruas e loiradouros, sendo que em 37,4% dos municípios estes
trabalhadores estavam operando em lixões (Cf. DEMAJOROVIC et LIMA, 2013: 54). 

Mas, como sói acontecer com muitas sondaiens e levantamentos, as informaaões
sobre o contniente de catadores sço díspares e inconclusivas. Na entrada do novo
milênio,  o  Insttuto  Brasileiros  de  Geoirafia  e  Estatstca  (IBGE),  contabiliiou  um
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conjunto formado por 30.000 inteirados a cooperatvas e pouco mais  de 70 mil
catadores informais 8. 

Todavia, embora o Brasil seja considerado o único país que realiia coleta sistemátca
de dados e censos sobre a populaaço catadora (Cf.  ABRELPE, ISWA  et GESP, 2013:
29),  tais números  sço universalmente contestados  pelas  entdades  do  setor.  Em
paralelo,  em toda a  América  Latna as  estmatvas  insttucionais  sço  comumente
contestadas pelos pesquisadores. 

Note-se  que aliumas avaliaaões  internacionais  contabiliiavam para 2010,  que os
catadores brasileiros somariam, por exemplo, tço só 86.409 pessoas e os de toda
América  Latna,  conformariam 400.000 pessoas,  números  que as  mesmas fontes
reconhecem como conservadores.  Basta assinalar que em contraposiaço,  existem
investiaaões que indicam um contniente de 3,8 milhões trabalhando na cataaço na
América Latna (EVAL, 2010: 139 e 141). 

Os motvos das discrepâncias decorrem de disfuncionalidades insttucionais, e nço
exatamente devido à falta de riior cientfico dos pesquisadores. Sabidamente, no
caso brasileiro  o  IBGE constrói  suas planilhas  a  partr de dados fornecidos pelas
prefeituras municipais, que na irande maioria dos casos, nço possui cadastro dos
catadores da cidade e quando os  tem, sço falhos e/ou incompletos (apud PINHEL,
2013: 18).

Neste sentdo, os Insttutos Cáritas e Pólis dço conta de um universo demoiráfico
formado por 500 mil pessoas. Por sua vei, o Movimento Nacional de dos Catadores
de Materiais Recicláveis (MNCR) afirma que estço em atvidade na cataaço no país,
cerca de 800 mil trabalhadores, estmatva também avaliiada pelo CEMPRE (CEMPRE
Review, 2014: 37). 

Na voi de lideranaas dos catadores, este número é ampliado nos pronunciamentos
para  um  milhço  de  pessoas  atuando  na  recuperaaço  de  materiais,  estmatva
endossada por análises que apreendem espectro sociolóiico mais amplo. Atente-se
que irupos marcados pela exclusço social, tais como boias-frias, desempreiados e
sem-teto, também atuam, ainda que eventualmente, na cataaço. 

Este número poderia ainda extrapolar, de acordo com observadores independentes,
um milhço de pessoas (CECHIN, 2011). Todavia, o intervalo preconiiado nas análises
do IPEA, levando em consideraaço o conjunto diversas fontes, sinaliia para um total
entre 400-600 mil catadores trabalhando nas cidades brasileiras, especialmente nas
reiiões metropolitanas (WALDMAN et MEROLA, 2014a e 2014b; MAGERA, 2013: 15;
PINHEL, 2013: 18; IPEA, 2010; BRASIL, 2012; IBGE, 2010).
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De  qualquer  modo,  em  funaço  de  exercerem  uma  atvidade  que  nas  condiaões
brasileiras e latno-americanas se revelou uma peaa fundamental para o avanao da
reciclaiem, os catadores de materiais recicláveis se tornaram de modo crescente um
ator dotado de identdade própria. 

Pelas mais variadas motvaaões, estes trabalhadores aniariaram apoio de setores
tço diferentes como o empresariado,  ambientalistas,  pastorais  da Iireja  Católica,
ONGs e técnicos atuantes na iestço e no ierenciamento dos rebotalhos. A sineriia
estabelecida  entre  estes  atores,  somada  à  expressço  numérica  e  funcional  dos
trabalhadores  da  cataaço,  intercedeu em favor  de  um  capital  polítco  que  abriu
espaao para a fundaaço, no ano de 1999, do Movimento Nacional de Catadores de
Materiais Recicláveis: o MNCR. 

Reconhecidamente,  o  que  este  histórico  evidencia  é  a  importância  crescente  do
contniente de catadores, até porque serviao é o que nço falta, e o empenho destes
trabalhadores fai a diferenaa. Mas, embora nço existam dúvidas sobre a importância
da cataaço para o asseio urbano e para o meio ambiente, tal percepaço nço tem se
traduiido - como também nço se traduiiu - em aaões que efetvamente ierassem
mudanaas  qualitatvas  na  natureia  dos  sistemas  de  ierenciamento  do  Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil. 

Com efeito, os Serviaos de Limpeia Urbanos (SLU) mantveram reconhecidas prátcas
viciadas, óbice que também se reproduiiu na indisposiaço em firmar laaos com os
catadores. Como norma ieral, a cataaço dos resíduos recicláveis no Brasil é marcada
pela baixa partcipaaço das empresas na coleta dos materiais, pela extensividade do
trabalho informal e partcipaaço pouco siinificatva do poder público nos proiramas
oficiais de CSL (WALDMAN et MEROLA, 2014a e 2014b; PINHEL, 2013: 19 e FERREIRA
et ANJOS, 2001). 

No friiir destes emolumentos, um veredicto transparece com nitdei: a dependência
das recicladoras do trabalho da cataaço, pois os catadores sço, por definiaço, um
elemento-chave na cadeia da reciclaiem, e ao mesmo tempo, a base da pirâmide de
valor deste sistema. 

No  topo  está  situado  um  pequeno  irupo  de  indústrias  que  se  beneficiam  da
transformaaço  dos  recicláveis  em  novos  produtos.  Numa  posiaço  intermediária
estço “empresários do lixo” que orianiiam a infraestrutura de aquisiaço das sucatas,
suprindo as indústrias dos volumes que adquirem dos catadores. 

Entretanto,  é  a chamada “base da pirâmide” que anima todo este processo.  Em
decorrência da inoperacionalidade dos proiramas insttucionais de CSL, a existência
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da indústria  recicladora  seria  simplesmente impossível  no  país  dispensando-se  o
trabalho da coleta, separaaço e triaiem realiiado pelos trabalhadores da cataaço.
Todas  as  investiaaões  confirmam  que  mais  de  90%  dos  materiais  recuperados
resultam da atvidade catadora.  Portanto,  não existe  reciclagem sem a fgura do
catador. 

Pari passu, dependentes de atravessadores e de poderosos irupos industriais que
determinam  os  preaos  e  a  remuneraaço  pelos  recicláveis,  os  catadores  sço  ao
mesmo  tempo o  elo  mais  fráiil  dos  mecanismos  de recuperaaço  dos  materiais,
afliiidos por infinidade de carências sociais, sanitárias e econômicas (WALDMAN et
MEROLA, 2014a e 2014b; IPEA, 2013a; WALDMAN, 2011 e 2010).

Diante do que pode ser entendido, e em vista do que a realidade expõe, caberia
incentvar o trabalho dos catadores. O óbvio seria aieitar toda sorte de proiramas
incentvando a  cataaço e  para mais,  desenvolver  projetos  visando melhorias  nas
condiaões de vida e de trabalho dos catadores. 

Todavia, no que seria exemplar quanto à lonia série de preconceitos alimentados
por  setores  de  renda  mais  alta  contra  seus  compatriotas  “de  baixo”,  a  capital
importância do trabalho dos catadores encontra, a despeito do seu meritório papel
social, econômico e ambiental, resistência em muitos setores da sociedade. 

Nço  há  dúvida  aliuma,  trata-se  de  uma  foraa  de  trabalho  necessária  para  o
funcionamento da economia urbana. Mas, cuja presença visual precisa ser reduzida
o máximo possível.  Este estado de ânimo contribui para explicar porque em 2010,
apenas 2,5% do total das municipalidades pactuavam parcerias com as orianiiaaões
de catadores. Mesmo nestes casos, as parcerias sço vistas sob suspeita por parcela
expressiva (e muitas veies silenciosa), da administraaço pública (Vide SOARES, 2014;
MNCR, 2010; WALDMAN, 2008; IBAM, 2007: 20-27 e IPEA, 2010).

A posiaço assumida por muitas autoridades no âmbito municipal contribui para a
persistência  de  problemas  funcionais  nas  entdades  que  procuram  orianiiar  os
trabalhadores da cataaço. De acordo com informaaões do MNCR, o país possui cerca
de 600 cooperatvas formais, as quais aireiam aproximadamente 40 mil catadores.

Note-se que várias destas orianiiaaões e entdades suriiram inclusive da resistência
à perseiuiaço movida pelas prefeituras contra os catadores, aaões alimentadas por
uma série de objeaões que inteiram uma percepaço neiatva da cateioria. 

Este fato, induiiria inclusive que a cataaço passasse a ser desenvolvida em muitas
cidades às escondidas devido à pressço contnua do poder público, permitndo, até
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mesmo, de acordo com teses e dissertaaões, identficar um contexto de reciclagem
clandestina (Vide LEGASPE, 1996: 164), claro indicatvo das barreiras interpostas ao
trabalho da cataaço.

Ademais,  nas  cooperatvas  existentes  (que  abarcam  somente  10%  da  cateioria),
existem discrepâncias quanto à loiístca, equipamentos e nível de eficiência. Várias
análises apontam que 60% das cooperatvas vivenciam más condiaões de trabalho e
baixa remuneraaço para seus inteirantes (WALDMAN et MEROLA, 2014a e 2014b: 4;
DIAS, PRAGANA et SANTOS, 2014: 108).

Outro dado matricial é que relatvamente ao número de cooperatvas em atvidade e
ao contniente de cooperados, as planilhas têm mostrado pouca diferenaa de um
ano  para  outro.  Em  marcos  eminentemente  quanttatvos,  a  produtvidade  das
cooperatvas é oscilante  e a  despeito do muito que se  fala  e  escreve a respeito
destas entdades, os resultados apresentados se mantém em patamares baixos. 

No Brasil, nço obstante um ianho de produtvidade relatvamente maior obtdo pela
eficientiaaço do trabalho por parte das cooperatvas (as cooperatvas reúnem 10%
da cateioria dos catadores. 

Contudo, representam 21,15% das sucatas obtdas pela cataaço como um todo), o
essencial  dos recicláveis contnua a ser captado pelos catadores autônomos. Este
seimento foi responsável pela triaiem, no ano de 2013, de 14.352 toneladas/dia de
recuperáveis,  contra  3.851  toneladas/dia  de  recicláveis  processadas  pelas
cooperatvas (CEMPRE Review, 2014: 39; WALDMAN et MEROLA, 2014a e 2014b). 

Quanto  à  ieraaço  de renda,  nço  obstante  existrem discordâncias  contábeis  nos
levantamentos relatvas à remuneraaço obtda pela cataaço, o percebimento médio
dos cooperados iira em torno de um salário-mínimo, ou entço, alium numerário
pouco acima disto.

Pensando-se as médias salariais para o ano de 2014 a partr de dados levantados
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), na reiiço Sudeste para os
trabalhadores da indústria,  os  cooperatvados ianhavam o equivalente a 40% ou
menos do que a esta cateioria recebia. 

Com esta faixa de ianhos, os cooperados inteiravam o seimento formado pelo que
o  Departamento  Intersindical  de  Estatstca  e  Estudos  Socioeconômicos (DIEESE)
classificava como parte do contniente de 48 milhões de trabalhadores pauperiiados
do país, aferiaço confirmada por outros óriços e insttuiaões (Cf. IBGE, 2014; PNAD,
2014; WALDMAN et MEROLA, 2014a e 2014b; BRASIL, 2012; MNCR, 2010). 
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Nesta ordem de explanaaço, retenha-se que as investiaaões apontam para um perfil
de catadores subdividido em três cateiorias diferentes: catadores de rua, catadores
cooperados e os catadores de lixão. 

Denomina-se catador de rua aos que retram resíduos dos loiradouros públicos ou
entreiues diretamente pela populaaço, pelo comércio local ou pelas indústrias. Um
traao distntvo desse irupo é a posse de carroaa própria (justficando a desiinaaço
carrinheiro, usual em várias reiiões do país), ou de outro veículo adaptado para o
transporte de carias (Cf. MEDEIROS et MACEDO, 2006), sendo que para este últmo
quesito, existem especificidades próprias a cada reiiço estudada 9. 

Os  catadores  cooperatvados,  também  referenciados  como  autoiestonários (ou
ainda como recicladores comunitários), sço aqueles que prestam serviao de cataaço
com  maior  valor  aireiado,  artculado  em  diferentes  patamares  de  orianiiaaço,
ierando trabalho e renda em moldes mais sistematiados. 

Objetvamente, as cooperatvas permitem a absoraço de trabalhadores colocados à
mariem do mercado formal de trabalho, inserindo-os no interior de uma estrutura
insttucional, lhes asseiurando, mesmo que minimamente, a consecuaço de aliuns
direitos, renda e cidadania. 

Quanto aos catadores atuantes nos lixões, o seimento é tpificado por contexto de
clara exclusço social, explicando a raiço de uma coletânea de trabalhos demonstrar
preferência pela conceituaaço de população do lixo ou dos lixões (Fiiura 1).

Geralmente apartados de qualquer tpo de assistência por parte do poder público e
trabalhando diretamente nos espaaos de descarte final  dos lixos residenciais  dos
municípios, este seimento é o mais debiliiado da populaaço catadora, formado em
20% por jovens com menos de 14 anos de idade (WALDMAN et MEROLA, 2014a e
2014b; MAGERA, 2013: 16; FERREIRA et ANJOS, 2001).

Em face ao alto índice de desempreio e de uma situaaço de exclusço estrutural,
“coletar  lixo”  tem  consttuído  uma  estratéiia  de  sobrevivência  encontrada  pela
populaaço excluída como forma de obter  seu sustento.  Ao coletar  e seireiar os
materiais recicláveis (seja em lixões, transitando pelas vias públicas ou obtendo-os
nos polos ieradores de resíduos), a populaaço catadora materialiia importante elo
entre o sistema de iestço de resíduos com os circuitos da atvidade recicladora. 

Anote-se que a despeito da sua importância para os equilíbrios ambientais urbanos,
os catadores estço privados de qualquer seiuridade social.  Deste modo, revelam
traaos  próximos  aos  dos  demais  excluídos  da  sociedade  brasileira,  expondo-se  a



12

riscos responsáveis por danos à saúde 10 e inteiridade fsica (WALDMAN et MEROLA,
2014a e 2014b).

FIGURA 1 – Catador de materiais recicláveis em atvidade no Lixão Estrutural, de Brasília (DF), registro
fotográfco datado de Janeiro de 2014 (Fonte: <  http://ppp.mobiiliaadores.org.bir/notcias/unbi-discute-
inclusao-social-de-catadores-de-material-reciclavel/ >)

Diante deste quadro, recorrer à cronoloiia fai bastante sentdo. Com efeito, 2010 foi
o ano em que veio a lui, após pratcamente duas décadas de ilacial tramitaaço no
Coniresso, a Polítca Nacional de Resíduos Sólidos: a PNRS (Cf. LEIS, 2010a, 2010b). 

Lanaada com estrépito em 2010 entenda-se que a PNRS nço traduiiu aspiraaões
novas,  nem ideias propriamente inovadoras.  Por  exemplo,  a ênfase na noaço de
responsabilidade compartlhada pode ser apreendida na ótca da contnuidade das
preiaaões que a partr dos anos 1980, passaram a postular a destnaaço correta dos
lixos como sendo uma incumbência de todos. Loio, embora exalte fortemente este
conceito, sinaliia para prátcas e discursos bem conhecidos. 

Num plano estritamente  jurídico,  nço  há  como neiar  que  esta  codificaaço  leial
admite  o  arraioado  de  consttuir,  no  tocante  à  intencionalidade,  um  apenso
ampliado atnente ao histórico das reiulaaões que anteriormente dedicaram-se a

http://www.mobilizadores.org.br/noticias/unb-discute-inclusao-social-de-catadores-de-material-reciclavel/
http://www.mobilizadores.org.br/noticias/unb-discute-inclusao-social-de-catadores-de-material-reciclavel/
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prescrever  (aliás,  sempre  sem  sucesso),  medidas  para  corriiir  os  efeitos  mais
explícitos, nocivos e punientes da destnaaço inadequada dos resíduos. 

Nesta derivaaço é paradiimátco que o preâmbulo da PNRS evoque a Lei nº. 9.605
com foco nos crimes ambientais, que veio a lui aos 12 de Fevereiro de 1998 (isto é,
doie anos antes), enquanto referência para a nova lei, e que emblematcamente,
teve sua aplicaaço emblematcamente iinorada (Cf. LEIS, 1998). 

Outro ponto a ser considerado é o aiiiantamento dos passivos sociais, ambientais  e
econômicos  encorpados  pela  lonia  hibernaaço  da  PNRS  no  Coniresso  Nacional.
Sintomatcamente, durante quase 20 anos o país observou a multplicaaço dos lixões
e dos assim chamados aterros controlados, ambos uma nota característca da iestço
dos RSU brasileiros 11. 

O lixço, equipamento corriqueiro na paisaiem antropoiênica brasileira, consiste na
deposiaço do lixo urbano  in  natura ao arrepio de quaisquer cauaões ambientais.
Inexistem medidas cautelares como o controle do escape de iases ou da drenaiem
de chorume 12. Tais problemas sço airavados em vista dos lixões nço serem objeto
de estudos ieotécnicos preliminares. Abstendo-se de cuidados técnicos, sanitários e
ambientais, os lixões consttuem ameaaa direta ao meio ambiente e à saúde pública.

Ressalve-se que problemas semelhantes aos dos lixões sço do mesmo modo visíveis
nos aterros ditos “controlados”. Considerados uma “versço melhorada” da prátca
anterior, o aterro controlado nço passa de um modal de desova dos lixos convertdo
a partr de um antio lixço, com a diferenaa de que neste caso, os refuios recebem
cobertura de material inerte, ieralmente entulho ou material ariiloso retrado das
proximidades destes equipamentos. 

Porém, nada disso estanca óbices como, por exemplo, o vaiamento de efluentes. Tal
como nos aterros comuns, o chorume infiltra-se no solo ou entço, escoa livremente
para os corpos líquidos. Quanto ao metano e outros iases liberados pela putrefaaço
da matéria oriânica,  as  emissões nço sço e nem tem como serem devidamente
controladas. Em resumo, os lixões e os aterros ditos controlados, nço dço conta de
nenhum dos irandes problemas ambientais  decorrentes da descaria inadequada
dos rebotalhos (WALDMAN, 2010: 156-157; ZANELLO, 2006: 5).

A mais ver, devido às pequenas diferenaas existentes entre os “aterros controlados”
e os lixões propriamente ditos, os técnicos e especialistas em RSU reiteradamente
mostraram resistência em aceitar os “aterros controlados” como pertnentes a um
marco  definitório  específico.  Tanto  assim  que  a  literatura  especialiiada  nço  os
reconhecia como ente individualiiado. Tecnicamente, as definiaões correntes eram
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os aterros sanitários e lixões, esta últma uma cateioria que incluía todas as formas
caracteriiadas pelo monitoramento deficiente nos espaaos de desova das sobras 13. 

Tais abusos relatvos à disposiaço inadequada dos resíduos ocorrem acompanhados
do descaso para com a reciclaiem e a omissço frente a prátcas altamente nocivas.
No prontuário do menoscabo ecolóiico,  constam a nço seireiaaço de lâmpadas
fluorescentes, lanaadas indistntamente no lixo comum  14, a tolerância para com o
greenwashing 15 e o descalabro da distribuiaço iratuita de sacolinhas pelo comércio
varejista, este últmo, um tema que monopoliiou as atenaões do irande público nos
últmos anos. 

Observe-se que a difusço das sacolas plástcas descartáveis, um ienuíno desserviao
aos equilíbrios ambientais, perdurou na contramço de conhecidas objeaões técnicas
mundiais contrárias à sua propaiaaço (WALDMAN, 2007), um dolo diário que nço
motvou nenhuma posiaço mais clara por parte das autoridades. 

Sublinhe-se  que  os  sacos  descartáveis  ou  sacolinhas  plástcas,  produiidos  com
polietleno de baixa densidade, polietleno linear, polietleno de alta densidade ou de
polipropileno (polímeros de plástco nço biodeiradável),  com espessura variando
entre 18 e 30 micrômetros, tornaram-se onipresentes no espaao urbano. 

Embora as sacolinhas nço consttuam alvo da crescente conscientiaaço a respeito
dos esteroides sintétcos pelos polímeros, estço, contudo, absolutamente distantes
de consttuírem forma de embalamento inócua para o meio ambiente. Isto em raiço
de dois  motvos essenciais:  primeiro,  devido à  enorme quantdade de sacolinhas
distribuídas  pela  rede  de  comércio;  segundo,  a  composiaço  nço  biodeiradável
destes plástcos converte a perdurabilidade do material num estorvo sem soluaço à
vista para as ieraaões de hoje e do amanhç. 

Para conferir o impacto do material no espaao brasileiro, retenha-se que as sacolas
plástcas  eram  no  início  dos  anos  2000  responsáveis  pelo  consumo  de  210  mil
toneladas anuais de plástco filme, representando por sua vei 9,7% do lixo brasileiro,
dados que de modo preocupante nço tem dado mostras de retraaço (WALDMAN,
2015b, 2010: 202-205, 2007: 16-17 e 2006a; BRT/CETEC, 2006; TRIGUEIRO, 2003).

Esta autêntca traiédia ecolóiica é catalisada por uma ciranda dos airavos às quais
podemos acrescentar a intaniibilidade dos marcos leiais quando ao meio ambiente
e a utliiaaço dos recursos naturais, implicando no desperdício de montanhas de
materiais úteis, que de outro modo poderiam realimentar os ciclos de produaço e
retornar ao consumo. Esta omissço propiciou a ampliaaço dos impactos ecolóiicos
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em vastos espaaos naturais e poluiaço dos cursos d’áiua, traiendo prejuíios para a
saúde da populaaço e para a sobrevivência das espécies. 

Para este cenário de descalabros ambientais, contribuiu a persistência de posturas
dos iestores municipais discriminando e/ou dificultando o trabalho dos catadores.
Isto, desconsiderando que a cataaço opera como coadjuvante no asseio das cidades,
que é provedora das preciosas sucatas solicitadas por complexos irupos industriais e
de prestar serviaos ambientais inestmáveis para o meio urbano e o conjunto das
comunidades (WALDMAN, 2015a; 2011; IPEA, 2010). 

Seria iiualmente oportuno assinalar que a tardia deliberaaço em favor da criaaço de
marco  reiulatório  para  os  lixos  ocorreu  num  contexto  em  que  aos  recorrentes
problemas disseminados no país no trato dos resíduos, em irande parte resultantes
do pontficado da má iovernanaa 16, aireiam-se vários outros incorporados no lapso
de 19 anos do claudicante trâmite da PNRS nas casas leiislatvas. 

Nesta pontuaaço, a tardia entrada em cena da PNRS com certeia contribuiu para
posteriar a resoluaço de impasses e na mesma cadência, para dificultar a discussço
e a conscientiaaço da mainitude de óbices que incorporaram maior complexidade
e contundência. Confira-se que nas últmas décadas, “o Brasil mudou seu tpo de lixo
em quantdade e qualidade, em volume e em composiaço, estando muito diferente
daquele que se produiia há quarenta anos” (PINHEL, 2013: 17-18). 

Retrocedendo no tempo e certficando melhor esta asseraço, quarenta anos atrás
siinifica comentar a situaaço do país nos anos 1970. Nesta época vivenciava-se a
urbaniiaaço ialopante impulsionada pelo “milaire brasileiro”. Porém, por volta de
40% da populaaço ainda habitava as  áreas  rurais  e  neste  período,  os  brasileiros
descartavam em média 0,2 ki/hab/dia de RS. 

Certamente, a média do período é muito modesta, especialmente na hipótese das
comparaaões  serem  feitas  com  as  métricas  dos  dias  atuais,  até  porque,  com  o
advento  da  metropoliiaaço,  do  crescimento  das  indústrias  de  base  e  do  setor
terciário nas décadas seiuintes, a ejeaço dos lixos duplicou, para ampliar-se ainda
mais com o impacto da ilobaliiaaço (MAGERA, 2013; WALDMAN, 2011).

Estas mudanaas radicais materialiiam diversos dilemas, que estço associados com o
perfl gravimttrico dos resíduos sólidos brasileiros e à aparição de novas tipologias
de materiais descartados, iravitaaões que mainetiaram o carrossel dos descartes
brasileiros nas venturas que precederam à apariaço da PNRS. Conclusivamente, as
transformaaões ocorridas suierem que o tema da expansço do consumo seja nço só
abordado, mas iiualmente merecedor de radioirafia detalhada. 
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O apuro em precisar este tópico justfica-se pelo fato do consumo, a despeito de ter
capitaneado o comportamento da economia nacional desde a década de 1960 (Cf.
SANTOS, 1967), este alcanaou uma expressiva expansço a partr de meados dos anos
2000, alavancando a ieraaço de resíduos em todo o território nacional.

Notadamente,  este  fenômeno  que  manteve  relaaço  umbilical  com  duas  outras
questões centrais: o papel assumido pela chamada Nova Classe Mtdia e os conflitos
que  se  acirraram  opondo  incineração e  o  binômio  reciclagem  versus  população
catadora, acirrando o nexo contraditório que reie a ejeaço das sucatas no país.

Estes temas, subentendidos como inteirando um mesmo mosaico ariumentatvo,
serço nos próximos paráirafos e seaões deste relatório, problematiados enquanto
epifenômenos associado a um nexo matricial: a persistência dos airavantes que tem
asseiurado aos lixos brasileiros o caráter de problema recidivo, que desta feita, se
repõe permanentemente, mesmo que recorrendo para inscriaões diferentes, novos
marcadores e avatares, perseverando-se, pois como problema de caráter estrutural.



17

II. CONJUNTURAS DA EXPANSÃO DO CONSUMO

O conjunto de dados que alinhavados até o momento possui relaaço umbilical com
demarcaaões  conjunturais,  em  especial  com  as  que  alavancaram  o  panorama
econômico brasileiro a partr de meados dos anos 2000, atnando a um lapso de oito
anos, identficado com os rumos adotados pela primeira iestço do Presidente Lula
(2003-2006), e que ianharam impulso mais acentuado durante a seiunda iestço do
executvo-chefe do país (2007-2010). 

Como estará pontuado, refletr sobre a expansço da ieraaço dos resíduos no Brasil
reclama  que  seja  lanaada  lui  sobre  estes  dois  quadriênios,  uma  ariumentaaço
essencial  para entender a velocidade incomum que se  assenhoreou do carrossel
brasileiro dos lixos. 

Uma nota peculiar ao período foi a ampla projeaço alcanaada por vários proiramas
sociais, e paralelamente, o aumento real da renda dos assalariados e a estruturaaço
de uma polítca macroeconômica voltada para a expansço do consumo, que em
linhas ierais, foi subvencionada em bom irau pela expansço das linhas de crédito. 

Esta formataaço da economia, em termos dos reflexos para o consumo e a ieraaço
de RS, foi favorecida por fatores externos incomuns. Nas duas iestões do Presidente
Lula, a economia brasileira beneficiou-se de uma forte demanda internacional por
commodities 17, cujos preaos foram inflados nas bolsas de mercadorias em raiço de
vultosas encomendas de minério de ferro, proteína de oriiem animal (bovina, suína,
aves), soja, milho, aaúcares e de mercadorias semiprocessadas, principalmente por
parte da República Popular da China (RPC).

A China Popular, desde os anos 1970 um país líder do crescimento econômico na
escala  ilobal,  alimentou  uma febre  por  commodities,  proporcionando  vantaiens
para países que como o Brasil, República Democrátca do Conio, Aniola e Peru, sço
brindados  por fartos recursos naturais. Por sua vei, a RPC investu na prossecuaço
das trocas com estes países, que em contraparte, tonificavam a projeaço ieopolítca
de Pequim na rede mundial de Estados.

A este respeito, ressalve-se que a China cresceu uma média de 10% ao ano durante
três décadas (1980-2010), escalada que impeliu a majoraaço ilobal do preao ilobal
das commodities. Nos anos 2000, a RPC consumiu cerca de 30% do ferro do mundo,
12% da platna e 15% do alumínio. Já em 2002, a China adquiriu o correspondente a
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15% do comércio mundial do cobre e 20% das transaaões internacionais de soja (Cf.
CORSI, 2006: 27).

É importante ressalvar que também neste período, ocorreu uma reduaço ilobal do
custo dos produtos manufaturados, representando um imprevisto ianho de escala
para os consumidores mundiais, inclusive os brasileiros. 

Certfique-se também que os preaos mais baixos aos consumidores se deveram, ao
menos em parte, a uma acelerada expansço dos manufaturados chineses de baixo
custo, assim como, seria importante frisar, por um cenário ilobal mainetiado pelos
avanaos tecnolóiicos, pela inovaaço e radicaliiaaço da compettvidade, faiendo os
preaos despencarem. 

Com base neste novo cenário, ierou-se entço uma iona de conforto lastreada pelo
comércio exterior. Nço só para o Brasil, mas de iiual sorte, também para uma série
de naaões produtoras de bens primários  18, o que por definiaço, antecipa que este
friiir da economia ilobal beneficiou naaões relatvamente à mariem dos processos
econômicos mais avanaados e da inovaaço tecnolóiica.

Seja como for, neste intermezzo o país beneficiou-se de certa bonanaa econômica. O
aumento das receitas propiciadas pela exportaaço e pelo endurecimento do fisco,
combinados à injeaço de divisas e investmentos diretos estranieiros, conjuminado
com os  proveitos  resultantes  da estabiliiaaço da moeda levada a cabo nas  duas
precedentes iestões do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-
2002),  alariou a  base  de excedentes  que  acolchoaram o  caixa  da  administraaço
federal. 

Foi entço possível destnar recursos de vulto para pavimentar uma ampliaaço dos
quadros da administraaço pública e de empresas controladas pelo ioverno federal
19, assim como para alariar a base demoiráfica dos beneficiados pelas polítcas de
proteaço social e de transferência de renda (caso emblemátco do Proirama Bolsa
Família), aaões que ultrapassaram o marco econômico para também se tornarem um
importante atvo polítco.

Retenha-se, quanto ao últmo tópico, que numa coletânea de análises, este conjunto
de aaões foi fundamental para iarantr a reediaço da iestço Lula nas eleiaões de
2006. Recorde-se que esta campanha eleitoral transcorreu num momento crítco de
denúncias  relacionadas ao  Mensalão,  o  que sustenta a ariumentaaço de muitos
estudiosos do ioverno Lula no sentdo de que foi iraaas à boa percepaço popular do
desempenho econômico do país, que o seiundo mandato do primeiro mandatário
foi viabiliiado (Vide PEREIRA, 2010; VILLA, 2014).
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Mutatis mudantis, saliente-se, pois que estas medidas, ao expandirem o poder de
compra da populaaço, apresentaram frutos que surpreenderam muitos analistas do
meio econômico.  Um bom exemplo é  o  que pode ser  visto  em reiiões  como o
Nordeste, que observou um verdadeiro exército de novos consumidores iniressando
no mercado, animando as feiras livres nas reiiões metropolitanas e ierando efeitos
exponenciais para o comércio local e reiional. 

Mais ainda, o aumento de iniressos propiciados pelas exportaaões, vitaminando o
superavit da balanaa de paiamentos,  deu fôleio para um  boom nas expectatvas
econômicas, que em parceria com medidas mencionadas nos paráirafos anteriores,
abriram caminho para o suriimento de um fenômeno descrito por seimentos das
ciências sociais como “Classe C” ou entço, como “Nova Classe Média”: a NCM (Ver a
este respeito, SAE, 2014).

De modo unânime, os experts da mercadoloiia, que como niniuém sço, sobretudo,
atentos ao que acontece de novo na esfera do consumo, identficaram na NCM um
irande naco de eiressos de extratos menos pauperiiados das periferias urbanas das
metrópoles, irupos que durante décadas foram catvados pelas peaas imaiinárias da
indústria cultural no afç pela aquisiaço de bens. 

Decerto, a suscetbilidade da NCM às mensaiens televisivas transparece como uma
factualidade inquestonável, substantvada pelos incentvos ao consumo formatados
em sedutoras imagens de mundo 20 que fluem dia e noite sem parar em milhões de
tcrans, martelando ideários consumistas com repertório leiitmado por um padrço
de  interatvidade  (que  se  tornou  nota  comum  à  Modernidade  como  um  todo),
baseado na anulaaço do sentdo crítco, estabelecido por uma codificaaço que reifica
a relaaço do telespectador com as mensaiens televisivas 21. 

Assinale-se que conquanto a audiência histórica da televisço brasileira (formada por
irupos de classe média e alta que nos anos 1960 já exibiam aparelhos de TV nas
suas residências), deixou de modelar seus ideários, hábitos e comportamentos pelo
que era oferecido ao olhar nas telas da TV, veredicto partcularmente verdadeiro
quanto à proiramaaço da radiodifusço comercial,  mutuada por canais da TV por
assinatura, tal nço ocorreu com a NCM. 

De um ponto de vista comunicacional, a fata de público carimbada como Classe C
(nomenclatura adotada pelos comunicóloios da televisço), manteve no seu campo
imaiétco imediato as emissoras de ponta da TV comercial, audiência fideliiada por
meio de pacotes midiátcos formatados especialmente para os iostos desta faixa de
público,  obviamente patrocinados por empresas interessadas neste novo filço de
consumidores (Ver entre outros, TONDATO, 2011: 114).
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A mais ver, passando a desfrutar da oportunidade de exercer, mesmo que em molde
diferenciado, o papel de protaionista no consumo, a irrupaço da NCM consttuiu
fator essencial para explicar a forte ampliaaço da demanda por bens.

De fato, todos os informes da área comercial confirmam que no país, a aquisiaço de
eletrônicos, alimentos processados, materiais de construaço, bens de uso pessoal,
bens duráveis e muitos itens da pauta cataloiada pelo receituário mercadolóiico
como “objetos de desejo”, assistu, a partr de meados dos anos 2000, uma expansço
nunca vista pelos aientes econômicos 22. 

Contudo, se o conceito de NCM contribui para explicar os anos feliies de incremento
do consumo nas iestões Lula, ao mesmo tempo a nomenclatura suiere ressalvas e
reparos. Note-se que exatamente por interpretar um movimento que ianha corpo
essencialmente a partr de impulsos conjunturais de demanda, a NCM, a comeaar
pelo fato de evocar de modo quase exclusivo um nexo fundante no fenômeno da
amplificaaço  do  consumo,  carece  conceitualmente  de  amparo  sociolóiico  mais
consistente. 

Para ser mais claro: o conceito de NCM insere fraiilidades e disfuncionalidades num
porte que compromete sua eficácia enquanto instrumental de análise cientfica. De
pronto, seria permissível ponderar que nço existe na história da socioloiia nenhuma
teoriiaaço a demarcar classe social exclusivamente por faixas de renda e tampouco,
exclusivamente pela inseraço num mercado de bens (Cf. IANNI, 1972: 12-13). 

Neste quesito, as ciências sociais têm seiuidamente demonstrado a necessidade de
estudos riiorosos e aprofundados para demarcar teoricamente a circunscriaço da
estrutura de classes de uma sociedade, alio que apenas excepcionalmente pode ser
fruto de uma conjuntura partcular. 

Invocando o saber sociolóiico clássico, a historicidade do social certamente admite a
cristaliiaaço de diferenciadas confiiuraaões histórico-estruturais partculares, que se
revelam em nível das estruturas da apropriaaço das riqueias, da dominaaço polítca
e do protaionismo cultural,  nexos que outoriam a delimitaaço de um  constructo
sociolóiico levando em consideraaço nas análises, um multfário pacote de variáveis.

Arrematando, nço há dúvida aliuma de que as classes sociais têm na renda e nos
diferentes níveis de acesso à riqueia social um elemento importante de definiaço.
Mas, nada disto autoriia propor que a renda, isoladamente, e tampouco o que seria
seu sucedâneo, o consumo, mostrem suficiência conceitual para definir níveis de
estratficaaço  social,  o  que  implica  na  contestaaço  cientfica  de  modismos  e  de
narratvas calcadas em simplificaaões. 
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Por isso mesmo, nço foram poucas as voies contestando que o país teria observado
a partr da matrii econômica e das polítcas públicas adotadas pelo ioverno Lula,
embaladas pela expansço de crédito farto, um real suriimento de uma “nova classe
média”. 

Na ótca das ciências sociais, a NCM insere dificuldades em ser sinonimiiada com a
noaço tradicional  de classe média,  conceituaaço que circunscreve uma fatoraaço
teórica complexa, que exiiiu exaustvos esforaos de análise dos cientstas sociais. Por
sinal,  anote-se  que  objeaões  com  tal  viés  encontram  eco  inclusive  na  seara  de
economistas que se distniuiram pela partcipaaço e adesço ao projeto polítco dos
dois iovernos Lula, caso, por exemplo, de Márcio POCHMANN (2012). 

Este últmo autor, um economista de formaaço, assim como outros atores oriundos
de diferentes campos do conhecimento, sumariiaram reparos num ponto essencial:
poder aquisitivo por si só não defne classe social. Focar exclusivamente o poder de
compra para definir a NCM, desconsidera pontuaaões de extrema importância, tais
como  valores,  costumes  e  visço  de  mundo,  que  delimitam  um  capital  cultural
fundamental para a formaaço e identdade das classes sociais. 

Justamente por basear-se em elementos acessórios da estruturaaço das classes, em
partcular numa  consumption stream (corrente do consumo), a NCM, até onde as
constataaões sço ratficadas pelas análises e dados disponíveis, dificilmente poderia
ser conceituada como um “novo” setor intermédio da sociedade. 

E sendo a NCM um evento episódico, tanto quanto a própria  bubble consumption
(bolha do consumo), torna-se do mesmo modo discutvel o entendimento de que
teria  ocorrido efetva inclusço social  e  econômica,  ou apelando para um recorte
antropolóiico, inseraço plena no aparato sistema simbólico que anima o mundo da
aquisiaço de bens, observável além do mais, na aderência contraditória da NCM com
os espaaos e ambientes que expressam a sociedade de consumo, a comeaar com a
ambientaaço fashion dos espaaos purpureados dos shoppings. 

Neste plano de compreensço, torna-se inteliiível a raiço dos “roleiinhos” ocorridos
a partr do seiundo semestre de 2013 nos shoppings das irandes capitais, quando
jovens pertencentes à NCM, que instntvamente ianharam a compreensço de que
acesso  não t  inclusão,  passaram a  manifestar  inconformismo por  intermédio  de
manifestaaões relâmpaio iênero flash mob. 

Siinificatvamente, estes eventos alarmaram o público frequentador habitual destes
estabelecimentos, que interpretaram a presenaa destes jovens como “arrastões” de
pobres, bandidos e delinquentes, de irupos mariinaliiados inconscientes do espaao

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=653&q=bubble+consumption&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIp9348vvJyAIVRomQCh0vVQgQ
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=653&q=bubble+consumption&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIp9348vvJyAIVRomQCh0vVQgQ
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=653&q=bubble+consumption&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIp9348vvJyAIVRomQCh0vVQgQ
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que lhes caberia na sociedade. Qual seja: fora do seletvo mundo das compras, o que
esclarecia que afinal, a NCM nço estava em definitvo inteirada ao modelo que tanto
a seduiiu (Vide MARTIN, 2014), e pior, estava sendo criminaliiada por reivindicar
muito além do que o sistema tnha a oferecer (Fiiuras 1 e 2).

Haveria iiualmente que ser sublinhado que o fenômeno materialiiado na NCM deve
ser  sopesado em conformidade  com um amplo  e  heteroiêneo leque  de fatores
demoiráficos e comportamentais que atuaram para desenhar um perfil novo para o
mercado consumidor brasileiro. 

Mercadoloiicamente, a clientela consumidora brasileira na alvorecer do II Milênio,
além de incorporar massivo público feminino nas opaões de compra, desdobrou-se
em nichos de mercado de novo tpo, acatando linhas de preferência firmadas em
asseraões  étnicas,  de  iênero  e  em demandas de irupos etários  específicos,  tais
como teens e pessoas da terceira idade. 

Somou-se a isto, um elenco de solicitaaões que se impuseram através da difusço de
um imaiinário ilobaliiado (Cf. ORTIZOGA, 2000), embebido de iostos cosmopolitas
e perpassado de alto a baixo por siinos, ícones, mensaiens e símbolos cabalmente
novos,  fortalecendo  e  refinando  predileaões  que  inauiuraram,  fideliiaram  e/ou
consolidaram subculturas de consumo, corporificadas em seimentos específicos de
mercado. 

Os exemplos seriam variadíssimos, mas apenas para constar, aponte-se que o Século
XX assistu à propaiaaço de um modelo de vestuário e de iostos musicais comuns à
maioria da juventude mundial; que os afrodescendentes adotaram por sua vei um
look específico (em irande parte inspirados nos modos comportamentais dos neiros
norte-americanos); o mesmo acontecendo com irupos como gays e inteirantes da
terceira idade. 

O Século XXI assiste na realidade a uma radicaliiaaço deste processo, acentuando a
construaço de iostos, hábitos e pauta de consumo comuns à mesma cateioria numa
circunscriaço que aiora, é de âmbito planetário e ao mesmo tempo, customizando
as preferências de cada irupo.

A  estas  nuanaas,  somam-se  os  traaos  distntvos  decorrentes  de  novos  padrões
procedimentais e da transiaço demoiráfica assistda pelo país desde os anos 1960.
Houve siinificatvo aumento do número de casais jovens sem filhos, de pessoas que
moram soiinhas e devido às fortes alteraaões ocorridas no mercado de trabalho, o
suriimento de profissionais que alternam constantemente seu local de moradia.
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FIGURAS 2 e 3 - A mobiiliaação dos jovens da periferia nos Shoppings da capital paulista, assim como nas
demais metrópoles do país, suscitou truculenta reação de seguranças e da Polícia Militar, que aplacavam
com estas ações, o inconformismo da clientela habiitual dos “templos do consumo”, procedimentos que
foram contestados por diferentes formadores da opinião púbilica (Fonte das imagens: (2) - Veja On Line,
18 de Janeiro de 2014, <  https://veja.abiril.com.bir/galeria-fotos/roleainho-em-shoppings/ > e (3) - UOL,
12 e Janeiro de 2014, <  https://vestbiular.uol.com.bir/resumo-das-disciplinas/atualidades/sociedade-os-
roleainhos-e-a-inclusao-social-pelo-consumo.htm >).

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/sociedade-os-rolezinhos-e-a-inclusao-social-pelo-consumo.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/sociedade-os-rolezinhos-e-a-inclusao-social-pelo-consumo.htm
https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/rolezinho-em-shoppings/
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Em paralelo, passou a constar um contniente de profissionais que trabalham por
conta própria nas suas residências, amparados nas novas tecnoloiias de informaaço
e no atvismo nas redes sociais, comportamentos alheios ao mercado de trabalho
clássico e tradicional. 

No detalhamento deste cenário iiualmente consta a amplificaaço do horiionte de
consumo devido a acréscimos na expectatva de vida e multplicaaço de unidades
domiciliares  funcionais,  transformaaões  que  se  somaram  ao  envelhecimento  da
pirâmide etária, alimentando a expansço de irupos como aposentados e de pessoas
de meia-idade com renda estável. 

Esta nova identdade mercadolóiica amplificou a demanda por itens que a partr de
meados do século passado, tnham por baliia recorrente e paradiimátca, a família
nuclear  tradicional,  que  deixa  de  ser  parâmetro  para  identficar  a  estrutura  e  a
dinâmica do consumo (Cf. STEFANO, SANTANA et ONAGA, 2008). 

Neste sentdo, transformaaões demoiráficas e culturais, induiindo novos hábitos de
comportamento, consttuem elementos de irande importância para entender o que
foi descrito como “etapa de pujanaa” do mercado brasileiro. 

A NCM certamente compõe este quadro. Porém, prendendo-se ao fundamental, há
que ser frisado que o salto ocorrido no consumo a partr de meados dos anos 2000
nço aconteceria prescindindo de uma conjuntura econômica ilobal  inusualmente
favorável,  escorada  em  proposiaões  macroeconômicas  centradas  na  esfera  da
demanda e, sobretudo, do redirecionamento dos fluxos de renda, fomentando uma
espiral de consumo em irupos que comumente, estavam apartados do acesso aos
bens. 

Assim sendo, retenha-se que em 1989, considerado “pico histórico” da desiiualdade
social brasileira, os 50% mais pobres aquinhoavam 10,56% da renda total, enquanto
os 10% mais ricos detnham 50,97%. Atne-se que neste mesmo ano, cabia à parcela
intermediária um naco da renda total inferior aos 40% que perfaiiam no conjunto da
populaaço. 

Daí que o país ajustar-se-ia ao neoloiismo “Belíndia”, populariiado pelo economista
brasileiro Edmar Bacha 23. Para o criatvo doutor em economia, Belíndia seria um país
imaiinário no qual conviviam duas realidades distntas: uma Béliica faustosa e uma
Índia miserável (SAE, 2014: 15). 

De mais a mais, tal disparidade manteve-se estável nas décadas 1970-1990. Mas, a
partr de 2001 esta equaaço social comeaou a apresentar mudanaas quanto ao seu
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perfil.  A saber:  nos dei anos seiuintes, o bloco intermediário dos 40% passou a
responder por pouco mais 50% de partcipaaço na renda aireiada nacional. 

Ainda que dados relacionados às mudanaas na distribuiaço da renda nacional devam
ser relatviiadas com base em patamares de referência, tem-se de qualquer modo
que no período de 2001-2012 o seimento dos 10% de renda mais baixa no Brasil
tveram um crescimento da renda 450% maior do que os 10% mais ricos (SAE, 2014:
11 e 15).

Esta repaiinaaço da distribuiaço da riqueia nacional, ainda que na realidade seja
carentes da dimensço festejada observada por muitos analistas (já que os pobres ao
duplicarem,  triplicarem  ou  quadruplicarem  seus  numerários  perseveram  em  ser
exatamente o que sempre foram, qual seja, pobres), foi, no entanto, suficiente para
sufraiar mudanaas radicais na composiaço do consumo no país, ierando incentvos
e muitas situaaões inéditas junto à cadeia produtva nacional e na rede de comércio. 

Por conseiuinte, um cenário de objetvaaço de aspiraaões de consumo marteladas
pelo consumo como estlo de vida (comsuption as a lifestyle), nexo crescentemente
midiatiado por uma rede imaiinária (Cf. PIGNATARI, 1990), estava objetvamente
colocado para irupo numeroso de novos consumidores, envelopado por fabulaaões
sancionadas  por  um léxico  esculturado pela  indústria  cultural,  induaões  voltadas
para reificar a relaaço mantda com o mundo dos objetos. 

Assim, seimentos da periferia foram fideliiados, aderindo a um imaiinário ficcional
de consumo que passou a ser credenciado, seja por manipulaaço ou por assim ser
percepcionado por larias seaões da NCM, como vetor de ascensço social (TONDATO,
2011 e DA SILVA, SCHERER et PORSSE, 2013).

Estava entço colocada a possibilidade de materialiiar a promessa da urbaniiaaço
como porta de entrada para a almejada sociedade de consumo de massa, temário
que, seria pertnente assinalar, foi visionariamente antecipado pelo ieóirafo Milton
Santos.

Ponderando sobre a intercorrência do consumo junto ao fenômeno da urbaniiaaço,
Santos, em texto datado dos anos 1960, ponderou que a expansço urbana no Brasil
se  artculou  “ao  aumento  do  consumo,  tanto  quanttatvo  e  qualitatvo  quanto
ieoiráfico. O fator consumo, suas causas nço nos importam mais, é o fato novo na
ieoirafia urbana brasileira após 1940” (SANTOS, 1967: 91, irifos de Milton Santos).

Pois entço, aiora compassado por inflexões qualitatvas, rubrique-se, nesta toada,
que em 2007 19% dos domicílios brasileiros já dispunham de microcomputadores,
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proporaço levemente superior à média mundial, que rondava os 17%. Confirmando
esta veia de aquisiaço de bens dantes restritos aos nichos mais bem aquinhoados da
populaaço, neste mesmo ano as vendas de PCs no mercado brasileiro cravaram 23%
e as de notebooks, 221% a mais que nos doie meses anteriores (Dados da ABINEE).

Neste ínterim, é interessante observar que setores da populaaço tradicionalmente
apartados do acesso a gadgets tecnolóiicos, passaram a se faier notar no comércio
de Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE), respaldado basicamente pela incorporaaço
da NCM no meio diiital e na Internet. 

Estma-se que ao lonio do triênio 2006-2009, 45 milhões de pessoas deste irupo
passaram a acessar a web, movimento que materialiiou a maior miiraaço até hoje
observada na direaço de uma mídia desde a cheiada da TV no Brasil nos anos 1950
(Cf. AGOSTINI et MEYER, 2010: 14). 

Outro indicador interessante é revelado pelos Resíduos de Construaço e Demoliaço
(RCD). Refletndo o aquecimento da economia, um irupo mais numeroso de pessoas
se voltou para construir ou reformar suas casas, residências de fim de semana e/ou
seus ambientes de neiócios.

Tanto assim que no ano de 2009, foram descartadas 91,4 milhões de toneladas de
entulhos, uma pilha quase 14% maior frente a 2008, quando as caaambas foram
preenchidas com 80,3 milhões de toneladas de escombros. Para arrematar, o país
fechou o ano de 2009 alcanaando a marca de 1,152 ki/habitante/dia de resíduos
sólidos urbanos coletados 24, índice bastante próximo das médias da populaaço dos
países da Uniço Europeia, estmada na ocasiço em 1,2 ki/hab/dia (Cf. WALDMAN,
2011). 

Por conseiuinte, alavancada pela estabilidade econômica, estmulada por polítcas
de  ieraaço  de  renda,  aumento  real  do  salário-mínimo,  expansço  da  oferta  de
empreio, injeaço de crédito facilitado e contando com forte solicitaaço de matérias
primas  por  parte  do  mercado  internacional,  o  fôleio  dado  ao  crescimento  da
economia ensejou sensível aceleraaço da ieraaço de resíduos. 

Clara demonstraaço disso é que apesar de no Brasil um relatório técnico elaborado
pela  Associaaço  Brasileira  de  Empresas  de  Limpeia  Pública  e  Resíduos  Especiais
(ABRELPE,  entdade  fundada  em  1976  conireiando  as  principais  empresas  de
limpeia e disposiaço final do lixo no Brasil), constatar para 2009 um crescimento de
6,6% na ieraaço per capita de lixo urbano com relaaço a 2008, também informa que
no mesmo período, o crescimento populacional foi de somente 1% (ABRELPE, 2010:
30). 
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Entretanto, seria meritório consiinar que esta onda de consumo esteve novamente
condicionada por variáveis de classes de renda e que estruturalmente, muito do
entusiasmo consumista repousava em bases muito fráieis. Além de a chamada NCM
carecer de um estatuto sociolóiico mais claro, o próprio  boom econômico que a
sustentava nço estava subscritado por uma clara amarradura estrutural. 

É o que comprovam dados de 2015 que assinalam, na esteira do esiaraamento da
polítca macroeconômica da década anterior, um movimento da NCM para as velhas
posiaões nas classes C e D. Aiora comprando menos e retraindo em número, à NCM
parece estar reservada as mais duras provas (SORIMA NETO, 2015).

Num plano mais amplo, é foraoso admitr que o crescimento brasileiro fortemente
amparado na venda de  commodities para o exterior e no beneficiamento de bens
primários, mantendo relaaço siamesa com uma melhoria pontual no desempenho
econômico  nacional,  apenas  poderia  ser  comemorado  apenas  dentro  de  certos
limites. A dependência da exportaaço de insumos naturais sempre ensejou periios
por estar baseada numa remuneraaço volátl, sujeita aos baques e incerteias que
primam nas trocas ilobais (WALDMAN, 2011). 

Situando  melhor  estas  objeaões,  sequelas  ambientais  decorrentes  do  tpo  de
inseraço da produaço brasileira no mercado externo,  frequentemente esquecidas
nos comentários dos economistas, deveriam ser tabuladas e conferidas. 

O Brasil é um exportador de monta de celulose e papel, minério de ferro, alumínio,
soja, carne bovina e suína, produtos que requerem elevados inputs eneriétcos e/ou
hídricos para serem produiidos. Nesta sequência, o país arca em fornecer insumos
lastreados por altos custos socioambientais e por pesadas mochilas ecolóiicas  25,
tendo o lixo como uma das suas retribuiaões inexoráveis, daninhas aos equilíbrios
ambientais. 

Note-se que no debate a respeito do meio ambiente, a poluiaço atmosférica,  os
impactos  da  destnaaço  incorreta  do  lixo,  a  contaminaaço  dos  recursos  hídricos,
poluiaço sonora, airavos sanitários e riscos sistêmicos para as comunidades animais
e humanas, sço aliuns dos clássicos exemplos de externalidades ambientais 26. 

Em meio a relaaões de troca dessimétricas, tais encarios nada mais confiiuram do
que uma externaliiaaço de problemas ambientais que ocorrem lonie dos países que
adquirem as commodities: “Em uma economia ilobal, na qual os recursos naturais
sço extraídos em um país, transformados em mercadoria em outro e consumidos em
um terceiro,  esses fluxos possuem irande relevância porque revelam o quanto a
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opulência de certos países é funaço de custos ambientais em outros” (MACHADO et
FENZL, 2000: 97).

Nesta perspectva, o frisson que acompanhou o que foi classificado como um “bom
momento da economia” deve ser confrontado com as fraiilidades estruturais que
objetvamente,  colocariam sob  cauaço o  sentmento  de bonanaa  econômica  que
pareceu enfeitaar setores siinificatvos da opiniço pública. 

Num alinhavamento puramente associado à estrutura das exportaaões brasileiras,
alinhavando dados da balanaa comercial de 2004 divuliados pela CEPAL-TRADECAN
27, fica claro, por exemplo, que as exportaaões brasileiras tornaram-se relatvamente
especialiiadas em produtos airícolas, recursos minerais e em bens beneficiados a
partr destes mesmos produtos, que respondiam por 55% do total de exportaaões,
isto  num  momento  em  que  para  este  mesmo  item  a  média  na  estrutura  das
exportaaões mundiais sua partcipaaço era da ordem de 30,3% (WALDMAN, 2011).

Seiuramente, é importante anotar que tal partcularidade se repete, para os anos
2010, inclusive no intercâmbio comercial mantdo pelo Brasil com outros mercados
do III Mundo, que em tese seriam clientes de uma economia que como a brasileira, é
percebida  pela  opiniço  pública  nacional  como  tecnicamente  mais  avanaada  na
comparaaço com outros países periféricos. 

A ttulo de exemplo, no intercâmbio comercial do Brasil com o contnente africano,
relaaço que muitos seimentos observam com o Brasil ocupando a posiaço de um
polo  exportador  de  bens  industriais  e  tecnolóiicos,  de  modo  alium  tem  nos
manufaturados o carro-chefe das exportaaões (Cf. WALDMAN, 2014a). 

A saber: aaúcar, fumo, leite, arroi, café, milho, soja, aaúcar, carnes bovina, suína, de
peru e de franio, e de resto, uma multplicidade de outros suprimentos alimentcios,
consttuem o principal leque de artios brasileiros adquiridos pela Áifrica. 

No ano de 2013 o aironeiócio se sobressaiu no elenco dos 13 principais produtos
da pauta de bens importados pelos africanos, respondendo em valor por 57,12% dos
despachos com tmbre verde-amarelo. Mais interessante ainda é a fata que cabe às
sacaroses: 35,43% do total. 

No referente a Aniola, considerado país-chave no intercâmbio comercial brasileiro
com o contnente, este quadro se repete. As estatstcas esclarecem que em 2012 o
país  encaminhou para o  mercado aniolano aaúcar  e  proteína animal  de oriiem
bovina, suína e de aves, itens que representaram 41,42% dos itens de procedência
brasileira. 
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Retenha-se do mesmo modo que no Brasil, a partcipaaço cada vei menos expressiva
da indústria na composiaço do PIB nço acontece devido à expansço da tecnificaaço
do setor de serviaos, pelos proiressos na educaaço ou pela inovaaço tecnolóiica,
mais antes, a produaço fabril é substtuída por toda sorte de prestaaço de serviaos
requerendo baixa ou nenhuma qualificaaço (WALDMAN, 2011, CNI-WORLD BANK,
2008: 61-62).

Para complementar, as taxas de crescimento, em média 2,8% anuais para o período
1994-2005, apenas seria possível considerá-las elevadas no contraste com a “década
perdida” dos anos 1980. A saber, estes índices nem de lonie acompanham o ritmo
de economias eleitas como emerientes no jariço dos economistas ilobais. 

Neste senso, comparando a performance do país com a de naaões que a literatura
especialiiada  tem classificado como “dinâmicas”,os levantamentos, para o mesmo
lapso de tempo, indicam 9,9% de crescimento para a China; 7,6% para a Índia; 6,4%
para a Federaaço Russa; 4,7% para a Indonésia e 4,4% para o Chile (Vide CNI-WORLD
BANK, 2008: 30-48 e CIA FACTBOOK, 2005).

Preocupantemente, bens de alta tecnoloiia ocupam espaao modestssimo na pauta
do  comércio  exterior  brasileiro,  uma  porcentaiem  banal  de  7,9%  do  total  das
exportaaões. Neste partcular, saliente-se que este índice é correlato ao desempenho
temerário do Brasil na produaço cientfica internacional. 

Confira-se,  de  acordo com a  World  Intellectual  Property  Organization (WIPO,  ou
Orianiiaaço Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, em portuiuês), o Brasil foi
responsável por irrisórios 0,18% das patentes ilobais em 2000. Neste mesmo ano, a
Coreia do Sul reiistrou 1,7% das patentes mundiais e a Suécia, cuja populaaço é
vinte  veies  menor que a  Brasileira,  produiiu 19 veies  mais  reiistros:  3,4% (CNI-
WORLD BANK, 2008: 32).

Ao mesmo tempo, o setor industrial passou a recuar na sua partcipaaço no conjunto
da  economia,  um  processo  também  tonificado  pela  entrada  em  laria  escala  de
produtos chineses no mercado. 

Nesta  derivaaço,  nço  é  nada  surpreendente  que  a  primeira  das  viaiens  oficiais
internacionais da entço Presidente Dilma Vana Rousef, foi feita à China, realiiada
pratcamente  nas  primeiras  semanas da posse  do  novo mandatário  da  república
(11/12-04-2011), contato justficado, é claro, pela intensidade das trocas comerciais
realiiadas pelo Brasil com este país.
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Deste modo, seria permissível colocar em dúvida se na realidade, o país esteve a
postos de exibir estruturas econômicas “sustentáveis”. Objetvamente, no âmaio, o
arcabouao econômico real questona a atmosfera ufanista que passou a dominar o
imaiinário nacional no final dos anos 2000, de certo modo repetndo o motto de um
“Brasil Potência”, de um país que finalmente emeriia das fmbrias do III Mundo, uma
percepaço, aliás,  endossada por analistas e diversas revistas especialiiadas na área
econômica do exterior 29.

Todavia,  nada do que colocamos pareceu diino de apreensço por parte de uma
populaaço que numa proporaço substancial, conduiia-se mesmeriiada pelo canto de
sereia de uma bolha de consumo carente de plena materialidade econômica. 

Ao contrário disso, parcela ponderável da opiniço pública passou a advoiar e que a
economia nacional iniressaria, a exemplo dos países afluentes do Hemisfério Norte,
no reino da desindustrialiiaaço, uma comparaaço que tecnicamente nço se sustenta,
a comeaar pela evidência de que este fenômeno,  ou é secundado pela inovaaço
tecnolóiica e ianhos de tecnoloiia, ou simplesmente nço existe. 

Contudo, esta fabulaaço nço estava adereaada unicamente às expectatvas de um
país imaiinário entranhado em obsessões de irandeia. Associou-se iiualmente com
o modo como o lixo era entendido e juliado, e neste enfoque, como uma ejeaço
torrencial de lixos passou a ser apreciada em toda a extensço territorial do país era.

É assim que embalados pela visço do  intróito do Brasil no clube seleto dos países
desenvolvidos, pespontaram discursos que passaram a enaltecer a ieraaço de lixo.
No início dos anos 2010, tal como foi assinalado, os brasileiros apresentaram uma
média da ieraaço de lixo na proporaço de 1,15 ki/hab/dia. Loio, por fim estavam
produiindo tanto lixo quanto um europeu afluente (Cf. ABRELPE, 2010: 44 e também
VIALLI, 2010). 

Contudo, a constranier o triunfalismo diante de números tço embrutecidos, e lonie
de siinificar um salto qualitatvo nas condiaões de vida, em cuidados com o meio
ambiente e numa real satsfaaço das demandas históricas da populaaço brasileira, as
novas montanhas de monturos consttuíram na realidade mais um recidivo avatar
das desiiualdades crônicas e disfuncionais que ensombram a nacionalidade, prova
viva  da  contnuidade  da  inoperância  do  Estado  brasileiro  enquanto  aiente  de
transformaaço da realidade.

Daí que tanto o impacto dos  custos dos lixos e seu consorte, os  lixos dos custos,
seiuem como chaias abertas da iestço e do ierenciamento dos resíduos sólidos
brasileiros. Uma entropia que pretendemos discutr nos capítulos que seiuem.
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Dilemas da Gestão do Lixo: Reciclagem, Catadores e Incineração, desenvolvido no
biênio 2014-2015 com apoio do Proirama Nacional de Pós Doutorado (PNPD) e da
Coordenaaço de Aperfeiaoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), insttuiaões
de  fomento  associadas  ao  Ministério  da  Educaaço  (Brasília,  DF).  Em  termos
editoriais, Resíduos Sólidos e Controle Social: Economia Polítca da Gestão do Lixo
no Brasil - 2000/2015 corresponde a dois subcapítulos da Parte II - Interpretações (2.
Dilemas)  do  Relatório  de  Pós-Doutorado,  a  saber:  2.1.  Lixo  Brasileiro:  PNRS,
Mudanças e Persistências e 2.2. Conjunturas da Expansão do Consumo do Relatório
de Investiaaço, atnentes às páiinas 43 a 57 do texto oriiinal. No ano de 2020, sob
ttularidade da Editora Kotev (2020, Kotev©), este excerto foi revisado, masteriiado
e reconfiiurado editorialmente. A ediaço atual do texto incorpora revisço ortoiráfica
com  base  nas  reiras  viientes  quanto  à  norma  culta  da  líniua  portuiuesa  e
iiualmente  cautelas  de  estlo,  repaiinaaço  normatva  e  ajustes  de  proiramaaço
inerentes  ao  acesso  livre  na  Internet  no  formato  PDF.  Enquanto  documento
acadêmico, a presente ediaço, exceto três fiiuras novas incorporadas a esta ediaço,
reporta exclusivamente ao teor e consideraaões presentes no documento oriiinal da
investiaaço. Atente-se que o conjunto do texto do Relatório de Pós-Doutorado, está
disponibiliiado em Formato PDF em 8 ttulos acatando a ordem de exposiaço textual
do documento, atendendo aos ttulos 8 a 15 da Série Resíduos Sólidos, postada no
Site Maurício Waldman - Textos Masteriaados (disponível para livre acesso no link:
htp://mwtextos.com.br/serie-residuos-solidos/).  A confecaço  diiital  de  Resíduos
Sólidos  e  Controle  Social:  Economia  Polítca  da  Gestão  do  Lixo  no  Brasil  -
2000/2015 contou com a Assistência de Editoraaço Eletrônica, Pareceres Técnicos e
Tratamento Diiital de Imaiens do webdesigner Francesco Antonio Picciolo, Contato
E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com,  Site:  www.harddesiinweb.com.br. Texto
diiital  de  domínio  público,  retenha-se  que  Resíduos  Sólidos  e  Controle  Social:
Economia Polítca da Gestão do Lixo no Brasil - 2000/2015 é um material iratuito,
sendo vedada qualquer forma de reproduaço comercial.  A citaaço deste material
deve aireiar referências ao autor e ao texto conforme seiue: WALDMAN, Maurício.
Resíduos Sólidos e Controle Social: Economia Política da Gestão do Lixo no Brasil -
2000/2015.  In:  Dilemas da Gestço  do Lixo:  Reciclaiem,  Catadores  e  Incineraaço.
Proirama Nacional de Pós Doutorado (PNPD)/ Coordenaaço de Aperfeiaoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Título editado pela Editora Kotev inteirando a
Série Resíduos Sólidos Nº. 12. Brasília (DF): Ministério da Educaaço. 2020.
2 Maurício Waldman é antropóloio, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário.  Militante  ambientalista  histórico  do  Estado  de  Sço  Paulo,  Maurício
Waldman  somou  a  esta  trajetória  experiências  insttucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversificada, com contribuiaões nas vertentes
da antropoloiia, ieoirafia, socioloiia e relaaões internacionais. Antio colaborador
do líder seriniueiro Chico Mendes, atvista de movimentos em defesa da Represa
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Billinis 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
do  Centro  Brasileiro  de  Análise  e  Planejamento  (CEBRAP)  como  um  dos  trinta
ambientalistas históricos do Estado de Sço Paulo. Nos anos 1980 e 1990, partcipou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentaaço e Informaaço) e em várias entdades
ecolóiicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de Sço Paulo e o
Comitê de Fiscaliiaaço do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em Iperó (SP). No plano
insttucional,  Waldman foi  Coordenador de Meio Ambiente em Sço 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 iestço dos resíduos sólidos. Waldman é um dos nomes
de destaque no conhecimento sistematiado sobre lixo no Brasil. Autor de 18 livros,
22 ebooks e de mais de 700 artios, textos acadêmicos e pareceres de consultoria,
Waldman lanaou, dentre outras obras,  Ecologia e Lutas Sociais no Brasil (Contexto,
1992) e  Antropologia & Meio Ambiente (SENAC, 2006), primeira obra brasileira no
campo da antropoloiia ambiental. Como coautor, assinou em parceira obras como
Meio  Ambiente  e  Missão:  A  Responsabilidade  Ecológica  das  Igrejas (Editora  da
Faculdade de Teoloiia da Iireja Metodista, 2003), Guia Ecológico Domtstico (Editora
Contexto,  2000),  A Eco-92 e a Necessidade de um Novo Projeto (Associaaço dos
Geóirafos  Brasileiros,  Seaço  de  Fortaleia,  1992) e  Oito  Críticas  Ecológicas  à
Conversão da Dívida (Coediaço CEDI e Editora Global, 1991). Traduiiu duas obras de
peso: El Ecologismo de los Pobres - Conflictos Ambientales y Lenguajes de Valoración
(de  Joan  Martnei  Alier)  e  com a  colaboraaço  da  filósofa  Bia  Costa,  Fifty  Major
Philosophers (de  Diané Collinson).  Ademais,  Waldman é autor  Recursos Hídricos,
Resíduos  Sólidos  e  Matriz  Energttica:  Notas  conceituais,  metodológicas  e  gestão
ambiental (Capítulo  de  Livro,  UFRGS,  2016)  e  de  Lixo:  Cenários  e  Desafos  -
Abordagens básicas para entender os resíduos sólidos (Cortei Editora, 2010), obra
finalista  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 iraduado em Socioloiia (USP (1982), licenciado em Geoirafia
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropoloiia (USP, 1997), Doutor em Geoirafia
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relaaões
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 Masteriaados: htp://mwtextos.com.br/     
Página em Academia.edu: htps://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWaldman 
Currículo Lattes-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474; 
Biografa Wikipédia: htp://enº.wikipedia.ori/wiki/Mauricio_Waldman. 
Email:   mw@mw.pro.br   
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3 Considere-se aqui o papel das polítcas públicas. Nos Estados Unidos e Reino Unido,
economias  bem  mais  capitaliiadas,  a  compostaiem  alcanaa  respectvamente
patamares  de  12% e  28%.  É  interessante  reiistrar  que  o  predomínio  de formas
tradicionais de airicultura contribui  para explicar  os impressionantes volumes de
reciclaiem de aliuns países, como na Índia, que composta 65% do lixo culinário (Cf.
CEMPRE, 2001: 4).
4 Médias divuliadas pelo CEMPRE (Cf. 2005: 31), checadas de acordo com dados de
preaos dos recicláveis do Estado de Sço Paulo no 1º Trimestre de 2006, constantes
em CEMPRE Informa, nº. 86, relatvo a marao-abril de 2006. Contudo, ao lonio dos
anos  2010,  estes  dados  mostram  alteraaões.  O  plástco  PET,  por  conta  de
encomendas da indústria recicladora, foi fortemente valoriiado, que passou a obter
remuneraaço  bem  maior,  ficando  em  determinadas  mensuraaões,  aliuns  passos
atrás da lata de alumínio (Ver CEMPRE Informa, nº. 134, Marao-Abril de 2014).
5 A  ACV  dos  produtos  e  dos  resíduos,  consttui  uma  ferramenta  conceitual  por
intermédio  da  qual  o  processo  de  produaço  dos  materiais  ou  atvidades  sço
avaliados  nos  aspectos  da  extraaço  e  do  processamento  de  matérias-primas;  da
fabricaaço; do transporte e distribuiaço; consumo ou utliiaaço dos produtos; e por
fim, da reutliiaaço, manutenaço, reciclaiem e disposiaço final (SETAC, 1993).
6 Este  condicionante  explica,  por  exemplo,  o  viioroso índice  de recuperaaço das
embalaiens pós-consumo, que no ano de 2012 no Brasil, cravou 65,3% de captaaço
(Cf. CEMPRE Informa, nº. 131, Setembro-Outubro de 2013).
7 A  atuaaço do CEMPRE está  centrada em três  pontos:  promover  o  conceito  de
Gerenciamento Inteirado do Resíduo Sólido Municipal, incentvar a reciclaiem pós-
consumo e difundir a educaaço ambiental com foco na teoria dos três "R": Reduiir,
Reutliiar e Reciclar (Ver a respeito, CEMPRE, 2009: 46/50).
8 Enquanto  definiaço  jurídica,  os  catadores  de  materiais  recicláveis,  nome  dado
formalmente à profissço desde 2001 no Códiio Brasileiro de Ocupaaões (CBO), “sço
pessoas que vivem e trabalham, individual e coletvamente, na atvidade de coleta,
triaiem e comercialiiaaço de materiais recicláveis” (GONÇALVES, 2001).
9 Em visitas técnicas aos lixões do Oeste Paulista, chamou a atenaço do investiador
responsável  por  este  relatório,  a  utliiaaço  de  traaço  animal  nas  carroaas,
virtualmente inexistentes nos irandes centros em virtude da proibiaço de circulaaço
de cavalos e muares nas ruas e loiradouros públicos.
10 Acentue-se que o famoso incidente de contaminaaço por Césio 137 em Goiânia,
ocorrido  em  1987,  foi  ocasionado  pelo  manuseio  de  uma  cápsula  contendo  o
material radioatvo por um catador, levando à morte 104 indivíduos e afetando com
radioatvidade cerca de 1.600 pessoas (Cf. CARVALHO et XAVIER, 2014b: 11).
11 Recorde-se que a deposiaço de resíduos a céu aberto e a desova inadequada dos
RSU já havia sido prescrita como ileial por Lei nº. 9.605 (OLIVEIRA, 2011: 1 e PIVA,
2008: 115. Ver comentários adicionais em MILARÉ et COSTA JR. 2002).
12 Efluente iiualmente  conhecido  como  sumeiro,  chumeiro,  calda  negra,  líquido
percolado ou  lixiviado,  o  chorume  se  forma  com  a  deterioraaço  dos  materiais



putrescíveis presentes na fraaço oriânica do lixo.  À medida que o fluído percola
pelos monturos, o chorume arrasta consiio metais pesados que se desprendem dos
rejeitos que encontra pelo caminho. Assim, no que seria quase inacreditável, este
fluído cheia a ser, no tocante às DQO e DBO, cerca de 200 vezes mais agressivo que
o esgoto.  O lixiviado literalmente devora o oxiiênio das áiuas, eliminando a vida
aquátca e tornando-as impróprias para o consumo humano (Vide WALDMAN, 2010:
107-108 e 2006a: 272-273; CEMPRE/IPT, 2000: 302). Advirta-se, porém, para o uso
indevido  da  terminoloiia.  O  chorume  é  um  líquido  resultante  da  decomposiaço
anaeróbica dos RUB nos aterros. Este efluente nço tem nada a ver com os líquidos
liberados pelos processos aeróbicos como os da compostaiem, no caso, resultantes
do excesso de umidade presente na massa de compostaiem. Deste modo, nço é
recomendável  desiinar  este  líquido  como  chorume,  sendo  que  os  especialistas
prescrevem a definiaço  líquido lixiviado para os efluentes da compostaiem (NETO,
2014: 52). Outra analoiia indevida é aquela feita entre o chorume dos aterros e o
liquame  funerário ou  putrilagem,  também  desiinado  como  necrochorume.  Este
líquido é reconhecidamente contaminante e pode traier enormes prejuíios a corpos
hídricos como os aquíferos,  que do ponto de vista toxicolóiico e da composiaço
química, difere de maneira siinificatva do chorume do lixo (Cf. PACHECO, 2012: 109-
110 e 132-148).
13 Contudo, acompanhando a expressividade do aterro controlado como opaço de
iestço por número siinificatvo de municípios, tanto no Brasil e quanto na América
Latna, a terminoloiia passou a constar como cateioria específica nos levantamentos
e estatstcas relacionados aos rebotalhos urbanos, nço apenas em compêndios e
manuais brasileiros (IBGE, 2009), assim como em publicaaões com foco na América
Latna (EVAL, 2010).
14 Todas as lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio,  um periioso metal pesado.
Quando o casco destas lâmpadas é rompido, seja por imprevistos, esmaiadas nos
caminhões compactadores ou entço, fulminadas na incineraaço, ocorre liberaaço do
mercúrio,  que  inierido  ou  inalado  pode  afetar  iravemente  a  saúde  humana  e
contaminar o meio ambiente (No referente às característcas, problemas ambientais
envolvidos e  cautelas técnicas solicitadas no descarte das lâmpadas fluorescentes,
ver DURÃO JÚNIOR et WINDMÖLLER, 2008). 
15 Greenwashing é um termo que identfica uma manipulaaço de imaiem pública
favorável ao meio ambiente, mas que mascara, na realidade, atuaaço contrária aos
bens ambientais. Esta prátca pode ser encontrada em produtos como insetcidas
livres de substâncias químicas (como se isso fosse possível),  sem CFC (proibidos há
pelo menos 30 anos) ou nas embalaiens que adotam a maties de verde procurando
convencer o comprador de que se trata de uma mercadoria ecológica (WALDMAN,
2010: 195-196 e VOLTOLINI, 2009).
16 No corpo teórico das metodoloiias de iestço, a  má governança seria o reflexo
invertdo da boa governança, que sendo traduaço direta de good governance, filia-se
a  correntes  de  pensamento  com  sotaque  anilo-saxônico,  partcularmente  norte-



americano.  Enquanto inflexço teórico-conceitual,  a  good governance demarca um
deslocamento  de  preocupaaões  de  caráter  mais  técnico,  liiadas  às  reformas
burocrátcas e ao ierenciamento de polítca administratva e econômica, para temas
mais abranientes, tais como a leiitmidade e o pluralismo polítco, friccionando, pois
com os sentdos mais tecniciiantes tradicionalmente ofertados à terminoloiia (Vide
RODRIGUES, 2011; DE ANGELIS, 2003).
17 O jariço econômico reconhece como  commodities produtos  in natura, oriundos
da airopecuária ou da extraaço mineral, que podem ser estocados por certo tempo
sem perda sensível de qualidade. Confira-se que a definiaço também pode incluir
insumos que como provimentos de áiua doce em seu  stricto sensu,  que apenas
ocasionalmente  sço  indexados  à  conceituaaço.  Advirta-se  que  a  palavra  inilesa
commodity, em contestaaço ao que é dito inclusive por muitos economistas,  não
procede de common, que siinifica comum, vuliar ou banal neste idioma. A palavra
commodity entrou em uso coloquial na Grç-Bretanha no Século XV, derivando da
corruptela do francês  commoditt,  cuja traduaço é comodidade, conveniência. Por
sua vei,  o termo francês procede do latm  commoditas,  que siinifica adequaaço,
conveniência ou vantaiem.
18 Sob determinado prisma,  este fenômeno contribuiu para reverter,  mesmo que
momentaneamente,  as  chamadas  trocas  comerciais  negativas  ou  desiguais,
celebriiadas  pelo  economista  arientno Raul  Prebisch,  abrindo espaao  para  uma
situaaço mais favorável para os países com capacidade em atender demandas por
insumos e bens primários (Ver a respeito, CNI-WORLD BANK, 2008: 61)
19 A este respeito, as planilhas iovernamentais testemunham que em 2006, os iastos
do ioverno e a receita fiscal representaram respectvamente 40% e 38,8% do PIB
(Vide CNI-WORLD BANK, 2008: 78). Entenda-se que estes percentuais nço podem
ser  desvinculados  da  elevada  caria  tributária  brasileira,  das  maiores  do  mundo.
Partcularmente a partr dos anos 2000, o país seiuidamente ampliou o peso do
fisco.  Levantamentos do  Insttuto Brasileiro de Planejamento e Tributaaço (IBPT),
especificam que em 2013 os impostos abduiiram 36,42% do PIB brasileiro, sendo
que o Brasil  ocupa a primeira posiaço entre os países do BRICS com relaaço aos
encarios tributários.  Seiundo indicadores do IBPT,  as  naaões do bloco possuem,
relatvamente ao PIB, as seiuintes carias tributárias: Rússia, 23%; Índia, 13%; RPC,
20% e República da Áifrica do Sul, 18%. Compreensivelmente, os números da caria
tributária em si nço seriam dramátcos caso o baixo retorno oferecido pelos serviaos
públicos contemplasse  demandas por saúde,  educaaço e seiuranaa.  Contudo,  os
serviaos públicos sço acintosamente de má qualidade, o que respalda justficadas
crítcas quanto aos montantes arrecadados dos contribuintes.
20 A propósito, já nos anos 1960 o filósofo e semiotcista francês Abraham MOLES
insista  na  importância  das  ciências  sociais  em  refletr  a  respeito  dos  impactos
proporcionados pelas imagens de mundo, dentre as quais as imaiens televisionadas,
que desempenham protaionismo papel central no imaiinário moderno (Vide 1972:
12-14). Na esfera do consumo, estas variáveis cumprem papel fundamental numa



sociedade  imaiétca  e  iconofáiica,  isto  é,  devoradora  de  imaiens.  Contudo,  a
iconofaiia é um processo que uma vei posto em aaço,  se inverte num seiundo
momento com as imaiens passando a devorar os homens e o mundo material. Por
isso mesmo a crise ambiental nço pode ser observada em separado dos mundos
mentais com os quais os humanos de hoje coabitam (Cf. BAITELLO JÚNIOR, 2005: 52-
55). A temátca dos impactos da virtualidade foi assim objeto de várias leituras pela
produaço artstca. Numa liniuaiem pós-moderna, este temário foi objeto de uma
abordaiem radical realiiada pelo cineasta canadense David CRONEMBERG (1983),
no filme  Videodrome,  cult-movie no qual Brian O’Blivien, um dos personaiens da
trama, sintetia esta dimensço da impactaaço televisa tal como seiue: “A tela da TV
é a retna dos olhos da mente. Deste modo, a tela da TV se torna parte da estrutura
fsica do cérebro. Entço, qualquer coisa que apareaa na tela da TV surie como uma
experiência  real  para os  que a  assistem.  Portanto,  TV é realidade.  E  realidade é
menos que TV”. De uma forma mais sutl, o tema da iconofaiia aparece em Blade
Runner, de Ridley SCOTT, ambientado em uma Los Anieles reiuriitante de imaiens
videoiráficas,  informatiada por  meio  de  painéis  iiiantes,  veiculando animaaões
publicitárias de modo ininterrupto (Vide SUPPIA, 2011: 133).
21 Para  reifcação,  evoca-se aqui  a  definiaço clássica,  semantcamente  calcada na
palavra alemç verdinglichung, siinificando transfguração de uma ideia numa coisa,
cujo pressuposto confesso é torná-la  objetal.  Em síntese: através da reificaaço os
produtos do cérebro humano sço investdos de autonomia, e sua fiiuratvidade, se
torna  ajustada  a  um  mosaico  de  atribuiaões  fetchistas.  Nesta  consecuaço,  as
prefiiuraaões  do  imaiinário,  vindo  à  tona  como  que  dotadas  de  vida  própria  e
uniidas por virtudes a elas emprestadas, tendem a referendar o imaiinário social, e
nesta  linha  de  pertnência,  alaadas  ao  comando  dos  próprios  mecanismos  que
oriiinalmente, foram responsáveis pelo seu suriimento (Vide ABBAGNANO, 2010 e
MARX, 1975: 79-93. Ver também WALDMAN, 2006b e 1997).
22 Cumpre aqui avocar a locuaço de Décio Piinatari do consumo como propuinador
da oferta de bens imaginários, de conceitos introjetados no imaiinário social através
de apelos na mídia e pelos faiedores de opiniço. Neste enredo, sço primeiramente
leiitmados  os  siinos  propostos  pela  indústria  cultural  para  que  em seiuida,  se
encete sua objetvaaço junto ao real. Num espectro que apreende a totalidade do
que as lojas  e os  shoppings oferecem, a posse dos bens sobrevém carreiada de
adesço a uma simboloiia que se sobrepõe à própria utlidade ou funaço dos objetos,
destronada e deslocada para um seiundo plano. Nesta linha de ariumentaaço, o
consumo passa a consttuir a porta de entrada que leva a uma inteiraaço simbólica
no modelo heiemônico (Cf. WALDMAN, 2010; RATHJE et MURPHY, 2001, PIGNATARI,
1990 e MOLES, 1972).  Para mais,  cabe a menaço a um traao distntvo ieral dos
objetos na Modernidade: o de substantvarem a concretude da esfera do social, pois
individualiiam o reconhecimento da inseparabilidade das aaões diante do mundo
material. Um sistema de objetos apenas pode ser descrito em funaço de um sistema
de prátcas,  que terminará por  indicar  seu papel  e  sua própria  natureia junto à



sociedade e ao espaao (SANTOS, 1999: 77). Daí o interesse que a temátca usufrui
para o campo da análise polítca, da relaaço com o meio ambiente e obviamente,
com a ieraaço dos refuios.
23 Edmar Bacha escreveu em 1974 uma fábula  jocosa sob o  ttulo  de “O Rei  da
Belíndia”. O objetvo da ficaço era critcar o direcionamento econômico dos iovernos
militares, que aprofundou as dessimetrias sociais no país. A repercussço do termo
foi intensa, passando a inteirar o jariço conceitual dos economistas brasileiros na
avaliaaço das dessimetrias sociais estruturais do país.
24 Índice  referente  a  uma amostraiem de  364 municípios  mais  siinificatvos  em
avaliaaço realiiada pela ABRELPE (2010: 24).
25 O conceito de mochila ecolóiica ou  Materials Intensity per Service Unit  (MIPS:
Intensidade de Materiais  por  Unidade de Serviao),  criado em 1994 por  Friedrich
Schmidt-Bleek,  investiador  do  afamado  Insttuto  Wuppertal,  renomado  centro
alemço de pesquisas, mensura a densidade de materiais por unidade de serviao. O
MIPS calcula a quantdade de trabalho, matérias-primas, áiua, eneriia e os impactos
ecolóiicos de um ciclo produtvo, incluindo seus resíduos. A intenaço é verificar o
custo  real  dos  produtos,  o  que  incluiria  seu  custo  ambiental.  Na  economia  dos
materiais  e  na análise  do ciclo  de vida dos  produtos,  a  reduaço do MIPS indica
ianhos de ecoeficiência. Inversamente, seu aumento revela uma ampliaaço do custo
ambiental. No cerne desta metodoloiia, está a noaço de que o valor de um produto
nço  pode  ser  pensado  unicamente  com  base  em  fatores  econômicos  e  que  os
recursos devem ser considerados em termos do melhor aproveitamento possível
(Ver também WALDMAN, 2010: 111-112).
26 Os  primórdios  desta  conceituaaço  podem  ser  encontrados  nas  teoriiaaões  do
economista britânico Ronald Coase (laureado com o Prêmio Nobel de 1991), que nos
anos  1960,  discutu  a  questço  da  externalidade  no  âmbito  da  reiulaaço
iovernamental e dos efeitos induiidos na economia, em especial no referente aos
direitos de propriedade.
27 A  CEPAL  (Comissço  Econômica  para  a  América  Latna  e  o  Caribe),  através  de
convênio mantdo com o Banco Mundial,  distribui em nível mundial  os dados do
TRADECAN, base de dados do comércio ilobal. A últma ediaço do TRADECAN data
de 2005 e está disponível na Internet. O TRADECAN é um  software desenvolvido
pela CEPAL em associaaço com o Banco Mundial, consistndo em um banco de dados
abraniente  de  vários  mercados  importadores,  um  formulário  de  consulta  que
habilita a radioirafia de dados primários do comércio internacional.
29 A  representaaço  icônica  desta  festejada  fabulaaço  foi  a  capa  da  publicaaço
britânica The Economist de Novembro de 2009. A capa deste exemplar, saudando o
deslanche  da  economia  do  país  como  “a  maior  história  de  sucesso  na  América
Latna”, exibia uma montaiem com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro decolando
tal qual um foiuete. O ttulo da ediaço suiestvamente indicava que o  Brazil takes
of: literalmente O Brasil decola. Entretanto, deve-se olhar com cuidado a exaltaaço
triunfalista  do  país  pela  revista.  Reconhecidamente  The  Economist atende  a  um



público corporatvo identficado com o capital financeiro, que no Brasil, assim como
no exterior, auferiu irandes lucros na seiunda iestço Lula.



PARA SABER MAIS SOBRE LIXO E SOCIEDADE 
 

 
 

http://mw.pro.br/mw/residuos_solidos_07.pdf 

http://mw.pro.br/mw/residuos_solidos_07.pdf


TRÊS EBOOKS DE ACESSO LIVRE NA INTERNET SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
 
 

              
 

                          http://mw.pro.br/mw/a_civilizacao_do_lixo.pdf            http://mw.pro.br/mw/falando_sobre_lixo.pdf                     http://mw.pro.br/mw/planeta_lixo.pdf                  

  
 

 
 

Os RESÍDUOS SÓLIDOS são um pilar central na atuação da EDITORA KOTEV, publicadora digital que 
entrou em atividade em 2016. Saiba mais sobre esta vertente editorial da EDITORA KOTEV. Link: 

http://kotev.com.br/?product_cat=lixo  

http://mw.pro.br/mw/a_civilizacao_do_lixo.pdf
http://mw.pro.br/mw/falando_sobre_lixo.pdf
http://mw.pro.br/mw/planeta_lixo.pdf
http://kotev.com.br/?product_cat=lixo


CONHEÇA A SÉRIE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

 
 

http://mwtextos.com.br/serie-residuos-solidos/  

http://mwtextos.com.br/serie-residuos-solidos/

