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LIXO, RECICLAGEM E DILEMAS DA GESTÃO

A propagação irrefreável e cada vez mais robusta do lixo e por tabela, dos efeitos
nefastos e infortúnios provocados pela má gestão, cabalmente uma obviedade aos
olhos qualquer cidadão, nos instga a indagar e questonar a respeito da possível
capacidade  dos  atores  3 públicos  e  privados  não  somente  em  encetar  e  dar
contnuidade aos Planos de eestão dos Resíduos Sólidos PPeRS), mas principalmente,
de responder com ações resolutvas que estejam à altura das problemátcas a serem
enfrentadas. 

Na linha dos questonamentos da gestão do lixo nosso de cada dia, muitas glosas
poderiam  ser  pontuadas  a  respeito  do  modus  operandi da  máquina  estatal.  De
pronto,  um  argumento  central  transparece,  prendendo-se  ao  juízo  de  que  os
Serviços de Limpeza Urbana PSLU),  assim como os agentes privados que mantém
parceria com as decisões administratvas,  não tem tdo sucesso em equacionar o
problema, seja qual for a vertente: administratva, técnica, social, educacional e/ou
econômica. 

Ademais, em razão de que no Brasil os serviços dedicados ao trato dos rebotalhos
consttuem  par  excellence uma  atribuição  legal  e  jurídica  do  Estado,  nenhuma
investgação centrada no lixo pode se furtar de comentar os marcos administratvos
e regulatórios artculados à ação estatal PWALDAAN, 0133, 0133 e 0131; SCHALCH et
alli, 0110; IBAA, 0113).

Notoriamente,  as  diversas obstruções notadas nos  serviços  públicos dos resíduos
reivindicam  recalque  crítco  partcularmente  quanto  à  profciincia  dos  pólos  de
decisão, às condutas que regram a máquina burocrátca e porque não, no tocante à
chamada cultura administratva. 

Certamente,  a menção aqui  consignada para a palavra  cultura rechaça quaisquer
maneirismos linguístcos, beletrismos acadimicos ou mesuras editoriais 4. No caso, a
concertação  apoia-se  em  axiomas  e  lógicas  que  conotam  a  normatzação  dos
padrões  de  compreensão  e  de  atuação  dos  grupos  junto  à  materialidade  social,
substantvação de determinado  ethos 5, que enquanto tal é dotado de marcante e
notória vocação para a persistincia. 

Nesta linha de interpretação, a avaliação do Custo Brasil - ou Custo País -, tal como é
categorizado numa incontável  listagem de  escritos  leigos  e  especializados,  ocupa
papel central. 
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Como tal, este se refere a um misto de defciincias estruturais, falhas de gestão e
desregramentos funcionais, reputados como fatores que intranquilizam o cotdiano
dos cidadãos e emperram a atuação dos agentes econômicos, gerando um estado de
permanente entropia no dia a dia da sociedade. 

Tendo no geral como alvo a prestação de serviços públicos, a expressão é um destes
jargões que ingressaram sem alarde na fala coloquial cotdiana. Reconhecidamente
genérico, o conceito de Custo Brasil congrega uma profusão de juízos negatvamente
adjetvados. 

De modo difuso, a noção é utlizada para identfcar toda sorte de malfeitos que
afetando a vida do cidadão comum, insttuições e o campo dos negócios, tem por
contrapartda, inumeráveis prejuízos para o desenvolvimento econômico e social. 

Partcularmente,  o  núcleo corporatvo da economia,  flão crítco a  toda prova da
inefciincia do Estado, tem se destacado nas polimicas que cercam o Custo Brasil,
associado na visão deste segmento, como relacionado ao funcionamento do Estado.

Este, além de entendido como defciente e oneroso, em virtude de pesados encargos
tributários, para piorar, demonstraria escassa capacidade em gerenciar atribuições
consideradas como de sua competincia. 

Para a classe empresarial, a inoperância e os maus serviços prestados pela máquina
estatal teriam como sequela uma ruinosa erosão da compettvidade, debilitando a
efciincia econômica, travando o empreendedorismo e a compettvidade, fazendo o
setor privado nacional perder terreno junto aos concorrentes estrangeiros PABIAAQ,
0133 e 0131). 

Por outro lado, independentemente das boas ou más intenções do empresariado ao
evocar o Custo Brasil, existe também um indiscutvel sentmento compartlhado por
amplos  setores  da população de que os serviços prestados  pelo  Estado não tim
cumprido a contento a função primordial de agentes do interesse público 6. 

Estas  lacunas  estariam refetdas  em óbices  como a  má qualifcação  da  força  de
trabalho, nas defciincias educacionais, na precariedade do atendimento à saúde, na
falta de segurança e em todas as interfaces nas quais a atuação do Estado deveria
honrar a elevada carga de impostos amealhada não só pelos impostos pagos pelas
empresas, como de igual modo pelo conjunto dos membros da sociedade PVide IBPT,
0135).
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Entretanto, no que poderia parecer surpreendente, ou irônico, diante de manchetes
que  desde  princípios  de  0134  notfcam  uma sucessão  de  escândalos  tendo  por
epicentro a PETROBRAS, o conceito de Custo Brasil foi justamente trazido à tona em
documentos do Serviço de Planejamento desta petrolífera, que mencionam o termo
pela primeira vez no ano de 3994. 

Embora ganhando ressonância apenas em 3995, no embalo de midiátca publicização
levada a  cabo pela  Confederação  Nacional  da  Indústria  PCNI),  do  ponto  de  vista
histórico não existe nenhuma dúvida quanto à origem da expressão, grafada preto
no branco nos contratos de gestão da estatal. 

Por sinal, os documentos carimbam uso da nomenclatura tal como hoje é entendida:
dispindios  discutveis  a  onerar  as  atvidades  produtvas  do país,  respaldados por
distorções  que  penalizam  a  produção,  com  isso  embaraçando  o  desempenho
econômico nacional PCf. OLIVEIRA, 0111: 341-340). 

Decerto, recorrendo ao léxico acadimico das teorias de administração, são evidentes
os vínculos que atam a conceituação de Custo Brasil ao que é grafado nos manuais
como má governança. 

Confgurando assim uma bad governance, o Custo Brasil estaria substantvado numa
ampla  coleção de disfunções,  dentre  os  quais:  corrupção,  morosidade da justça,
entraves  logístcos,  impostos  escorchantes,  inchaço  da  máquina  burocrátca,  uso
indevido  do  erário,  incompetincia  administratva,  insegurança  jurídica,  regulação
inefciente,  estrangulamento/sucateamento  da  infraestrutura  e  politzação  dos
preços administrados Ppartcularmente do petróleo e da energia elétrica). 

Aanifestadamente, o termo granjeou receptvidade em especial  por circunscrever
provações genéricas com tônica no funcionamento do aparelho estatal. Tido como
sofrível,  o Estado passou a personifcar uma entdade geradora de incertezas nos
ambientes de negócios, na execução de serviços que deveriam atender demandas
básicas da população Psaúde, segurança, educação, etc.), assim como no travamento
da interlocução com a clientela catva dos órgãos públicos,  qual seja,  os próprios
governados 7. 

Neste quesito assinale-se, no que expressa um indiscutvel zeitgeist 8 polítco, social e
comportamental,  que  a  exigincia  por  serviços  públicos  de  qualidade  tornou-se
reclamo generalizado, a ponto de ocupar posição privilegiada nas reivindicações que
marcaram as Jornadas de Junho de 0133. 
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De Norte a Sul e de Leste a Oeste do país, as manifestações pleiteavam claramente
que o  aparato estatal  justamente assumisse  sua função pública.  Ou seja,  que os
diferentes  serviços oferecidos  pela  máquina estatal  justfcassem efetvamente os
altos impostos pagos pelos contribuintes. 

Este fenômeno tem sido descrito num abundante repertório de análises, em especial
por cientstas polítcos,  como claro indício da insatsfação da população brasileira
com a utlização dos cofres públicos, sorvidos por uma máquina administratva que
rotneiramente se tornou alvo de crítcas em face de uma inoperância insofsmável.
Daí o inconformismo estampado nas praças, ruas e avenidas. 

No que consiste noutra opinião largamente consensual entre os analistas, a perda de
credibilidade  e  representatvidade  do  Estado  brasileiro  poderia  descortnar-se  na
preocupante possibilidade de cenários anômicos e turbulentos, passíveis de esgarçar
a assim chamada ordem polítca democrátca implantada no país em 3985 com o fm
do regime militar brasileiro. 

Em suma,  estaria  em jogo não  somente a  atuação  do  estado brasileiro,  como o
próprio status quo assegurado pelo Estado de Direito. Daí a importância do tema na
agenda das preocupações da nacionalidade 9.

Isto posto, independentemente de como a noção é pautada por leituras específcas
Pe quiçá doutrinárias) de segmentos da nacionalidade 31, a terminologia refete uma
problemátca real, o que explica a capilaridade que desfruta na opinião pública. De
mais a mais, no que demonstra a impregnação social do conceito, Custo Brasil é um
termo  corriqueiro  nos  discursos,  na  pauta  e  nas  narratvas  insttucionais  de  um
conjunto dispare de atores. 

Dentre outros, é possível arrolar entdades empresariais tais como a Confederação
nacional da Indústria PCNI), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo PFIESP),
Associação  Brasileira  da  Indústria  de  Aáquinas  e  Equipamentos  PABIAAQ)  e  a
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil PCNA); centrais sindicais como a
Central Única dos Trabalhadores PCUT) e a Força Sindical; Por fm, até mesmo órgãos,
ministérios e bancos sob controle estatal fazem uso da expressão, caso do Ainistério
dos Transportes PAT) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
PBNDES). 

A terminologia igualmente usufrui de generosa receptvidade nos pronunciamentos
dos polítcos e de parlamentares pertencentes a pratcamente todos os partdos e
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em todos os níveis. Isso sem contar a comunidade acadimica, dos especialistas e da
mídia escrita, partcularmente àquela com foco no temário econômico.

Neste sentdo, entendendo que o Custo Brasil estaria imiscuído num grau profundo
ao modo de funcionamento da máquina burocrátco-administratva como um todo,
faria sentdo avaliar a aplicabilidade do conceito aos serviços públicos devotados a
dar cabo da gestão dos rebotalhos, corporifcados nos SLU. 

Afnal,  enquanto  intercorrincia  concretamente  artculada  ao  âmago  da  estrutura
funcional do Estado, seria presumível pautar que esta se repete, qual um holograma,
nas teceduras administratvas que monitoram os fuxos dos Resíduos Sólidos PRS) e
na sequincia, constatar a existincia de rebarbas embaraçando o equacionamento
dos desafos postados para a gestão e gerenciamento do lixo. Ita est: um Custo Brasil
do Lixo PWALDAAN, 0135b).

Nesta perspectva se impõe primeiramente situar a dimensão do problema colocado
para os SLU em termos da gestão dos lixos, delimitação que reclama como baliza
dados de mote econômico e demográfco. 

Tenha-se então em vista que o Brasil em 0119, a partr de cálculos feitos a partr de
uma “cesta” de levantamentos, equivalia neste ano a 3,5% da riqueza global e 3,16%
da população mundial PWALDAAN, 0133 e 0131).

Cinco anos após, com base no que é possível aferir nas planilhas do Fundo Aonetário
Internacional PFAI, 0135), do Banco Aundial PWB, 0135) e da Divisão de Estatstca
das Nações Unidas PUN, 0135), a economia brasileira condizia em termos percentuais
ao naco de 3,130% do pecúlio mundial.

Este  montante,  orçado a  partr  de  valores  nominais  33,  importava  numa fata da
riqueza planetária que posicionava o país em 0134 no sétmo posto no ranking das
economias mundiais. 

No tocante à demografa, em 0135, de acordo com a base de dados divulgada pela
ONU e adotando como data-chave o dia 3 de Julho do ano de 0135 30, os brasileiros
somavam 014,5 milhões de pessoas,  formando um conjunto posicionado como a
quinta comunidade nacional do Planeta, agremiando 0,778% dos humanos PUNDESA,
0135; IBeE, 0135).

Afra-se: com tais números à mão, caso associássemos a massa dos lixos ao quantum
econômico e populacional, seria inteligível esperar que os resíduos sólidos brasileiros
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correspondessem, pelo mínimo por similaridade, à representatvidade econômica e
demográfca do país no patamar planetário. É o que instntvamente o senso comum
concluiria,  e  do  mesmo  modo,  o  que  técnicos  e  especialistas  antecipariam  num
prognóstco elaborado a partr dos citados levantamentos.

Note-se que referendar a discussão sobre os RS brasileiros e de qualquer outro país
ou região, correlacionando os lixos de um lado, à população e demografa de outro,
consttui metodologia rotneira entre lixólogos e outros pesquisadores, pois permite
numa pluralidade de situações discernir ambiguidades e contradições que perpassam
nos mecanismos de geração dos resíduos 33. 

Colocando em campo as conexões e os paralelismos da questão e iniciando pelo que
confguraria uma conclusão, observe-se que os lixos nacionais possuem partcipação
muito mais expressiva nos monturos globais do que estaria pressagiado pelos nacos
percentuais sob sua ttularidade na área da economia e da demografa planetárias. 

Certo seria, pois então, acatando a lógica dos números, que o país gerasse algo em
torno de 3% do lixo mundial. Contudo, ao Brasil reportam 5,5% do total mundial dos
lixos. 

Assim, malgrado uma nebulosa peça acusatória que incrimina os países do Norte por
todos os infortúnios gerados pela cornucópia dos refugos,  o país posiciona-se no
plano mundial como grande gerador de RS. 

O Brasil supera em média per capita a maioria das nações periféricas e equipara-se,
ao menos quanttatvamente, aos índices de vários países com papel hegemônico na
economia global PCf. WALDAAN, 0133, 0131 e 0118; ABRELPE, 0131: 04).

Note-se que embora inexistam cálculos mais recentes quanto à parte que cabe ao
Brasil nos RS globais, nada disso obsta ou nega a utlização da porcentagem relatva
aos 5,5% do lixo mundial para o ano corrente 34. 

Confra-se: no últmo quinquinio, relatórios gerados pela Associação Brasileira de
Empresas  de  Limpeza  Pública  e  Resíduos  Especiais  PABRELPE),  pelo  Compromisso
Empresarial para a Reciclagem PCEAPRE) e outras entdades do mundo dos negócios,
notificavam  uma  ampliaovo  e  nvo  uma  diminuiovo  nas  tendcncias  nacionais  de
geraovo de lixo. 

Além  disso,  devido  à  sucessão  de  vários  anos  marcados,  no  período  citado,  por
resultados pífos e inclusive negatvos quanto à evolução do Produto Interno Bruto
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PPIB), a partcipação brasileira na economia mundial claramente retraiu, passando de
3,5% da riqueza global em 0119 para 3,130% em 0134, um retrocesso econômico e
estatstcamente signifcatvo. 

O percentual da população brasileira no total mundial também registrou diminuição,
basicamente pela desaceleração do incremento demográfco no país, epifenômeno
resultante de tendincias inequívocas que tem induzido a contração do dinamismo
populacional brasileiro. 

Isto se deve a uma série de transformações explicitadas nas dinâmicas que afetaram
a distribuição e crescimento da população, fortemente acompanhadas de migrações
e transformação das bases demográfcas, eventos capitaneados especialmente pela
urbanização, o grande motor das novas territorialidades no Brasil PTHÉRY et AELLO,
0118: 89-335). 

Deste modo, o incremento demográfco brasileiro perdeu fôlego diante da pertnácia
demográfca de parte signifcatva de nações do III Aundo, que no geral, apresentam
taxas de crescimento populacional superiores à média nacional. 

Portanto, não seria impróprio insistr que o quadro apresentado pelos lixos nacionais
no montante planetário não apresentaram, no últmo quinquinio, qualquer evolução
positva. Isto é, o país manteve no plano global explícita posição de grande gerador. 

Aais ainda, a ejeção de rebotalhos no país, mantendo celeridade mesmo diante das
dinâmicas globais e resultando de uma economia proporcionalmente menor do que
a de 0119, permite ajuizar, nos termos colocados pelos dados, ser absolutamente
credível pressupor que o panorama atualmente apresentado pelos refugos nacionais
estaria pior e nvo melhor do que cinco anos atrás. 

Isto porque, como será visto, os desafos se ampliaram sem que tvessem ocorrido
melhorias na gestão dos lixos. Detalhando este comentário, iniciemos pelos aspectos
fnanceiros da gestão das sobras urbanas e a magnitude alcançada por estes serviços
nos orçamentos municipais. 

Na literatura especializada, um percentual largamente consensual admite, desde os
anos 3991, que os SLU absorvem, numa média histórica, entre 7 a 35% das dotações
orçamentárias dos municípios, sendo que deste montante, 51 a 71% em média são
destnados à coleta e ao transporte dos refugos PABRELPE, ISWA et eESP, 0133: 49;
WALDAAN, 0133; CEAPRE/IPT, 0131: 45-46 e 0111: 45; IBAA, 0110: 35 e 0113: 6).
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Referindo-se basicamente a equipamentos e equipes de trabalho, tal partcularidade
explica a proporção relevante dos custos diretos  35 na composição operacional dos
gastos dos SLU, respondendo pela parte do leão dos dispindios, aproximadamente
85% do total. 

Igualmente, é de se notar uma evolução que maximizou a olhos vistos os orçamentos
dos SLU. Em 0133, o mercado de serviços de limpeza municipal consumiu, exceto
investmentos, R$ 36,3 bilhões das prefeituras, destnados a gastos de despesas com
pessoal, veículos, manutenção, insumos, terceirizações e demais remunerações, um
montante que se mostrou 33,9% superior aos valores destnados em 0130.

Aas, em 0134 as verbas superaram a marca dos R$ 06 bilhões, recursos alavancados
pelo formidável  índice de 31% de expansão frente ao ano anterior PCf.  ABRELPE,
0135: 30; ACIDADES - SNSA, 0135: 311). 

Poderia parecer paradoxal, mas a despeito dos valores destnados aos serviços de
gerenciamento do lixo serem magnífcos, o sistema de limpeza urbana não tem dado
mostras de nenhuma saciedade, insistndo em petcionar ainda mais verbas para os
SLU 36. 

Note-se que os gigantescos aportes fnanceiros destnados aos SLU desdobram-se
numa série de implicações econômicas. No que seria revelador da movimentação
fnanceira propiciada pelos serviços públicos do lixo, a coleta dos Resíduos Sólidos
urbanos PRSU), associa-se a ramos magnos da economia, dentre estes, a indústria de
veículos pesados. 

Isto porque as empreiteiras do lixo, sem contar milhares de tratores, escavadeiras,
carroças  de  tração  animal,  caminhões  poliguindastes,  basculantes,  baú  ou  de
carroceria 37, tim às suas ordens uma frota considerável de veículos compactadores,
calculada em 9.345 unidades  para o  ano de 0133,  que circula  ininterruptamente
pelas cidades na faina diária de coletar e desovar refugos. 

Consttuindo 34,8% dos automotores a serviço dos SLU, o esquadrão dos caminhões
compactadores - 61% do qual rodava em 0133 nas regiões Sul e Sudeste do país - é
renovado devido ao uso intenso, a cada cinco anos em média, implicando em notável
giro de dinheiro PCf. ACIDADES - SNSA, 0135: 84; WALDAAN, 0133 e 0131: 353).

Isto posto, independentemente de quaisquer outras considerações, tais indicatvos
explicitam pistas da associação dos SLU com o poderoso polo da indústria mecânica,
veículos especializados, autopeças, insumos, acessórios mecânicos e abastecimento
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de combustveis, uma das muitas, e pouco recordadas, derivações suscitadas pela
discussão do lixo urbano PWALDAAN, 0133; FIESP, 0119: 9 e REAAI, 3993). 

Paralelamente, outra nota de interesse sobre a frota sob mando dos SLU é a notável
expansão verifcada nos últmos anos, assim como a proporção de caminhões em
circulação com relação à população. 

Pois bem, relatvamente à primeira anotação, que sejam conferidos os números. Em
0133 existam 36.896 veículos sob a batuta dos gestores dos resíduos, total que se
expandiu para 03.036 em 0130 e 04.418 em 0133. Logo, um acréscimo percentual da
ordem de 44,46% entre 0133 e 0133 PCf. ACIDADES - SNSA, 0135: 83). 

Outro ponto que também chama a atenção é que nos anos anteriores as dimensões
da  frota  brasileira  já  eram  respeitáveis,  desfrutando  de  posição  de  destaque  na
América Latna, bloco regional que forma quanto aos RS, um conjunto de nações com
característcas pontuais ou estruturais ao menos semelhantes com as do Brasil Pdita
que pode ser endereçada partcularmente para o Aéxico e a Argentna). 

Sopesando com mais  apuro os dados,  temos que para cada 31.111 habitantes,  o
Brasil dispunha em média em 0131, 3,77 equipamentos rodantes, perdendo apenas
para a Argentna, com 3,39 veículos para o mesmo conjunto de pessoas. Os demais
países da região mostravam médias menores do que estas: Aéxico, 3,07 veículos
para 31.111 habitantes;  Venezuela,  3,0:  31.111;  Colômbia,  3,14:  31.111;  Uruguai,
3,44: 31.111 e Chile, 1,66: 31.111 PCf. EVAL, 0131: 338). 

Quanto  ao  corpo  de  trabalhadores  solicitado  pelos  SLU,  estes  arregimentam
avultado  contngente  de  funcionários  e  pessoal  administratvo,  mobilizados  para
colocar  em  operação  polos  de  informátca,  veículos,  centros  de  triagem,  de
transbordo,  aterros,  incineradores,  centrais  de  compostagem e reciclagem,  assim
como para fscalizar, fazer a varrição, proceder à retrada, desova e monitoramento
dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados diariamente pelas cidades. 

Esclareça-se que os SLU reúnem equipes de vulto. Em 0119, tnham sob sua tutela
083.734 empregos diretos nos setores público e privado. Em 0133, vitaminados por
uma expansão de 5% dos recursos humanos ante o ano anterior, pela primeira vez os
SLU excederam a cifra de 311.111 empregos diretos. 

Contudo, em 0133 os SLU estavam garantndo o salário de 373.111 empregados, um
crescimento extraordinário de 71% na comparação com 0133, dos quais em torno de
51% estavam alocados em municípios com menos de 311 mil habitantes. Enquanto
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expressão social,  pelo  mínimo um milhão de brasileiros  está  na órbita  da massa
salarial proveniente dos SLU, ou seja, 1,5% da população total do país PACIDADES -
SNSA, 0135: 0; ABRELPE, 0135 e 0131; ABRELPE, ISWA et eESP, 0133: 49-51). 

Com toda certeza, tendo pela frente a tarefa de dar conta de milhões de toneladas
de refugos, seria pouco factvel esperar que esta missão pudesse ser desempenhada
por  um pequeno destacamento  de  funcionários,  por  mais  aplicados  que  fossem.
Porém, atente-se que no Brasil os recursos humanos requisitados pelos serviços de
limpeza estão bem acima das médias latno-americanas. 

Neste horizonte, o país integra grupo formado por apenas duas outras nações,  a
República Dominicana e  a Colômbia, que lideram em funcionários contratados pelos
serviços de lixo: em média quase 31 para 31.111 habitantes, as maiores taxas da
região. Aais exatamente o Brasil é o terceiro colocado, com 08,40 funcionários para
31.111 cidadãos,  índice  superado  tão  só  pela  República  Dominicana,  com  33,07:
31.111 e pela Colômbia, com 09,88: 31.111.

Todavia,  note-se que Argentna e Aéxico, ambos apresentando elevadas taxas de
urbanização e expressivos parques industriais, compondo, portanto um quadro de
similaridades passíveis de comparação com o Brasil, exibiam médias bem menores:
03,35: 31.111 habitantes para a Argentna e 34,63: 31.111 habitantes para o Aéxico,
neste últmo caso, pratcamente a metade da média nacional PEVAL, 0131: 83).  

Levando-se, pois em consideração que no Brasil que os levantamentos apontam uma
expansão dos  recursos  destnados ao manejo dos  resíduos  e que os  SLU tem se
municiado de veículos e recursos humanos, seria de se esperar avanços na gestão,
acompanhados da otmização dos serviços prestados e da aplicação de metodologias
mais contemporâneas no gerenciamento dos lixos. 

Dito  de  modo  mais  claro,  isto  signifcaria  abandonar  a  prátca  de  simplesmente
afastar das zonas urbanizadas os resíduos coletados, no mais das vezes com refugos
encaminhados para sítos distantes, inadequados e mal gerenciados, quando o que
está colocado para os dias de hoje, pela própria necessidade de utlização criteriosa
de recursos e insumos que escasseiam e do esgotamento do meio ambiente, seria a
implantação e expansão generalizada da reciclagem 38.

Aas, a realidade concreta nega a existincia de progresso, mesmo tmidamente. Para
começar, problemas são constatados já na esfera do planejamento, seja esta uma
realidade ou não. 

11



Nesta senda, rubrique-se que a planifcação registra prognóstcos e horizontes para a
atuação  dos  serviços  de  lixo,  sendo  sua  expressão  mais  acabada  os  PeRS.  Aas,
mesmo assim o país parece ignorar o mérito da elaboração e programação do que há
de ser feito com as sobras. 

Assinale-se que a mera existincia de planos de manejo dos RSU não garante que
estes  sejam aplicados  ou materializem a partr  de sua mera confecção,  qualquer
prognóstco de excelincia nos serviços prestados. 

O que a experiincia deixa claro é que os PeRS são quando muito peças publicitárias
propagandeadas durante o período eleitoral ou em momentos de agudização das
crises de gestão do lixo.  Portanto,  planos até podem ser confeccionados. Porém,
executá-los é simplesmente outra discussão PWALDAAN, 0135b).

Não admira então que na América Latna, unicamente dois países, a Nicarágua e a
Jamaica apresentem performance pior do que a do Brasil na confecção de programas
de gerenciamento do lixo urbano. Para complicar, em termos de ausincia de PeRS
para grandes aglomerações urbanas, o país empata na primeira posição com o Peru. 

Retenha-se,  no  que  pode  garantr  inteligibilidade  para  a  dimensão  fnanceira  do
numerário destnado aos SLU, que em itens como custo unitário da remuneração do
asseio urbano por quilômetro de varrição, coleta mecanizada de lixo e disposição
fnal dos RSU, os valores brasileiros são todos, sem exceção, os mais altos da América
Latna PCf. EVAL, 0131).

Atente-se  que a  ejeção torrencial  de detritos  que os  municípios  monitoram com
reconhecida  difculdade  e  falta  de  critério,  sequer  é  dimensionada  com  o  apuro
técnico quanttatvo que uma gestão técnica dos RS demandaria. 

Dispensando maiores questonamentos com relação à manutenção e/ou fabilidade
dos equipamentos de pesagem, o grau de compromisso da fscalização, a capacitação
das  equipes  em mensurar  corretamente os  descartes  e  as  recidivas  prátcas  que
despertam dúvidas quanto à confabilidade dos registros dos fuxos do lixo, o fato é
que no ano de 0133, as balanças estavam presentes em somente 31% dos municípios
brasileiros PACIDADES, 0135).

Contudo, as prátcas reais dos SLU não conotam exclusivamente dolos econômicos,
sociais, logístcos e administratvos. Objetvamente, o monitoramento e destnação
das sobras está usualmente atada a prátcas contestadas nos mais diversos planos de
referincia: técnica, operacional, social, sanitária e ambientalmente.
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Não por outra razão, pela simples contnuidade dos lixões e dos aterros controlados
como áreas de despejo fnal dos lixos. Apenas este ponto seria sufciente por si só
para colocar sub judice boa parte dos SLU.

Também referidos na fala popular como sumidouros, vazadouros ou bota-fora 39, tais
áreas de descarga de rebotalhos em estado bruto consttuem séria ameaça ao meio
ambiente e às comunidades humanas em vastas extensões do país, especialmente
nos espaços localizados nos arredores imediatos dos lixões.

É importante observar que a últma PNSB trazida a público PIBeE, 0131), informava
para o ano de 0118, o lixo urbano que tnha como unidades de destno os aterros
sanitários, condiziam somente a 07,7% dos sítos de despejo fnal dos refugos. Outros
00,5% dos resíduos domiciliares seguiam para aterros controlados. Todavia, 51,8%
dos  municípios  mantnham os  lixões  como instrumento  básico  de  gestão  do  lixo
domiciliar.

Relatórios técnicos da ABRELPE, precisando aportes com perfl gravimétrico de índole
nacional, regional e estadual 01, cientfcavam que em 0119, na escala do país, 56,8%
dos RSU coletados foram recepcionados por aterros sanitários, cabendo 03,9% aos
aterros controlados e os restantes 39,3%, despejados em lixões.

Os aterros sanitários em 0134, aureolados com a distnção de materializarem uma
forma de adequada disposição dos RSU, mantveram em linhas gerais a mesma linha
de corte percentual dos anos precedentes. No ano de 0134, estes equipamentos,
majoritariamente plotados  nas  áreas  metropolitanas,  que também consttuem os
maiores polos de ejeção de detritos, recepcionavam 58,4% dos descartes nacionais
PCf. ABRELPE, 0135: 31 e 0131: 30).

Porém,  note-se  numa  perspectva  geográfca,  que  os  51,8%  dos  municípios  que
adotam o lixão como modalidade preferencial de gestão dos Resíduos Domiciliares
PRDO),  cobrem cerca de 80% do espaoo  nacional,  o  que se  torna manifesto pela
simples consulta cartográfca da localização dos lixões e dos aterros controlados no
país PFigura 3). 

Portanto, o que se tem é um território descomunal exposto aos efúvios, líquidos
residuários e pestlincias oriundas da putrefação descontrolada dos restos orgânicos,
que  se  mistura  a  um  coquetel  de  substâncias  nocivas  drenadas  de  outros  lixos.
Preocupantemente,  as  extensões  sob ameaça  dos  lixões  abrigam o  essencial  das
paisagens brasileiras dotadas de indiscutvel importância socioambiental Ptais como a
foresta amazônica, cerrado, pantanal, mangues e a caatnga), quinhão considerável 
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FIGURA 1: MUNICÍPIOS, SEGUNDO A DESTINAÇÃO FINAL DOS RDO E/OU PÚBLICOS
(Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008)
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dos mananciais de águas doces do país Pbacias Amazônica, do São Francisco e da
Prata)  e  um  sortdo  conjunto  de  populações  rurais  e  comunidades  tradicionais
Pquilombolas,  ribeirinhos,  extratvistas,  pequenos  agricultores,  nações  indígenas,
etc.). 

Esta constatação, além de sugerir acautelamento quanto à frieza dos números e no
que as estatstcas podem induzir  erros de análise,  nos recorda para a gravidade
ambiental confgurada nos lixões, que sumarizam o que há de pior na gestão dos RS.
Também nos incita a questonar no que os procedimentos administratvos estariam
plenamente habilitados em gerenciar massas ainda maiores de rebotalhos. 

No fnal das contas, vivenciamos tempos nos quais ocorre uma verdadeira hipertrofa
na geração de sobras. A geração total de lixo urbano no Brasil no ano de 0134 foi
aproximadamente 78,6 milhões de toneladas, sendo que na comparação com 0133,
houve um acréscimo percentual de 0,9%, ao mesmo tempo em que o crescimento
populacional foi bem menor: 1,9% PABRELPE, 0135: 08). 

Logo, sendo fato consumado o avolumar incessante das sobras e considerando-se
que lixões e aterros controlados permanecem como modelo em curso num grande
número de localidades, conferir a capacidade dos aterros sanitários em equacionar a
problemátca da ejeção de resíduos conformaria uma pré-condição para qualquer
proposta de solução. 

Porém,  seria  inevitável  admoestar  que o  entendimento do aterro sanitário como
instalação  capaz  de proporcionar  destnação adequada aos  refugos  doméstcos  é
controversa e sujeita a contestações. 
Os aterros utlizam vastas áreas de terrenos e envolvem investmentos consideráveis
para enterrar materiais que em princípio, são passíveis de reutlização, reciclagem ou
compostagem. 

Concretamente,  estes  equipamentos  consttuem  verdadeiras  usinas  que  liberam
imensas quantdades gás metano, um poderoso eás de Efeito Estufa PeEE) 03, assim
como  de  lixiviado  00,   efuente  com  toda  razão  considerado,  lado  a  lado  com  o
plutônio e as dioxinas  03, como das tris mais perigosas e mortais ameaças ao meio
ambiente, todas criadas pela civilização humana.

Ademais, os aterros sanitários são agraciados por diversas mitologias, habitualmente
instrumentalizadas  para  legitmar  sua  instalação.  Por  exemplo,  a  tão  propalada
degradação dos putrescíveis, em tese promovida pela ação de fatores biológicos no
interior das montanhas de rebotalhos, não é de todo assegurada 04. 
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Por  outro  lado,  embora  em  princípio  os  aterros  estejam  dedicados  a  coletar  o
chorume e tratá-lo de modo a mitgar seus nefastos impactos, devemos atnar que
esta tarefa, mesmo quando levada a cabo, pode perdurar por longos períodos de
tempo.

Existem casos documentados de emissão de calda negra que persistem ao longo de
décadas ou durante séculos 05. Observe-se, por exemplo, que pesquisas identfcaram
antgos aterros implantados pelo Império Romano que geram lixiviado até hoje PVide
FEITOSA et alli, 0118. Ver também ROYTE, 0115: 57). 

Assim, tenha-se em vista que gerenciar o chorume expelido pelas massas de lixo é
uma tarefa que se prolonga por muitos anos após o fm da vida útl e o fechamento
destes equipamentos, função nem sempre levada a contento pelos SLU.

A  isto  se  somam vieses  gerenciais.  Em face  de  duvidosa  capacidade  técnica  dos
gestores e das equipes administratvas, muitos aterros funcionam na prátca como
lixões. A existincia de marcos regulatórios classifcando o desempenho dos aterros
também tem sido critcada pela falta de consistincia técnica dos critérios, venalidade
dos avaliadores, pela infuincia de interesses polítcos, etc. 

Rubrique-se  que  operacionalmente,  estes  “depósitos  tecnoginicos  construídos”,
conceituação esta plena de  geological  expertise PCf.  PELOeeIA,  3998), consttuem
instalações sujeitas a disrupções funcionais e a um diversifcado elenco de sinistros
não-premeditados.  Aesmo  os  aterros  mais  bem  administrados  e  dotados  com
quadros técnicos de excelincia, são acometdos por acidentes para todos os gostos.

Numa listagem sumária,  seria possível  registrar:  transbordamento e infltração do
chorume no solo, escapamento de jatos de gás, confnamento ignorado de restos
perigosos 06, explosões de gás metano 07, escorregamentos, recalques, trincamentos,
desmoronamentos, ravinamentos, rupturas de taludes e vários outros sub-registros,
omitdos e não catalogados pelos órgãos de acompanhamento. Isto é, pelos SLU PCf.
OLIVEIRA, KAAIJI, KUHN et eOUVÊA, 0135; WALDAAN, 0133 e 0131: 358-360, 0116:
063-060 e PELOeeIA, 3998: 309-336).

Tudo, portanto conspira para colocar em cheque a noção de que os aterros sanitários
consttuam efetvamente, modais de gestão plenamente aptos para proceder a um
confnamento efciente dos lixos PVide WALDAAN, 0133 e 0131, RATHJE et AURPHY,
0113).
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Complementando, a reciclagem formal do lixo residencial, sob tutela dos programas
insttucionais de CSL, prima pela tenacidade de gargalos funcionais e amplo leque de
inoperâncias. 

A  ttulo  de  exemplo,  atne-se  que  no  biinio  0131-0133,  por  volta  de  35%  dos
recicláveis depositados nos Pontos de Entrega Voluntária PPEV), da capital paulista,
tveram os aterros como destnação fnal em face do descompasso entre captação e
encaminhamento operacional. 

Há também que ser ponderado que os avanços da CSL patnam ou são de pequena
monta, que transparecem em levantamentos como os realizados pelo CEAPRE. Estes
informam que o acesso da população brasileira aos programas municipais de CSL,
passou de 00 milhões de cidadãos atendidos em 0119 P33,3% da população total)
para 08 milhões em 0134 P33% do total). 

Trocado  em  miúdos,  isto  signifca  expansão  de  3,7%  ao  longo  de  cinco  anos.
Pouquíssimo diante  das  dimensões  dantescas  da  problemátca dos  RSU no  Brasil
PCEAPRE Pesquisa Ciclosof, 0135, 0130 e 0131; AAeERA, 0133).

Advirta-se que as defciincias da CSL no cumprimento da sua missão precípua, ou
seja, recuperar materiais descartados, reserva sérias consequincias para a economia
nacional, penalizando o segmento reciclador. 

Confra-se o caso da indústria tixtl. Por incrível que possa parecer, o país importa
sucata  de  plástco  PET  de  vários  pontos  do  Planeta  para  alimentar  a  linha  de
produção de camisetas de fbra recuperada deste resíduo. Além disso, onerando a
balança de comércio, são adquiridas sobras de vestuário e trapos no estrangeiro para
confeccionar estopa. Isso porque a captação no território nacional é insufciente para
atender a demanda das recicladoras. 

O país tem se dado ao luxo de abandonar cerca de 51% de embalagens PET nas
sarjetas, um desperdício que, aliás, faz parte da rotna das inundações que assolam o
país. No setor tixtl, 91% dos lixos seguem um caminho sem volta para os aterros,
transformando o que seria  uma solução,  em mais  um problema PCf.  WALDAAN,
0134 e 0131).

Não seria demasiado agregar o comentário de que por conta do desleixo em ao
menos retrar materiais recuperáveis das ruas e avenidas, que o Brasil importou, para
atender  as  solicitações  por  insumos  por  parte  das  recicladoras,  mais  de  003  mil
toneladas de resíduos no biinio 0118-0119. 
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No mais, não se trata de uma chorosa reclamação da classe empresarial. Por falta de
matéria prima, a indústria de recuperados plástcos trabalha, por exemplo, com 31%
de capacidade ociosa 08, isso num país onde os lixos transbordam por todos os lados.
Portanto a inefcácia dos SLU faz com que o Brasil termine se dedicando em reciclar o
lixo dos outros PWALDAAN, 0134 e 0131: 394-395). 

Atente-se que nesta ciranda de aquisição de lixos estrangeiros, não apenas materiais
recicláveis são importados. Ao tornar corriqueira a importação de resíduos, o Brasil
assiste a um tráfco de lixo que faz uso de cobertura legal para destnar ao país toda
sorte de tralha imprestável e resíduos perigosos, desembarcados por meio de vias
falsifcadas, que omitem o conteúdo real dos contcineres PCORRÊA, 0131).

Neste sentdo, a simples existincia de programas insttucionais de CSL não consttui
sinônimo de profciincia. Tampouco de amplitude real de atendimento do serviço.
Repetdamente, vem a público estatstcas que enumeram a expansão dos programas
de CSL, passando a impressão de que mais e mais municipalidades estão reciclando
lixo. 

Todavia, estes prontuários não aferem a amplitude do atendimento. Aunicípios que
realizam coleta seletva em 31% dos domicílios e os que cravam 91%, são tratados
indistntamente. Além disso, não se leva em conta aquilo que é recolhido nas ruas e
revendido diretamente a atravessadores ou empresas recicladoras. Aliás, o alcance
dos serviços de CSL de um ano para outro também não é tabulado Papud IPEA, 0131:
00).

Tais variáveis explicam dados que numa primeira visada seriam incongruentes. Por
exemplo, segundo relatórios anuais do CEAPRE, o percentual de municípios dotados
de programas de CSL cresceu em 0131, comparatvamente a 0119, de 7 % para 8%.
Entrementes, para o mesmo lapso de tempo, a população atendida pelos mesmos
programas ofciais diminuiu de 06 para 00 milhões de pessoas. 

Por  outro  lado,  espelhando  oscilações  recidivamente  abruptas  na  qualidade  dos
serviços oferecidos pelos programas de CSL, este quinhão repentnamente aumenta
para 07 milhões em 0130 e 08 milhões em 0134 PCEAPRE, Pesquisa Ciclosof, 0135,
0130 e 0131), ou seja, resgatando uma clientela que em número, se equipara à de
0119. 

Fato  também  inegável,  os  programas  ofciais  de  CSL  funcionam  precariamente,
abaixo das expectatvas, aí incluídos os considerados bem-sucedidos. Neste últmo
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parecer, inclui-se Curitba, metrópole icônica pelo seu ineditsmo ambiental e por ser
uma referincia nacional em coleta seletva do lixo. 
Fato surpreendente para muitos, ao longo da década dos anos 0111 a cidade seguia
sepultando volume portentoso de recicláveis. Nada menos que 61% dos imateriais
desovados  nos  aterros  municipais  eram  formados  por  plástcos,  papéis,  latas  e
vidros. Uma porcentagem de 01% era consttuída por rebotalhos compostáveis e os
demais  01%,  por  rejeitos  em geral,  ambos  abduzidos  anonimamente  pela  massa
disforme dos detritos PCf. WALDAAN, 0135a: 337; BARROS, 0131 e CEAPRE, 0119:
336). 

Finalmente, considere-se que frequentemente os programas de CSL funcionam de
modo quase que exclusivo enquanto peça de marketing insttucional das prefeituras,
materializando-se em iniciatvas meramente fguratvas, justfcadas como ações de
educação ambiental e de compromisso com a sustentabilidade. 

No geral, estão circunscritos a reluzentes “ilhas recicladoras” plotadas em estações
rodoviárias, escritórios governamentais, museus, parques e escolas públicas, cujos
containeres são visitados de tempos em tempos por vans ou caminhões coletores. 

Contudo, apesar de irrelevantes, são úteis para os bons ofcios do Diretorado do Lixo
09, pois infam e adereçam as estatstcas, na prátca uma fabulação, pois permite que
muitos municípios com inexpressiva  ou tecnicamente nula atuação na reciclagem
sejam contabilizados na somatória dos que executam programas de recuperação dos
materiais, demonstrando assim progressos fctcios alcançados pela CSL.

É o que pode ser observado no interstcio dos levantamentos. Num dos exemplos à
disposição,  relatório  divulgado  pela  ABRELPE  acusava  para  0119,  a  existincia  de
programas de CSL em 56,6% dos então 5.565 municípios brasileiros, em especial no
Sul e Sudeste do país, regiões onde respectvamente 76,0% e 78,7% das localidades
confrmavam a execução de algum tipo de segregaovo na fonte dos lixos residenciais
PCf. ABRELPE, 0131: 33 e 47). 

Auito embora a inconsistincia desta informação tenha sido objeto de contestação
por  parte  de  pesquisadores  e  especialistas,  o  relatório  mais  recente  da  mesma
entdade esclarece no tocante à CSL para o ano de 0134, que aproximadamente 65%
dos municípios registravam alguma iniciativa neste sentido PABRELPE, 0135: 31). 

Contudo, uma certeza cortante sobre a inoperância da CSL advém do fato concreto
de que os programas insttucionais manipulam fração meramente residual dos RDO,
correspondendo, de acordo com os últmos dados disponíveis, a apenas 3,9% dos
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recicláveis encaminhados para as indústrias, pelo que 98,3% resultam do trabalho
diuturno dos catadores 31. 
Portanto, tecnicamente a inserção dos programas de CSL na cadeia produtva dos
recicláveis, ao menos na forma como estes efetvamente funcionam, não são os que
tim pavimentado os avanços da indústria recicladora, que segue contando com os
numerosos batalhões de catadores para provi-la dos insumos de que necessita.

Enfm, uma lacuna a mais a explicitar que a expansão do numerário crescentemente
disponibilizado  aos  SLU,  a  ampliação  do  quadro  de  funcionários,  acréscimos  em
informátca, máquinas e equipamentos, não tem oferecido as esperadas, e mais do
que necessárias, contrapartdas que alterem o quadro geral de gestão dos RS no país.

Inversamente, este modelo está de modo geral consolidando, e não se contrapondo,
prátcas altamente comprometedoras de uma gestão efciente dos resíduos, do meio
ambiente e simultaneamente, perpetuando cenários carregados de injustças sociais.

Um cenário que pleno de entropias, reforça de modo cabal um quadro prenhe das
mais acesas contradições. 
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Contradioões na Disputa pelo que Sobra. In: Boletm Paulista de eeografa, nº. 93, pp.
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1 O Custo Brasil do Lixo corresponde a excerto do Relatório de Investgação de Pós-
Doutorado  Dilemas  da  Gestvo  do  Lixo:  Reciclagem,  Catadores  e  Incineraovo,
desenvolvido  no  biinio  0134-0135  com  apoio  do  Programa  Nacional  de  Pós
Doutorado  PPNPD)  e  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível
Superior  PCAPES),  insttuições  de  fomento  associadas  ao  Ainistério  da  Educação
PBrasília,  DF).  Em termos editoriais, O Custo Brasil  do Lixo  é um subcapítulo do
Relatório de Pós-Doutorado, que respondia pelo ttulo  Lixo, Reciclagem e Dilemas
da Gestvo, páginas 57 a 67, alterado para o que consta nesta edição por conta do
formato editorial adotado. No ano de 0138, sob ttularidade da Editora Kotev P0138,
Kotev©), este excerto foi revisado, masterizado e reconfgurado em molde editorial
digital. A edição atual do texto incorpora revisão ortográfca com base nas regras
vigentes quanto à norma culta da língua portuguesa e igualmente cautelas de estlo,
repaginação  normatva  e  ajustes  de  programação  inerentes  ao  formato  PDF.
Enquanto documento, a presente edição, com exceção da Figura 3, anexada a esta
repaginação do material, reporta exclusivamente ao teor e considerações presentes
no documento original.  Atente-se que o conjunto do texto do Relatório de Pós-
Doutorado, está disponibilizado em Formato PDF em 8 ttulos acatando a ordem de
exposição textual do documento,  atendendo aos ttulos 8 a 15 da Série Resíduos
Sólidos, postada no Site Maurício Waldman - Textos Masterizados Pdisponível para
livre acesso no link: http://mwtextos.com.br/serie-residuos-solidos/). Tecnicamente,
a masterização de O Custo Brasil do Lixo  contou com a Assistincia de Editoração
Eletrônica,  Pareceres  Técnicos  e  Tratamento  Digital  de  Imagens  do  webdesigner
Francesco Antonio  Picciolo,  E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com, Home-Page:
www.harddesignweb.com.br. Texto digital de domínio público, retenha-se que   O
Custo  Brasil  do  Lixo  é um  material  gratuito,  sendo  vedada  qualquer  forma  de
reprodução comercial. A citação deste material deve agregar referincias ao autor e
ao texto conforme segue: WALDAAN, Aaurício.  O Custo Brasil do Lixo. In: Dilemas
da eestão do Lixo: Reciclagem, Catadores e Incineração. Programa Nacional de Pós
Doutorado PPNPD)/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
PCAPES). Título editado pela Editora Kotev integrando a  Série Resíduos Sólidos Nº.
33. Brasília PDF): Ainistério da Educação. 0135.
2  Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadimico e professor
universitário.  Ailitante  ambientalista  histórico  do Estado de São Paulo,  Aaurício
Waldman  somou  a  esta  trajetória  experiincias  insttucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadimica diversifcada, com contribuições nas vertentes
da antropologia, geografa, sociologia e relações internacionais. Antgo colaborador
do líder seringueiro Chico Aendes, atvista de movimentos em defesa da Represa
Billings e um dos veteranos da Assembleia Permanente de Entdades em Defesa do
Aeio Ambiente PAPEDEAA, SP), Waldman foi elencado no ano de 0113 em enquete
do  Centro  Brasileiro  de  Análise  e  Planejamento  PCEBRAP)  como  um  dos  trinta
ambientalistas históricos do Estado de São Paulo. Nos anos 3981 e 3991, partcipou
no CEDI PCentro Ecuminico de Documentação e Informação) e em várias entdades
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ecológicas, dentre as quais o Comiti de Apoio aos Povos da Floresta de São Paulo e
o Comiti de Fiscalização do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em Iperó PSP). No
plano insttucional, Waldman foi Coordenador de Aeio Ambiente em São Bernardo
do Campo PSP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista. Dois dos tris
pós doutorados desenvolvidos por Aaurício Waldman PUNICAAP e PNPD-CAPES),
tveram por tema precípuo a gestão dos resíduos sólidos. Waldman é um dos nomes
de destaque no conhecimento sistematzado sobre lixo no Brasil. Autor de 38 livros,
00 ebooks e de mais de 711 artgos, textos acadimicos e pareceres de consultoria,
Waldman lançou, dentre outras obras, Ecologia e Lutas Sociais no Brasil PContexto,
3990) e  Antropologia & Meio Ambiente PSENAC, 0116), primeira obra brasileira no
campo da antropologia ambiental. Como coautor, assinou em parceira obras como
Meio  Ambiente  e  Missvo:  A  Responsabilidade  Ecológica  das  Igrejas PEditora  da
Faculdade de Teologia da Igreja Aetodista, 0113), Guia Ecológico Doméstico PEditora
Contexto,  0111),  A Eco-92 e a Necessidade  de um Novo Projeto PAssociação dos
eeógrafos  Brasileiros,  Seção  de  Fortaleza,  3990) e  Oito  Críticas  Ecológicas  à
Conversvo da Dívida PCoedição CEDI e Editora elobal, 3993). Traduziu duas obras de
peso: El Ecologismo de los Pobres - Conflictos Ambientales y Lenguajes de Valoración
Pde Joan Aartnez Alier)  e  com a colaboração da flósofa  Bia  Costa,  Fify Major
Philosophers Pde Diané Collinson).  Ademais,  Waldman é autor  Recursos Hídricos,
Resíduos Sólidos e Matriz  Energética:  Notas conceituais,  metodológicas e gestvo
ambiental PCapítulo  de  Livro,  UFReS,  0136)  e  de  Lixo:  Cenários  e  Desafios  -
Abordagens básicas para entender os resíduos sólidos PCortez Editora, 0131), obra
fnalista  do Primio Nacional  Jabut de 0133 no quesito  melhor  livro  de Ciincias
Naturais  e  texto  de  referincia  nos  estudos  sobre  resíduos  sólidos,  trabalho
desenvolvido no transcorrer da pesquisa de Pós Doutorado do autor na UNICAAP.
Aaurício Waldman é graduado em Sociologia PUSP P3980), licenciado em eeografa
Econômica PUSP, 3983), Aestre em Antropologia PUSP, 3997), Doutor em eeografa
PUSP, 0116), Pós Doutor em eeociincias PUNICAAP, 0133), Pós Doutor em Relações
Internacionais PUSP, 0133) e Pós Doutor em Aeio Ambiente PPNPD-CAPES, 0135). 
Mais Informação: 
Portal do Professor Maurício Waldman:  www.mw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: http://mwtextos.com.br/
Página em Academia.edu: https://usp-br.academia.edu/Aaur%C3%ADcioWaldman
Currículo Lattes-CNPq: http://lattes.cnpq.br/3749636935640474; 
Biografa Wikipédia: http://enº.wikipedia.org/wiki/Aauricio_Waldman. 
Email:   mw@mw.pro.br   
3 Sucintamente, por ator estamos nos referindo ao agente que partcipa das relações
sociais  de  modo  geral,  que  numa apreensão genérica  incluiria,  além  do  Estado,
empresas,  entdades  supranacionais,  movimentos  sociais  e  organizações  não-
governamentais,  e  do  mesmo  modo,  segmentos  sociais,  grupos  e  categorias  de
atvidades.
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4 Note-se que junto ao saber antropológico a palavra cultura - originária do verbo
latno colere: cultvar, criar, cuidar e tomar conta - adquire signifcado muito distnto
do convencional,  não  se  confundindo com erudição  ou  refnamento  intelectual.
Numa ótica ampla, a palavra cultura designa um modo de vida característco de um
grupo de pessoas,  baseado em comportamentos  transmitdos oralmente ou por
prátcas sociais concretas, apoiadas na língua, costumes e no convívio social. Numa
ótica restrita, designa os comportamentos que estruturam e qualifcam um modo
específco de atuação dos indivíduos ou grupo de pessoas num contexto temporal e
espacial mais específco e limitado, podendo reportar ao que é classifcado como
sub-culturas, redes, grupos de afinidade, equipes de trabalho, etc. PVide WALDAAN,
0116 e AONTERO, 3993).
5 Transliteração  do  léxico  grego  ἔθος,  signifcando  caráter,  crenças  e/ou  ideais
estruturantes da identdade de comunidades, nações e povos. Origem da palavra
ética - ἠθικός - ou seja, aquilo que pertence ao ethos.
6 A este respeito, cabe registrar a admoestação de muitos cientstas sociais quanto à
confusão terminológica que iguala a esfera do que é  estatal às coisas de ordem
pública.  Seria lícito recordar que o modelado estatal apenas pode se revestr de
caráter público desde que estejam garantdas formas de acompanhamento e de
acesso às informações pela sociedade.
7 Embora  ultrapassando  os  marcos  da  discussão  registrada  neste  documento,
retenha-se  que  a  expressão  Custo  Brasil foi  precedida  de  uma outra  expressão
conginere no sentdo e aplicação,  hoje desconhecida pelos jovens e pessoas de
meia idade: o famoso Custo Bahia, de largo uso no meio corporatvo nos anos 3961
e 3971. Tanto no caso do Custo Bahia quanto no Custo Brasil, coexistem pontuações
negatvas  análogas,  sinalizando do mesmo modo para um percepcionamento no
qual os reclamos pela  good governance ocupavam papel nodal. Claro sinal de que
estas questões estão enraizadas numa série de hiatos na ação do Estado nacional
brasileiro, tema certamente merecedor de estudo e aprofundamento.
8 Termo  de  origem  alemã  usual  nos  textos  da  área  das  humanidades.  Embora
contestada, a origem da expressão é atribuída ao flósofo alemão eeorg Hegel. A
tradução literal  corresponderia  a “Espírito do Tempo” ou “Espírito de uma Era”,
referindo-se às ideias e sentmentos que monopolizam o imaginário dos humanos
em  uma  determinada  época  e  determinado  lugar.  Em  contextos  em  que  a
investdura  do  flosófco  não  tem  a  últma  palavra,  zeitgeist se  aproximaria  em
sentdo coloquial do termo inglis mainstream PNota da edição de 0101).
9 É importante  pontuar  que segmentos  contrários  às  manifestações argumentam
que a radicalização do inconformismo com a atuação do Estado poderia esbarrar e
esgarçar o  Estado de Direito. Note-se, contudo, que a noção de Estado de Direito
não se traduz pela legitmação pura e simples da autoridade estatal, em vista de que
este tpo de interpretação emprestaria “um valor mítco para a ordem jurídica por
meio  do  fetchismo  da  regra”.  Neste  partcular,  sublinhe-se,  em  termos  da
formalização jurídica, que a ideia de Estado de Direito carrega consigo, por estar



embasada na autolimitação do que é estatal a partr do Direito, à “prescrição da
supremacia da lei sobre a vontade da autoridade pública” PVide BARRETTO, 0131:
386 e 387).
10 Num ajuizado perspicaz e esclarecedor a respeito do peso das infexões de classe
na  interpretação  da  materialidade  social,  o  historiador  Dennison  de  OLIVEIRA
P0111), acentua, por exemplo, que a classe empresarial detém-se sobremaneira na
crítca  aos  assim  chamados  encargos trabalhistas,  nos  preços  dos  insumos
estatzados Ppartcularmente a energia) e noutras pontuações caras ao cosmos das
corporações,  o  que  revela  cooptação  da  terminologia  a  partr  de  primados
ideológicos “minimalistas”, presumindo um marco fundacional neoliberal justaposto
ao  conceito  de  Custo  Brasil,  o  qual  agregaria,  neste  partcular,  uma “marca  de
classe”.
11 Nas estatstcas econômicas, os valores nominais são calculados a partr dos preços
correntes, enquanto que os valores reais recorrem à Paridade do Poder Aquisitvo
PPPA, ou Purchasing Power Parity, PPP), como ferramenta de cálculo. Nos dois casos
a monetzação é expressa numa moeda forte, geralmente o dólar americano PUS$).
12 Neste dia, segundo calculo do United Nations Department of Economic and Social
Afairs, a população brasileira alcançava na ponta do lápis, 014.385.914 habitantes e
a população mundial, 7.349.470.111 de humanos PCf. UNDESA, 0135).
13 Caberia admoestar que os refugos, na sábia ponderação do antropólogo William
Rathje,  não  consttuem  retrato  incorrupto  da  realidade  e  tampouco  estão
empostados do caráter de fotografa direta, plena e acabada das sociedades. Por
outro  lado,  espelham  suas  opções  e  preferincias,  inclusive  nas  suas  lacunas  e
omissões PRATHJE et AURPHY, 0113; eRIAES, 3990).
14 As métricas que constam nas aferições realizadas pelo autor deste documento em
investgações anteriores PCf.  WALDAAN, 0133 e 0131), não foram contabilmente
atualizadas em razão da carincia de dados ofciais, que não tem sido revistos na
ordem esperada para o tpo de cálculo. A ttulo de informação, a últma Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico PPNSB), realizada pelo IBeE e divulgada em 0131,
revela dados do ano de 0118. Não houve divulgação de novas enquetes para os anos
subsequentes.
15 Os custos diretos abrangem a depreciação da frota, salários pagos aos funcionários
destes departamentos, manutenção da frota, combustvel, etc.
16 No Brasil, uma medida rotneiramente proposta é a cobrança proporcional pelo
serviço na forma de um imposto específco para a limpeza urbana. Porém, a moção
é absolutamente impopular num país afamado pelo peso da carga de tributos já
existentes. Não seria demasiado comentar que a taxa do lixo implantada na cidade
de São Paulo pela prefeita Aarta Suplicy em 0114 consttuiu um dos motvos da sua
derrota pela reeleição, vencida pelo então candidato José Serra com a promessa de
abolir  o imposto caso eleito,  fazendo-o de fato em 0115.  Além disso,  o sistema
judiciário brasileiro pronunciou-se em diversas ocasiões em sentdo contrário, sob o
argumento  de  que  a  tarifaovo  do  servioo  só  seria  possível  enquanto  taxa,



significando que o servioo tenha que ser medido em cada residcncia.
17 Com o avanço da mecanização da coleta de lixo, 81,3% dos RSU são coletados por
caminhões PCEAPRE Review, 0134: 35).
18 “A reciclagem de materiais é um dos aspectos mais importantes no gerenciamento
sustentável  dos  resíduos.  Ao  lado  da  reutlização  e  da  redução  da  geração  de
resíduos, é uma das atvidades-chave para solucionar o problema do destno fnal
dos resíduos sólidos, compondo a mundialmente famosa estratégia dos tris ‘Rs’:
Reduzir, Reutlizar e Reciclar” PIBeE, 0130: 047).
19 O termo  brownfield site, oriundo da língua inglesa, é em algumas circunstâncias
utlizado como sinônimo de lixão. Contudo, atente-se que a terminologia se aplica
mais  exatamente  a  áreas  de  desova  indiscriminada  de  restos  da  indústria  e  do
comércio, e nvo para os RDO.
20 Precisando melhor a intenção destes levantamentos, atente-se que as estatstcas
do IBeE  referem-se  ao  destino dos  resíduos,  enquanto os  dados da  ABRELPE,  à
massa do lixo.
21 O metano é o principal componente do gás de aterro P landfill gas), respondendo
entre 51 a 71% da sua composição, cifras que podem variar em função do tempo em
que  o  lixo  está  confnado  e  do  seu  perfl.  Ao  lado  de  outros  efúvios  menos
expressivos Pamoníaco, monóxido de carbono, sulfeto de hidroginio, oxiginio, etc.),
o dióxido de carbono é constatado na faixa dos 01-31%. Deve ser ressalvado que a
despeito das emissões globais de metano serem inferiores às do dióxido de carbono,
gás considerado carro-chefe do efeito estufa, seu efeito é 01 vezes mais potente em
termos do aquecimento global. No mais, o lixo libera fração notável das emissões
nacionais de metano, estabelecendo, pois uma interconexão entre gestão do lixo
úmido e o debate do aquecimento global PVide WALDAAN, 0131: 319; IBAA, 0117a;
NETO, 0117: 81; IPCC, 0116 e BRITO FILHO, 0115: 66-71).
22 O estudo da ginese e dos efeitos do chorume tem suscitado muitas tentatvas de
enquadramento conceitual. Nos últmos anos, a literatura cientfca tem utlizado o
termo  lixiviado para referir-se a este efuente. Transitando em inúmeros debates
relacionados com a questão dos resíduos sólidos, a terminologia tem por pretensão
uma confguração etmológica mais cientfca dos que os termos precedentes, tais
como calda negra,  chorume e percolado. No caso, o termo proposto refere-se a
terminologia prestgiada nos textos dos profssionais de gestão ambiental e no meio
acadimico, pela geografa fsica, geomorfologia e ciincias afns. Nestes marcos o
lixiviado defne os processos de “lavagem” de materiais, aplicado agora aos resíduos
depositados nos montureiros, percolados pelos fuídos emitdos pelos putrescíveis.
Caracteristcamente, o líquido inclui variado leque de substâncias, todas originárias
da percolação dos líquidos pelo interior do aterro, incorporando componentes da
fração orgânica e da inorgânica do lixo PCf. CEAPRE, 0131 e WALDAAN, 0131: 363).
23 A terminologia dioxina defne uma taxonomia de compostos químicos consttuída
por  Policlorobifenis  PPCB),  Policlorodibenzeno  PPCDF)  e  Policlorodibenzeno-para-
dioxinas PPCPD). Tais substâncias inserem largo espectro de efeitos colaterais para a



saúde  humana:  cânceres,  sequelas  mutaginicas,  disrupções  endócrinas  e  má
formação fsica dos indivíduos.
24 William Rathje, ao escavar aterros nos EUA e Canadá, admirou-se com a relatva
conservação  de  itens  orgânicos  encontrados  nos  stracta das  lixeiras,  alguns  dos
quais,  apesar  de  décadas  de  clausura  total,  apresentando  excelente  estado  de
conservação. Aateriais celulósicos como jornais e revistas, tdos como facilmente
degradáveis, foram encontrados incólumes após décadas de sepultamento. Rathje
assinalou  a  existincia  de  inúmeras  causalidades  incomuns  que  contribuem para
bloquear a degradação biológica: bolsões de gás, processos de mumifcação natural,
ambientes  quimicamente  saturados,  etc.  Tais  nuanças  são  pouco  estudadas  e
relatvamente  pouco  conhecidas  pelos  técnicos.  Por  isso  mesmo  classifcou  a
biodegradação que em tese ocorre nos aterros simplesmente como um mito PVide
RATHJE et AURPHY, 0113: 331-330 e eRIAES, 3990).
25 O chorume regurgita a rodo de qualquer aterro, em atvidade ou não. Uma mostra
da dimensão do problema: o aterro São João, localizado na capital paulista, gerava,
de acordo com estmatva do ano 0111, cerca de 33 litros de percolado por segundo.
Parece pouco. Todavia, contabilmente, este volume signifca 781 litros por minuto,
46.811 litros por hora e 3.303.011 litros por dia, algo como 33.111 caixas d’água de
chorume a cada 04 horas PLevantamento considerando LEO, 0116: 306). 
26 Solicitando confdencialidade,  técnicos  da área admitem ser  impossível  auditar
plenamente massas gigantescas de lixo como as que ingressam nos aterros.
27 O metano é um gás infamável passível de combustão espontânea quando alcança
uma  concentração  de  5  a  35%  no  ar.  Deve  ainda  ser  sopesado  que  nem  todo
metano em um aterro sanitário alcança a superfcie do solo e a atmosfera,  pois
parcelas  podem ser  oxidadas,  biodegradadas  e/ou  blindadas  nos  recônditos  dos
monturos PBOSCOV, 0118: 40).
28 Tais falhas acarretam fantástcas perdas econômicas, orçadas em 0119, em US$ 30
bilhões PCARRANCA, 0119).
29 No escopo mais  amplo do Relatório de Pós-Doutorado,  por Diretorado do lixo
entenda-se  a  rede  polítca,  econômica  e  insttucional,  compactuando  atores  da
iniciatva privada e do Estado, que em sinergia, atuam como gestores  de facto do
lixo urbano PNota da edição de 0101).
30 Esta porcentagem consta em resenha publicada por Aanchetes Socioambientais
na edição de 15-33-0114. Entretanto, todos os estudos realizados nos últmos dez
anos confrmam a proeminincia absoluta da catação para a reciclagem, nunca em
porcentagens inferiores a 91% PCf. PINHEL, 0133).



PARA SABER MAIS SOBRE LIXO E  ECONOMIA 
 

 
 

http://mw.pro.br/mw/residuos_solidos_05.pdf 

http://mw.pro.br/mw/residuos_solidos_05.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/

