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RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL:
A PERSISTÊNCIA DAS NÃO-POLÍTICAS DE LIXO, O CONTROLE
DESAGREGADOR DO ESTADO E A CRISE ESTRUTURAL DE GESTÃO

Maurício Waldman 2

“O projeto de civilização que pretende unifcar o mundo está morto
[ ... ] A partr de uma razão insustentável, a história se abre para
uma ressignifcação do ser a uma diversidade de modos de vida e
racionalidades produtvas, fundadas nas potencialidades da
natureza, nos signifcados da cultura e nos sentdos do tempoo.
Enrique Lef, Saber Ambiental, 2004, página 415.
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I. LIXOS: INCINERAR OU SEPULTAR?
Pensando a escalada das cotas de geração de lixo no país, que prima em todos os
levantamentos citados neste relatório por um agigantamento notório, a premência
em dar conta dos lixos seria, portanto, líquida e certa. Diante disso, impõe-se uma
salutar indagação: Afinal, para one ncaainnaar asa saorrasa
A resposta não é e nem pode ser genérica. Isto porque a destnação dos resíduos
seria tão múltpla quanto heterogêneas são as fexões das sobras. Exnsatineo lnxosa,
não ap nasa lnxo 3, necessariamente o leque de modalidades de gerenciamento é
amplo e diverso, que por via de regra, confguram proposições que atendem aos
nexos e propriedades dos refugos em pauta.
Certo é que dentre as opções, as inseridas no uirr lla caonca pt da sustentabilidade
ambiental tendem a conquistar maior receptvidade e aceitação da opinião pública.
Basicamente por se predisporem, ao menos retoricamente, em oferecer respostas às
ansiedades suscitadas pela crise ecológica global e pelo esgotamento inapelável dos
recursos naturais.
Leve-se em conta que a exaustão dos recursos naturais e a escalada da poluição e os
impactos provocados pelos resíduos inspiraram novas propostas visando poupar
insumos, recursos hídricos e otmiiar os gastos com a energia, assentadas no
referencial da ecoefciência.
Claro igualmente está, os descartes terminaram contemplados nestes modelos. Ao
mesmo tempo, note-se que os descartes integram estes modelos consorciados a
outras variáveis. Basicamente, em vista de que não há como desvincular técnica,
operacional e normatvamente os suprimentos materiais, água e energia das sobras
geradas pelo mesmo ciclo produtvo (aliás, metodologias como a Análise do Ciclo de
Vida, a ACV, acatam justamente este princípio basilar).
Acumulando ações bem-sucedidas, os programas e projetos em ecoefciência têm se
afrmado enquanto premissa para o aperfeiçoamento da gestão da cadeia produtva,
declinando em novas concertações quanto à destnação e tratamento dos descartes
(CEMPRE/SENAI, 2006), o que também inclui os resíduos eletroeletrônicos (Conferir
neste caso, CARVALHO t XAVIER, 2014a e 2014b; WALDMAN, 2014b).
Par a par com este estado de espírito, observa-se uma propensão crescente pelo
reaproveitamento dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) em edifcações e
obras de engenharia, através da britagem do entulho e fabrico de blocos estruturais
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com os resíduos gerados nos canteiros. Quanto aos Resíduos Industriais (RI), as
fábricas têm aplicado extensivamente a recuperação nn santu dos rebutes gerados nas
linhas de produção, aprimorando ao mesmo tempo os modelos e mecanismos de
ecoefciência na utliiação das matérias primas e na manufatura dos bens.
A ttulo de exemplifcação, nos dias que correm a metalurgia do alumínio produi 74
latnhas com um quilo do metal, ao passo que nos anos 90 produiia 64. Parn pasasau, o
praio entre o tempo de chegada das latnhas ao mercado e o retorno como insumo
reciclável para as recicladoras foi encurtado de 45 para 33 dias (Vide CEMPRE, 2009:
112; WALDMAN, 2010a: 180 e 2008: 7).
Nas atvidades rurais as estratégias usualmente incluem a compostagem dos
rebotalhos agrícolas, utliiação dos resíduos como forração para proteção do solo e
o uso de proporção signifcatva dos refugos agrícolas como insumo para a matrii
energétca, por sinal numa proporção considerável 4, mas que pode ser ampliada em
ampla escala (WALDMAN, 2010a: 149-150).
Atenha-se uma vei mais que nos marcos deste relatório, a atenção está direcionada
para os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e no seio deste montante, especialmente
para os Resíduos Domiciliares (RDO), opção que se justfca em face do caráter
estratégico destes rebotalhos na equação geral que rege a ejeção dos lixos, do seu
papel na cadeia produtva e é claro, das funções que lhes apetecem nos ciclos de
vida dos produtos, cujas modulações são enfatiadas ou arrefecem ao sabor das
expectatvas que animam a vida urbana contemporânea 5.
Ressalve-se que o gerenciamento dos RSU é bem mais complexo e trabalhoso do
que os demais Resíduos Sólidos (RS). Conforme pode ser realçado, os RDO, ainda
que quantfcando uma fração modesta da geração mundial de refugos, em torno de
tão só 2,5% do total 6, ocupam, a despeito da pequena fração que lhes compete, o
centro da discussão em raião de ampla pauta de arraioados.
No plano logístco, uma vei consttuindo o derradeiro elo da cadeia de produção,
necessariamente qualquer polítca de gestão relacionada com os RDO implica numa
repercussão retroatva, pois intervir nos mecanismos de geração e disposição destes
descartes ressoa fortemente na cadeia produtva, nas redes de distribuição e na
exploração das matérias primas, etapas que antecedem a metamorfose dos bens em
resíduos 7.
Considerando-se esta partcularidade, calcula-se que um saquinho de lixo colocado
na calçada é antecedido por 60 outros sacos de rebutes dispensados ao longo dos
ciclos de processamento e extração das matérias primas. Neste sentdo, as sobras
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domiciliares, ao sintetiarem um extenso encadeamento de descartes encarrilhados,
materialiiam uma espécie de grane final , um últmo e apoteótco desfecho da
cornucópia dos lixos, daí que estes refugos consttuiriam uma emanação fnal, uma
espécie de lnxo eosa lnxosa (WALDMAN, 2010a: 111-112; LEONARD, 2008).
Por sua vei, na perspectva da economia o interesse pelos rebotalhos urbanos
decorre de possuírem alto valor agregado, dedução partcularmente verdadeira para
a fração seca, que desfruta de consagrada proeminência junto ao parque industrial
reciclador (CEMPRE/IPT, 2010 e 2000).
Em termos geoespaciais, o descarte dos refugos se artcula com base em sistemas
(de geração, coleta, recuperação, disposição fnal, etc.), que se expressam enquanto
condicionante de primeira grandeia para a catalisação de fluxosa (dos serviços de
limpeia pública, da catação de materiais, de descarte, da coleta seletva de lixo, etc.)
e subsequentemente, para afrmação do papel dos fixosa (aterros, vaiadouros,
pontos de entrega voluntária, depósitos de sucata, usinas de compostagem, centros
de triagem, incineradores, etc.), que conotam a personalidade assumida pelos lixos
no espaço habitado, mesmeriiado pelo coletvo social (WALDMAN, 2011a).
Dado isso, os caminhos do lixo estão geografcamente mediatiados por um sistema
de objetos espaciais. Enquanto tal, e de igual maneira a qualquer outra concreção
disposta no espaço, os orj tosa sapacanansa eo lnxo fomentam, orientam e sustentam
fuxos, e neste sequenciamento, dão seguidas mostras de tremenda força inercial,
assegurada pela resiliência das prefgurações que habitam o imaginário social 8.
Integrando uma rede de escoamento de detritos, o suporte desta tpologia de
objetos espaciais é um meio tecno-cientfco-informacional, espaço eminentemente
artfcial cuja supremacia foi, nas últmas décadas, reforçada por sansões lastreadas
pela globaliiação. Nesta linha de exposição, o descarte do lixo se notabiliia tanto nas
cadeias produtvas, quanto no sistema de engenharia mais amplo 9, cuja liturgia tem
por sacramento o evangelho da velocidade (SANTOS, 1999, 1998, 1988 e 1978).
Funcionalmente, os RSU consttuem rebotalhos que expressam vivências do espaço
urbano. Mais ainda, confguram uma fatoração que tem pressionado de modo
contundente os ciclos artfciais de vida responsáveis pela contnuidade dos sistemas
urbanos.
Neste senso, os resíduos sólidos atestam o quanto as caonoinasa e agloi ração se
transformaram em e sa caonoinasa e caong satão, contribuindo para que o espaço
urbano (e em especial a grande metrópole) materialiie um tecnopolo que direciona
e exponencialiia formas de cooperação imperfeita.
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Deste modo, o lixo consttui epifenômeno de uma economia urbana crescentemente
regrada por uma entropia difusa e permanente, daí o forte potencial que demonstra
em atvar perturbações que comprometem a capacidade das cidades em oferecerem
harmonia, bem-estar e qualidade de vida aos seus moradores (WALDMAN, 2014a,
2011a, 2010a e 2006b; LEFF, 2004: 289 t sa q; BOYDEN t CELECIA, 1981: 24-25).
Ademais, o debate relacionado aos descartes têm se afrmado a partr das próprias
nuanças que objetvamente transformaram os lixos num tema obrigatório para todo
cidadão, integrando suas rotnas diárias e de trabalho, especialmente nos grandes
centros urbanos.
Em caráter defnitvo, os refugos deixaram de ser um problema abstrato, endereçado
anonimamente “aos outros”, para se tornar assunto que dii respeito a amplos
segmentos da sociedade, que não tem como ignorar o incontrolável agigantamento
da fruição das sobras e dos impactos provocados no dia a dia.
Neste sentdo, a problemátca dos descartes ultrapassa em muito os signifcados e
conceitos expostos pelos códigos técnicos, o que impõe o exercício permanente de
compreender a lógncaa, e não apenas os r saultaeosa das dinâmicas responsáveis pela
ejeção dos lixos.
Certamente, isto requer abordar aspectos que as falas insttucionais insistem em
ignorar, e em igual medida, decriptar realidades veladas por exposições enviesadas.
Tal averbação é verdadeira em especial para as contradições de todos os tpos que
perpassam pela geração dos detritos.
Em síntese: o lixo é o resultado tangível de uma sociedade dessimétrica e apenas
adotando este preceito com um escopo de objetvidade é que os resíduos podem
ser apreendidos na sua expressão desigual, pressuposto inerente à superação desta
mesma condição.
Mas, este recorte é sumariamente extrpado nas leituras e narratvas insttucionais.
Nos relatórios técnicos, o cerne da exposição consiste em feiras de números, que
impressionam pela simplicidade com que são apresentados. Daí que o recurso ao
quantitativo deve estar balanceado pelo que é qualntativo. Isto porque a primaiia do
contexto teórico é determinante e fundamental (apue DEMO, 1981: 140).
É um erro metodológico grave imaginar que a intelecção dos processos geradores
dos refugos e mais ainda, a aplicação de polítcas de gestão, se esgote nas técnicas
de mensuração, em vista de que neste cenário, estas tem no máximo, tão só um
papel indicatvo.
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Pois então, caso a intenção seja de fato operacionaliiar o gerenciamento das sobras,
então se torna obrigatório ancorar as análises nos nexos que certfcam os lixos
enquanto um proca sasao saocanal, que nesta dimensão, encarnam sentdos e signifcados
que revelam um funcionamento confituoso e dessimétrico, que se consubstancia
contraditoriamente nas mais diversas pontuações.
É deste modo que podemos registrar, por exemplo, que o lixo brasileiro expressa
formidável concentração geográfca, com treie urbes de primeira linha perfaiendo
31,9% dos RDO nacionais e os 250 municípios mais populosos, concentrando 80%
dos refugos, porcentagens demonstratvas de um modelo que também é polariiador
das riqueias.
Paralelamente, notam-se contrastes a evidenciar certa exacerbação na ejeção dos
lixos. São Paulo, metrópole nacional, é a representação material mais explícita deste
dinamismo. Em 2012, a metrópole ejetou 21.100 toneladas diárias de detritos, aí
computados os RDO, RCD e os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), sendo que na
totaliiação deste monturo, o flão do RSU propriamente dito é preponderante, cerca
de 16.000 toneladas/dia, ou seja, 80% dos lixos da cidade (Cf. PGIRS, 2013: 8).
Graças a esta altaneira montanha de detritos, a cidade ocupa o terceiro posto global
dentre as urbes que mais geram RSU. É superada unicamente por Tóquio e Nova
York, duas metrópoles do mundo afuente. Mas ao mesmo tempo, em termos de
projeção econômica a metrópole paulista não ultrapassa uma distante 13ª posição
entre os PIB metropolitanos do Planeta.
Esta notável capacidade de gerar portentosas massas de detritos em descompasso
objetvo com o potencial econômico urbano sugere que está em andamento uma
grave depleção de recursos naturais, transformando os restolhos citadinos num
intérprete acabado da crise ambiental brasileira (Cf. NOVAES, 2015; WALDMAN,
2015c, 2011a e 2010a: 152; BROWN, 2001).
Neste sentdo, se permite advertr que um enfrentamento da questão ambiental
desvinculado de estratégias pertnentes à gestão e ao gerenciamento dos lixos é
pura e simplesmente uma falácia. Neste cenário, adotando como ícone o saquinho
de lixo diariamente colocado na calçada, pensar a respeito da gestão do lixo urbano
solicitaria a identfcação de duas periodiiações cronotópicas da ejeção dos refugos.
A primeira delas, reportaria aos momentos que precedem a geração das sobras,
expressos numa sequência de posturas sintetiada na fórmula dos 4 Rs: r p nsaar,
r euznr, r utilnzar e r cancalar 10. Já a segunda periodiiação ocorre a partr da disposição
do saco de lixo na calçada, abduiido pelos serviços púbicos de limpeia e conduiido
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para alguma unidade de desova, missão que no Brasil, apela para procedimentos
que de modo quase inarredável, resultam na disposição dos refugos no solo: aterros
sanitários, aterros controlados e os lixões.
Nesta linha de argumentação, faria sentdo ponderar que o despejo dos rebotalhos
nestes moldes (seja de forma tda como ambientalmente correta ou não), está na
contramão da ecoefciência e das proposições mais avançadas quanto à economia
dos materiais.
Ilustrando esta asserção, atne-se que relatório do Insttuto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), datado de 2009, aponta que a substtuição do confnamento dos
rebotalhos nos aterros pela recuperação dos materiais, permitria ganhos da ordem
de R$ 8 bilhões/ano, quanta que o mesmo estudo assinala ser três veies maior que
o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Os benefcios ambientais seriam
ainda maiores caso fossem computados os valores poupados na descontaminação
do ambiente por gases e dos lençóis de águas doces (Cf. IPEA, 2010).
A mais ver, os aterros, mesmo os bem administrados, quando muito substantvam
mausoléus de detritos, encarcerando em rugosidades artfciais vários milhões de
toneladas de materiais potencialmente úteis para vida humana, formando pináculos
cuja eloquência, é diretamente proporcional ao descaso com uma utliiação racional
dos recursos naturais, com o meio ambiente e as considerações relatvas à saúde da
população.
Por conseguinte, o entendimento dos aterros enquanto equipamento prioritário na
gestão dos lixos deveria ser revisado e substtuído sem demora por procedimentos
mais contemporâneos por parte dos SLU.
Entretanto, no que seria representatvo da carência de inventvidade e de audácia
propositva dos serviços de limpeia, retrar os saquinhos de lixo das calçadas e
encaminhá-los para algui tipo de desova num espaço aberto de terreno, seja este
sacramentado por cautelas geoambientais ou não, tem sido um ieloso paradigma do
gerenciamento dos RSU.
No mais, a propensão dogmatcamente irrefreável dos SLU em limitar suas ações a
retrar saquinho de lixo da calçada ocorre dispensando uma série de atvidades que
tpifcam a atuação dos serviços do lixo em diversos países do exterior. É notória, por
exemplo, a ausência de publicidade pedagógica ao menos orientando os cidadãos a
minimiiar a geração de lixo, que mesmo quando ocorre, é esporádica e descontnua,
centrando-se em nalgum tema episódico momentaneamente alçado à condição de
relevância (ABRAMOVAY, 2013).
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Estas pontuações são plenamente coerentes com a tendência que o país demonstra
em universaliiar a coleta dos RDO. Para o ano de 2009, mesmo que sete milhões de
toneladas de resíduos urbanos tenham deixado ser coletadas (portanto, tomando
rumo ignorado), é também verdade que 88,15% dos rebotalhos brasileiros foram
arrebanhados dos logradouros.
Assim, adotando novamente o ano de 2009 como marco temporal, conquanto o
índice p r caapnta de coleta tenha expandido em 6,8%, a quantdade de RSU coletada
cresceu 8%. Demonstrando a existência de esforço direcionado em prol de ampliar a
abrangência efetva deste serviço (porém não de polítcas mitgadoras da geração
dos resíduos ou de recuperá-los), em 2014 a cobertura da coleta de lixo avançou em
2,5%, alcançando o índice de 90,6% dos RDO nacionais (Vide ABRELPE, 2015: 29 e
2010: 31-32 e 44).
Este cenário, no qual a tenacidade das empreiteiras em retrar os lixos das calçadas
bate r caore ano após ano, com isso acumulando problemas numa escala dos muitos
milhões de toneladas de lixo coletado, recoloca-se prontamente a pergunta inicial:
One e saovar tueo nsasao E a essa indagação poderíamos somar outra: osa at rrosa
p rian ca rão caoio saolução E caasao caontrárno, porqu não
Pontuando esta questão puramente na órbita das polítcas públicas tradicionais, as
opções dadas seriam aterros e incineradores, decisão que pode depender de fatores
técnicos, econômicos, polítcos, culturais e geográfcos.
Em países com pequena extensão e/ou pouco espaço disponível para aterros, como
no caso da Suíça, Suécia, França, Luxemburgo, Taiwan, Singapura e Japão, fração
majoritária do lixo segue para esquemas de incineração. Entrementes, na Argentna,
Colômbia, Índia, Nigéria, Turquia, China, México, Brasil e República da África do Sul
(RSA), nações que ainda podem destnar grandes áreas para descarte de rejeitos, os
aterros consttuem a modalidade de disposição fnal mais comum.
Retenha-se que num prisma puramente econômico, sepultar os refugos confgura a
menor relação de custos para dispor o lixo municipal. Na ponta do lápis, proceder à
incineração do lixo urbano é muito mais custoso, tornando compreensível, ao menos
em princípio, que quase invariavelmente as fornalhas estejam ardendo em países
afuentes do Hemisfério Norte, cujo caixa admite investmentos desta ordem (Ver a
respeito: IPEA, 2013b; ABRELPE, 2007: 135-137 e CONNETT, 1999: 17-19).
Axiomatcamente, certo é que os incineradores consttuem, tal como os aterros, um
modal voltado para encetar a desaparição dos lixos. Por outro lado, funcionalmente,
tais instalações diferem do aterramento no sentdo do processamento dos refugos
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ser direta e inteiramente induiido pelos humanos, pois o incinerador materialiia um
sistema eminentemente artfcial, uma verdadeira fábrica de cinias. Além do mais, a
queima dos refugos, tecnicamente rubricada como tratamento térmico 11, tem sido
defendida por estudos que exaltam, dentre as virtudes a diferenciá-la dos aterros, a
esteriliiação, destoxicação, redução da massa (75%) e do volume dos resíduos (90%).
Anote-se que ultmamente, uma novel geração de incineradores opera com base no
reaproveitamento energétco, carimbados como Wasat to En rgy (WTE) ou En rgy
froi Wasat (EFW). Isto é: captam a energia obtda da combustão dos resíduos para
produiir vapor e eletricidade. Quanto aos resíduos últmos ou cinias fnais, estas são
encaminhadas para os aterros sanitários (Vide WALDMAN, 2011a e 2010a; CEMPRE,
2000: 203-218).
Entretanto, contrapondo-se aos aspectos considerados positvos existem objeções a
serem sopesadas quanto à operação dos incineradores. Especifcamente no caso dos
RSU, nas últmas quatro décadas o conhecimento dos impactos acarretados pela
incineração se ampliou, respaldando fortes movimentos de oposição capitaneados
por comunidades localiiadas nas proximidades destes equipamentos, mobiliiações
que emprestaram incômoda notoriedade para estas instalações.
Paralelamente, laudos técnicos confrmam efeitos colaterais que não corroboram o
elenco de virtudes propagandeado pelos que defendem sua implantação. A bem da
verdade, atente-se que os compêndios admitem que a incineração é responsável por
componentes tóxicos difusos nos gases e nas cinias da combustão do lixo. Dentre os
poluentes em estado gasoso, constatam-se as dioxinas, substâncias persistentes de
natureia tóxica e carcinogênica (Cf. EVAL, 2010: 130).
A estas emissões, se agregam uma miríade de compostos clorados, metais pesados,
gases sulfurosos, óxidos de nitrogênio e o monóxido de carbono. No tocante às
ejeções sólidas, as cinias volantes, material granulado muito fno, podem esgueirarse incólumes pelos sistemas de despoeiramento e ganhar o ambiente externo aos
incineradores. Estas, uma vei inaladas, consttuem fator potencial para a eclosão de
doenças respiratórias e diversos casos de câncer.
Por sinal, as sobras da combustão dos resíduos apresentam elevado patamar de
contaminação, criando embaraços para sua disposição fnal. Isto fca muito claro nas
polêmicas internacionais com foco no descarte das cinias da incineração, proibida
pelas autoridades de grande número de países (Cf. IPEA, 2013b; WALDMAN, 2015c,
2011a e 2010a; ALIER, 2007; ZIGLIO, 2005: 80; CEMPRE, 2000: 216-222; CONNETT,
1999: 16-17 e GREENPEACE, 1991).
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Haveria de ser sublinhado que as contestações ao esquema de combustão do lixo
não se inscrevem em qualquer folclórica aversão dos ambientalistas ao que seria
tecnologicamente moderno. Pelo contrário, muitas análises associam a incineração a
efeitos deletérios para a saúde humana.
Por exemplo, em Deiembro de 2009, um estudo elaborado com base em mais de
dei anos de levantamentos, publicado pela prestgiada revista Envnroni ntal H alta,
concluiu de modo inequívoco que a aparição de diversifcada tpologia de cânceres 12
está diretamente relacionada à proximidade com os incineradores (Cf. PORTA t alln,
2009).
Mais: na conclusão deste estudo minucioso (confrmado por avaliações posteriores),
certfca-se que a probabilidade de um ser humano desenvolver câncer aumenta na
proporção de 35% num raio de dei quilômetros de distância destes equipamentos,
probabilidade mórbida que se intensifca à medida que a área da moradia está mais
próxima da fonte da combustão (Cf. PORTA t alln, 2009. Ver também GARCÍA-PEREZ
t alln, 2012 e TORRE, 2012).
Por outro lado vias, os possíveis préstmos dos aterros com base nas invectvas
contrárias à incineração perdem grande parte de sua força quando tomamos ciência
do principal obstáculo enfrentado pelos aterros nos dias de hoje: a saber, a escassei
de grandes espaços para assentar detritos, um fenômeno mundial, incluindo países
dotados de dimensões contnentais.
Repetdamente, a disponibilidade de terrenos livres em condições para sepultar
massas excepcionais de descartes apenas pode ser encontrada apenas a distâncias
consideráveis das metrópoles e da rede urbana que gravita destes centros. Por
exemplo, Sidney, na Austrália, destna seus detritos para minas abandonadas a cerca
de 250 km da cidade. Já os lixos de Nova York, viajam 500 km em carretas a perder
de vista para que seja possível proceder sua desova.
Entenda-se que a disposição fnal dos rebotalhos termina emperrada pela frncação ea
ensatâncana (Cf. SANTOS, 1978), em vista de que os trajetos se ampliam a cada ano, e
desta maneira, os custos para o deslocamento fsico dos RSU se tornam de tal modo
onerosos, que o escoamento dos lixos termina inviabiliiado.
Consequentemente, o número de aterros nos EUA declinou de 7.300 instalações em
1989, para 1.754 em 2007. Para complicar, 80% dos aterros remanescentes estarão
esgotados em menos de duas décadas. Está previsto o fm da atvidade dos aterros
chineses até o ano de 2020 e embora estmatvas estpulem ser necessário implantar
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1.400 aterros adicionais para os próximos 25 anos, ninguém consegue afrmar onde
poderão ser instalados (NYT, 2009: 789; EPA, 2007 e JONES, 2007).
Quanto ao Brasil, este problema tem alcançado impacto alarmante no Estado de São
Paulo, unidade líder da federação na máquina econômica e na geração de refugos.
Em 2011, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), apontou a partr
de estudos técnicos, que o número de cidades que exportavam lixo para aterros
situados em outros municípios, passou de 62 em 2002, para 156 em 2010.
Contudo, a despeito deste quadro inquietante, nos últmos levantamentos nota-se
um recrudescimento do problema, pois em 2013, os municípios que dispunham os
RSU em outras localidades subiu para 216. Isto signifca que mais da terça parte dos
642 municípios paulistas da amostragem, não tem onde desovar seus refugos, uma
problemátca que em decorrência do virtuosismo da cornucópia dos lixos, tem dado
mostras de uma impetuosidade incessante (ESP, 2014: 35-36).
Assim sendo, a carência de espaços para disposição fnal tem implicado, em vários
casos, no transporte de lixo em mais de 100 km para ser despejado Este é o caso dos
resíduos domiciliares de cidades da orla litorânea de São Paulo. Itanhaém e Peruíbe
transportam seus descartes para o Aterro do Lara, situado na cidade de Mauá, no
Grande ABC paulista e Caraguatatuba, deposita seus rejeitos no Aterro Anaconda,
situado em Santa Isabel, últmo município a Leste da Grande São Paulo.
Contudo, esta tendência não consttui um problema pontual de municípios médios e
pequenos, sendo partcularmente explícita nas Regiões Metropolitanas (RM), de
todo o Estado de São Paulo (ESP). A ttulo de exemplo, na Região Metropolitana de
Campinas (RMC), a segunda área metropolitana em importância no ESP, 14 das 19
cidades da aglomeração deslocam os RSU para municípios viiinhos.
Em função de número considerável de municípios que atualmente exportam lixo,
passou a ser notado um copioso fuxo intermunicipal de RS ao longo das principais
rodovias do ESP, sendo que em raião do agigantamento das proporções assumidas
pelo trânsito intermunicipal dos resíduos urbanos, esta movimentação conquistou
expressão cartográfca: em 2014, o Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS) do
ESP inseriu pela primeira vei, um mapa demonstratvo dos fuxos estaduais dos RSU.
Observe-se que estes carregamentos de sobras urbanas, envolvendo uma logístca
de porte considerável para deslocar 20.000 toneladas/dia, implica no encarecimento
da logístca dos SLU e notável aparato operacional, um esforço caro e desmesurado
que justfcadamente, tem alentado crítcas e calçado proposições consideradas mais
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contemporâneas, como o apoio à catação e expansão dos programas insttucionais
de Coleta Seletva de Lixo (Cf. ESP, 2014: 35-36; WALDMAN, 2015g e 2011a).
Portanto, numa tendência que aparentemente está se confgurando em grande
parte do mundo, a estratégia de dispor o lixo no solo não tem como ser mantda,
exceto, é claro, na hipótese de serem executados projetos aventados nos anos 1990,
catalogados (com certa raião), como mirabolantes, tais como lançar mão do despejo
de lixo nas fossas abissais dos oceanos, que deste modo, seriam transformadas em
sumidouros submarinos de refugos, projetos que só não foram executados devido
ao custo elevadíssimo e por embaraços internacionais, barreiras legais e difculdades
logístcas, e nesta senda, engavetados por carecerem de apoio insttucional 13.
Sobremaneira, tendo-se em vista que os aterros estão à míngua de terrenos
disponíveis, o único ajuiiado possível seria prioriiar a busca por outras modalidades
de destnação dos lixos.
Neste contexto que a atração pela incineração enquanto estratégia preferencial na
gestão dos resíduos sólidos viu-se naturalmente aguçada. Amealhando audiência, a
queima dos descartes terminou realçada como proposta inclusive por não divergir
substancialmente dos aterros em termos da afnidade de objetvos. No fnal das
contas, um condicionante comum aos aterros e incineradores é que os dois modelos
se prestam a faier o lixo desaparecer (Cf. WALDMAN, 2015c, 2011a e 2010a; REMAI,
1991).
Certo é que esta analogia possui limitações e cumpre esclarecê-las. Conquanto os
incineradores sejam, tanto quanto os aterros, equipamentos convocados a dar curso
à destnação fnal dos lixos, há um ângulo que distngue a combustão da logístca do
sepultamento. Basicamente, a diferença reside no fato de que a incineração é uma
modalidade de manejo dos lixos que materialiia uma engenharia de gerenciamento
eminentemente técnica na qual, o incinerador em si, não passa de um processador
voltado para gerar cinias, ao passo que o aterro, seria um sucedâneo hipertrofado
dos biodigestores.
Também ao contrário dos aterros, para o incinerador a dimensão espacial conta
quase unicamente enquanto uma nuança locacional, estando excluída como fator
para o processamento do lixo. Funcionalmente, o objetvo de um aterro é, cedo ou
tarde, faier os resíduos retornarem ao ambiente. Por sua vei, a meta do incinerador
é expurgá-los do espaço de uma vei por todas.
Por isso mesmo, uma planta de incineração, contrariamente aos aterros, pode em
tese ser mantda no mesmo local indefnidamente. Na sua acepção funcional, os
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incineradores, ao substtuírem as reações de putrefação e de degradação das sobras
pelos nnputsa proporcionados pela combustão, se posicionam enquanto um objeto
técnico exclusivamente mediatiado pela ação humana e, portanto, inseridos num
ioeusa op ranen cujo funcionamento independe de quaisquer fuxos naturais.
Daí que geografcamente, o incinerador é, por defnição, um ponto fxo alimentado
pelos fuxos dos monturos que alimentam suas chamas e os aterros, um objeto
espacial passível de tornar-se obsoleto em raião do esgotamento dos predicados do
síto em dar conta do fuxo dos lixos.
Existem decerto muitos impedimentos que colocam os incineradores a margem de
qualquer consentmento de mote ambiental. Na realidade, para além da longa série
de problemas já mencionados, existe um portentoso acúmulo de averiguações que
questonam o potencial técnico dos incineradores em fornecer energia.
Indo direto ao ponto: o argumento da recuperação de energia não se ajusta de
modo algum com o propalado sucesso tecnológico dos assim considerados modelos
anga t caa, consttuindo uma pista desta crítca, a que é fornecida pelos próprios
documentos que faiem apologia dos equipamentos WTE (MANIFESTO, 2011).
Via de regra, a linha de defesa da incineração se esmera em anunciar o número de
domicílios iluminados com provisões energétcas resgatadas dos monturos. Mas, os
grupos pró-incineração não faiem nenhum esforço em informar sobre a quantdade
de materiais mobiliiados para obtê-la.
Isto porque a contabilidade fnal depõe contra esta argumentação: para prover de
eletricidade 28.000 residências, a planta incineradora Andover do Norte (localiiada
em Massachusets, EUA) queima lixo fornecido por meio milhão de pessoas. Calculase que caso os Estados Unidos incinerassem todos seus monturos urbanos, a medida
atenderia 1% da demanda de energia deste país (CONNETT, 1999).
Outra notação importante é que as mais avançadas plantas de incineração da União
Europeia apresentam desempenho inferior ao esperado. Na França, as usinas que se
enquadram nas exigentes normas estabelecidas pela União Europeia, retribuem com
tão só 15% em reversão de energia elétrica relatvamente ao calor liberado.
Isso sem contar que a fração orgânica das sobras domiciliares (os Resíduos Urbanos
Biodegraveis: RUB), consttuem adversários credíveis na competção pela geração de
energia. Fato nem sempre lembrado, o bordão “Waste to Energy” também se aplica,
numa ótca eminentemente conceitual, nos modelos de sepultamento do lixo, pois
os orgânicos, uma vei biogaseifcados, podem consttuir um insumo energétco com
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a vantagem de não gerar os inconvenientes da queima dos lixos (Cf. DIAZ t JANÓN,
2015; IPEA, 2013b; MANIFESTO, 2011).
Assim, na contramão aos incineradores WTE, o aproveitamento do gás dos aterros
associada aos ganhos energétcos da reciclagem, demonstra-se um quadro bem mais
atratvo e efciente do que a incineração. Estudos recentes exibem dados bastante
convincentes. Para além partcipação do biogás dos aterros atender parcialmente as
demandas europeias (chegando a um terço do total), sabe-se que no Brasil, em se
atentando para o elevado percentual dos RUB no perfl do lixo brasileiro (entre 52 a
67% dos RDO), há um vasto potencial a ser explorado.
Estma-se que o aproveitamento dos efuentes gasosos propiciaria, por exemplo, a
geração de 311 MW de energia, sufciente para abastecer toda a população da
cidade do Rio de Janeiro. Isto, sem contar a metaniiação/biogaseifcação dos RUB.
Atente-se que o Brasil gerou em 2013 somente 19 MW de energia elétrica a partr
do biogás (0,06% da geração total), enquanto que em países como a Alemanha, o
processamento dos RUB responde por cerca de 15% da energia elétrica e calorífca
solicitado pela economia e pelas residências (Vide ZANG, 2014; WALDMAN, 2015c,
2011a e 2010a; IPEA, 2013b; CONNETT, 1999: 20-21).
Comprovando o potencial energétco do metano captado dos RUB, existe o sucesso
dos planos chineses de geração de gás em âmbito doméstco. Em 2004, 15 milhões
de domicílios chineses utliiavam biogás gerado pelo próprio núcleo residencial. Esse
número cresceu para 27 milhões de lares em 2010. No decênio 2003-2013, foram
construídos 41,7 milhões de biodigestores de pequena escala no meio rural chinês.
Na República Popular da China (RPC), a difusão de biodigestores para produiir gás
metano garante 10% da energia consumida no país.
Por seu turno, gestores públicos dos EUA, Canadá e de muitos países europeus têm
demonstrado simpata pelo biogás residencial, basicamente por solucionar na raii
dois graves problemas: a destnação fnal dos rebotalhos e a produção de energia.
De mais a mais, seria oportuno registrar que os programas de biogaseifcação ou
metaniiação dos RUB, poupam o contribuinte dos caros e nem sempre efcientes
equipamentos capitaneados pelo Estado (Cf. WALDMAN, 2015c e 2014a).
Em resumo, a incineração resgata pouquíssima energia e para consegui-lo, semeia
de uma ponta à outra uma coletânea de problemas. Neste sentdo, o controverso
resgate energétco dos incineradores, bem mais que propriamente uma benesse
tecnológica, transparece antes como argumentação para aprovar a queima do lixo.
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Para arrematar, outra pontuação difcil de contestar é que o custo da incineração,
ultrapassando em muito a operação dos aterros e também coloca este modelo para
fora da pauta dos países periféricos. Isto, sem contar que seu funcionamento
contribui para o aquecimento global devido à emissão de Gases de Efeito Estufa
(GEE), assim como, gera deposições ácidas, causa direta da acidifcação dos recursos
hídricos, destruindo, no mais das veies, um patrimônio imobiliário obtdo a duras
penas pela população.
Mais um argumento avassalador é que reciclar os materiais em vei de queimá-los,
economiia entre três a cinco veies mais energia do que a angariada pelo chamado
aproveitamento energétco. Por isso, na voi dos crítcos, a expansão das instalações
WTE são basicamente um sucesso de propaganda, cuja matrii narratva, insiste em
presumidos méritos tecnológicos de ponta (Cf. IPEA, 2013b: 61; MANIFESTO, 2011:
9; EVAL, 2010: 130; CONNETT, 1999).
Para completar, existem impactos socioeconômicos. O alto custo de implantação dos
incineradores somente pode ser viabiliiado mediante um modelo de negócios de
longo praio, através de contratos de concessão por no mínimo 20 anos. Na medida
em que estas usinas têm os RSU como matéria prima, as municipalidades devem se
responsabiliiar em desviar os refugos urbanos para estes equipamentos, de modo a
manterem pleno funcionamento.
Por isso mesmo são registrados casos de importação de lixo seco para abastecer as
fornalhas. Obviamente, estes condicionantes induiem o sucateamento dos serviços
de Coleta Seletva de Lixo (CSL), interpretada pelos interesses da combustão como
um rival pela posse das sucatas, partcularmente as que incorporam grande nnput
energétco, como os plástcos, papéis e outros descartes celulósicos.
Note-se que países como o Brasil apresentariam peculiaridades adicionais a este
debate, partcularmente em raião do perfl dos resíduos domiciliares nacionais e
pela representatvidade alcançada pelo binômio catadores-indústria recicladora. Daí
que além das crítcas classicamente direcionadas aos incineradores relatvamente
aos poluentes e do uso questonável da energia para queimar sobras potencialmente
recicláveis, os incineradores esbarrariam, por exemplo, no alto teor de umidade
presente nos RSU nacionais.
Inserindo uma alta proporção de orgânicos, a combustão do lixo tem que operar em
temperaturas bem mais altas do que nos países do Hemisfério Norte, cujos refugos
apresentam robusto percentual de embalagens que funcionam como sucata térmica.
Destarte, o fato dos SLU negligenciarem a segregação do lixo orgânico dos monturos
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ejetados pelas cidades, confgura um óbice para que os próprios serviços de lixo
adotem incineradores como modalidade preferencial de gestão dos RS.
Na questão da queima dos resíduos, restrições adicionais adviriam da ausência de
gestão efetva dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). Como foi
observado, as lixeiras do país têm apresentado crescente presença de lixo eletrônico,
com iniciatvas muito restritas em termos da reciclagem. Assim, quando se processa
a queima, os componentes destes refugos maximiiariam os impactos da incineração
para a saúde humana (GOUVEIA, FERRON t KUNO, 2014).
Como pode ser ressalvado, o conservadorismo presente na gestão dos SLU cobra seu
preço ao fragiliiar as possibilidades de implantação dos incineradores no país. Nesta
mesma linha de compreensão, a linha de conduta dos SLU em não investr na CSL,
abriu espaço para avantajado contngente de catadores, que nas últmas décadas,
foram alçados a uma posição relevante na recuperação de materiais e manutenção
do asseio urbano, cuja performance na captação de resíduos polariia diretamente
com o esquema das fornalhas.
Pois então, quando se sabe que a incineração de dei mil toneladas de restolhos num
país assolado pela difculdade de geração de renda, geram um posto de trabalho e
que a recuperação deste mesmo total pode garantr trabalho para 647 pessoas,
torna-se difcil, para além dos benefcios já pontuados a respeito da catação, apoiar
acritcamente a combustão dos lixos (MANIFESTO, 2011: 9).
Mas, atente-se simultaneamente que no plano da Gestão Integrada dos Resíduos
Sólidos (GIRS), a artculação entre os grupos de catadores e as indústrias recicladoras
admite ressalvas nodais no referente ao caráter contraditório que rege a relação
funcional entre estes dois atores 14 da gestão dos lixos, cujo mote dessimétrico têm
sido, infeliimente, escamoteado por análises anódinas e apologétcas do GIRS.
Note-se que os próprios códigos simbólicos destes dois polos falam por si mesmos
quanto à logicidade discrepante que comanda esta conexão. Numa das pontas desta
parceria, estão conglomerados como a LATASA, Coca-cola e Tetrapack, empresas cuja
imagem promocional é assentada nos valores do satatusa quo e em futuristas alegorias
do ioe rn lnf satyl .
Porém, na outra ponta, estão grupos cuja iconografa polítca destoa totalmente
desta inserção imaginária. Visitando-se, por exemplo, a aoi -pag do Movimento
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), chama a atenção que a
página de abertura do sant da entdade elenca impecável galeria de personagens
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entroniiados por segmentos e atvistas politcamente engajados, dentre estes,
Carlos Marighella, João Cândido e Zumbi do Palmares.
Poderíamos então indagar: O que haveria de comum entre grupos tão polariiados e
opostos? Respondendo diretamente, este arranjo, independentemente de purismos
e querelas ideológicas nutre-se vínculos e combinações funcionais estabelecidas e
consolidadas no trato diário que ata a catação de latnha e de PET aos recicladores
de alumínio e ao parque fabril de plástcos pós-consumo; os aparistas, a indústria
papeleira e no plano insttucional, as cooperatvas à indústria recicladora.
Mesmo que os catadores consttuam um grupo discriminado, tem hoje a seu favor
segmentos da classe média, preocupados com o futuro do Planeta; de partdos e
insttuições que entendem ser garanta de boa visibilidade pública apresentar-se
como apoiadores da catação; de organiiações religiosas que ratfcam o amparo aos
catadores em nome do resgate da cidadania; de polítcos que se elegem com o apoio
das recicladoras e das cooperatvas e assim por diante.
Em comum, estas diferentes modalidades de apoio se afrmam em nome do meio
ambiente e principalmente, da reciclagem. No fnal das contas, se hoje persiste a
relutância em até mesmo em destnar para a combustão os Resíduos de Serviços de
Saúde (RSS), dantes normalmente sentenciados para uma eliminação irrevogável 15,
seria difcil deixar de questonar a aplicação desta metodologia para materiais
brindados com potencialidades tão promissoras quanto as que edulcoram os restos
municipais em termos da sua reciclabilidade.
Na percepção da sociedade, queimar lixo parece ter perdido o antgo glaiour diante
da poluição ambiental, dos danos à saúde humana, da malversação de recursos
naturais, do mau uso das matérias primas, da poluição visual e do ar, do reforço da
exclusão social, da calcinação deliberada do trabalho humano embutdo em itens
voltiados e transformados em cinias, nos desembolsos fnanceiros e econômicos,
nos custos ambientais envolvidos na geração de energia 16, pelo impulso emprestado
à progressão do estresse hídrico e, seja dito novamente, na manutenção dispendiosa
e na dependência tecnológica promovida pelos incineradores (SCHNEIDER, 2015).
Neste cadenciamento, observa-se uma coleção de causalidades que de modo cabal,
instgam a adoção de modais menos agressivos e porque não diier, iansa nnt lng nt sa
no gereniamento dos resíduos, pautando implicitamente a conservação dos recursos
naturais e o respeito ao meio ambiente.
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Desta feita, num reclamo que tanto tangencia os incineradores como também os
aterros, desponta um inconformismo para com o desempenho de equipamentos
que devotados à causa de faier o lixo desaparecer, o faiem da pior forma possível.
Temátca que como veremos, não tem como advogar a omissão do papel do Estado,
da governança que lhe cabe e da manipulação como aparato estatal converge para
anestesiar a sociedade, mesmeriiada por um taosa vivamente calcado na psicologia
polítca nacional.

19

II. PNRS, DIRETORADO DO LIXO E INCINERAÇÃO
Num país que notabiliia-se pelo fato da codifcação legal não estar necessariamente
agraciada de efetvidade somente em decorrência de sua aprovação formal, mas
antes, dependente do sucesso em impregnar o corpo social e polítco-administratvo,
o lançamento da Polítca Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS (Lei Nº. 12.305, de 2
de Agosto de 2010: LEIS, 2010a e 2010b), materialiia um temário gravado por fortes
especifcidades.
Previamente a qualquer pontuação, seria absolutamente fundamental recordar em
primeiro lugar, o papel desempenhado pelo Diretorado do Lixo, artculação que
conjuminando os poderes públicos, interesses das empresas privadas e estratos da
esfera polítca, detém a últma palavra na gestão dos lixos. Segundo, o fato de que a
caprichosa forma como a polítca é gerida no país, não garante de forma alguma que
a aprovação de uma legislação pressuponha força normatva.
Não é à toa, confrmando a leniência observada no cumprimento das normas legais,
que o linguajar popular brasileiro predica que as leis possuem as opções de “pegar”
e de “não pegar”. Nesta linha de arguição, retenha-se que teríamos igualmente leis
que terminam aplicadas “quase totalmente” ou então, “parcialmente”, existndo até
mesmo “não-leis que pegam”.
Nesta últma derivação destacamos, por exemplo, o caso alegórico da “legislação”
autogerida pelos condomínios na capital paulista que impunha o uso do elevador de
serviço para pobres, pessoas mal vestdas, negros, mestços e outros “indesejáveis”,
um “código legal” que apenas deixou de vigorar com a promulgação de lei ofcial
vetando prátcas discriminatórias no uso do equipamento e pela pressão social, em
especial do movimento negro.
Sopesando estas asserções, no Brasil a juridicidade das normatiações não consttui
uma factualidade a prnorn, com o que frequentemente os procedimentos omissivos e
imperatvos, em especial os ditados pelos poderes públicos, podem e facato, revogar
a vigência das leis 17.
Neste sentdo a Lei Nº. 10.635, que fundamenta a PNRS, é somente uma das muitas
legislações brasileiras que “não pegaram” (WALDMAN, 2015d e 2014a; ABES, 2014).
Exemplifcando, a principal medida inserida na lei, a erradicação dos lixões, uma
determinação central da PNRS e prevista para acontecer em Agosto de 2014, foi
sumariamente postergada em Julho de 2015.
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Isto porque o dispositvo legal que previa a data para fechar estas instalações foi
prorrogado pelo Senado brasileiro para ser levado a cabo (teoricamente) apenas em
Junho de 2021. A ttulo de esclarecimento, o poder legislatvo alegou para tanto, a
existência de obstáculos administratvos e fnanceiros. Nas palavras da Senadora
Vanessa Graiiiotn (do PC do B, relatora do Projeto de Lei em favor da prorrogação),
a PNRS estaria “fora da realidade”, senão vejamos: “entendemos que a Lei da PNRS
não foi realista ao prever um praio exíguo para que os municípios, em partcular os
menores e mais carentes, assumissem a responsabilidade por esta tarefa” (Vide
HENDGES, 2015).
Não seria demasiado registrar que muito embora o governo federal tenha destnado
verbas para a elaboração dos Planos de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS, uma
pré-condição óbvia para encerrar os lixões em atvidade), ao fnal do praio para a
elaboração e apresentação dos planos municipais (2 de Agosto de 2012), de acordo
com levantamentos da Confederação Nacional de Municípios (CNM), apenas 9% das
prefeituras haviam concluído o trabalho e pior, 49% sequer tnham dado início aos
projetos. Alerte-se que nos momentos em que a aplicação da legislação agoniiava,
que de acordo com a mesma CNM, 61,7% dos municípios não se adequavam às
exigências da PNRS (Cf. NOVAES, 2015).
Note-se que apesar do farto volume de verbas que os SLU consomem, não faltaram
alegações por parte dos representantes das autoridades municipais de que a PNRS
seria nnvnáv l niposasaív l de ser cumprida. Ao menos em termos do que a realidade
tem colocado (qual seja, falta de vontade polítco-administratva), afrmações como
estas são absolutamente credíveis. Um cálculo simples revelaria que na hipótese da
média anual de encerramento dos lixões em operação for mantda no ritmo glacial
do últmo quinquênio, o país somente poderia estar livre dos lixões em 150 anos (Cf.
ABRELPE, 2015 e 2010; HENDGES, 2015; MEDEIROS, 2013; DIAS, 2012).
Assim, uma vei sepultadas pela conduta omissiva dos municípios uma das principais
metas da PNRS, torna-se perfeitamente previsível ou então factvel, entender que os
problemas relacionados à gestão dos RSU se tornem mais graves nos próximos anos,
nncalusanv com prejuíios para a implantação da compostagem, emperramento dos
serviços de CSL, maior morosidade nas negociações dos sistemas de logístca reversa
18
, ampliação de municípios em dissintonia com a PNRS, criação de novos lixões e
persistência dos agravos que pesam sobre os catadores e suas entdades 19.
Estes prognóstcos ganham coloração mais sombria quando se sabe que entre 2010
e 2014 (período em que a PNRS começou, em tese, a ter vigência), que a geração de
rebotalhos urbanos no país expandiu 10,36%. Presumivelmente, com um panorama
perturbador como este, nnnguéi saar o qu acaont ca rá, n i o qu sa fará caoi
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tanto lnxo (HENDGES, 2015; MACIEL, 2015; NOVAES, 2015; VIALLI, 2014; SPIES, 2014;
ABES, 2014; MEDEIROS, 2013).
Com tal prodigalidade de dados desabonadores à mão, e como que respaldadas pela
frustração, duas indagações se desenhariam na mente sem pedir licença: Quem na
época do lançamento da PNRS acreditou que de fato, a lei “pegaria”? E hoje, quem
acredita que ela “pegará” em 2021?
Claro está, tais inquirições vexariam aqueles que, pelas mais movediças raiões, dada
a recorrente falibilidade insttucional do Estado brasileiro, conseguiram presumir que
a Lei Nº. 10.635, em quimérica contestação à recorrente catatonia da governança
estatal diante da necessidade de propor e levar a cabo soluções para problemas que
afigem a nacionalidade - dentre estes, é evidente, os relacionados à gestão do lixo -,
teria plena aplicação.
Contudo, seria válido realçar que pelas predicações que inseriu, conotou e suscitou,
a PNRS, nesta hora também encorpando o índex das “não-leis” brasileiras, impactou,
mesmo que retoricamente, o ambiente polítco, técnico e administratvo no tocante
às discussões sobre os RS.
Neste desenho, confra-se que a legislação, lado a lado de contemplar a reciclagem
das sobras e de reiteradamente pronunciar-se em favor dos catadores cooperados,
repetdamente com apelo na responsabilidade socioambiental e na meritocracia da
sustentabilidade, também acenou positvamente para a modalidade da incineração
(Quanto aos usos da terminologia “sustentável”, vide WALDMAN, 2015e).
Contudo, aponte-se neste partcular que do ponto de vista legal, quando do debate
fnal que resultaria na aprovação da Lei Nº. 10.635, o Senado suprimiu nas últmas
horas de discussão da PNRS, e em sessão noturna, o dispositvo que enquadrava a
queima do lixo como opção apenas na eventualidade de outras medidas não serem
viáveis.
Atente-se que em Agosto de 2010, pratcamente no mesmo momento em que a
PNRS era lançada, que o MNCR emita uma nota critcando e denunciando o que
entendia como direcionamentos encorajadores da incineração: “Deveríamos estar
comemorando, mas acabamos de sair de uma luta para entrar em outra ainda mais
difcil. Durante a sessão no Senado, houve uma manobra com a mudança da redação
de um parágrafo que favorece a implantação de incineradores para queima do lixo
no Brasil” (Cf. MNCR, 2010).
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O MNCR sublinhava também que o trecho da PNRS que prescrevia os incineradores
senão após sagotaeasa asa opçõ sa e r eução, r utilnzação r cancalag i, pelo que as
fornalhas seriam então a últma prioridade, foi expurgado. Por conseguinte, com a
retrada desse trecho “abriu-se o caminho para a implantação dos incineradores nas
cidades brasileiras consumindo dinheiro público e afetando a saúde da população de
forma irresponsável, uma vei que os equipamentos que estão sendo vendidos na
América Latna são proibidos nos países europeus, ou seja, sucata ultrapassada
enviada para o Terceiro Mundo” (Cf. MNCR, 2010).
Assim, foi com base neste subterfúgio, urdido na calada da noite, que os senadores
encaminharam sem demora o texto para sanção da Presidência, então exercida pelo
presidente Luís Inácio Lula da Silva. Isso ao arrepio das mobiliiações internacionais
contrárias à expansão dos incineradores, que em países como o Brasil, tem como
estaca relevante na gestão das sobras urbanas, a incansável atvidade dos catadores
urbanos (WALDMAN, 2014a).
Outrossim, atne-se que o firian do Senado Federal não abonava tratos anódinos de
incineração. Bafejado pelas tendências avassaladoras da globaliiação corporatva, a
PNRS cita especifcamente a incineração com aproveitamento energétco (WTE), que
no corpo da legislação, está, como sempre acontece com as narratvas que recorrem
ao ideário politcamente correto da modernidade, investda dos atributos caros aos
equilíbrios ambientais e das prátcas sustentáveis.
Neste pano de fundo, a incineração, edulcorada com a investdura da ecoefciência,
passou, ao contrário dos anos 1990 e 2000, de tema marginal para uma posição
central na pauta das iniciatvas dos gestores públicos no tocante à gestão dos RS.
De fato, basta uma consulta aleatória às edições dos jornais e revistas, e em artgos
populares e da literatura especialiiada, para constatar a insistência cada vei maior
com que o “tratamento térmico” dos rebotalhos passou a acudir no discurso e nas
narratvas insttucionais dos atores que decidem, acompanham, propõem e/ou se
associam à gestão dos lixos urbanos.
Em vias de fato, seria, pois necessário atnar que a PNRS respalda em vários pontos
do arcabouço legal, processos catalogados como de “aproveitamento energétco” ou
ainda, “incineração com recuperação de energia”, brandamente carimbados como
modais de destnação airn ntali nt ae quaea dos resíduos e gases emanados
dos monturos (Cf. LEIS, 2010a: Capítulo II, Defnições, §VII).
Nesta averbação constam as instalações geradoras de energia a partr da captura do
metano exalado pelos aterros e as propostas de incineração WTE, disponibiliiando
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as fornalhas para extrair o conteúdo energétco dos materiais descartados nos RSU,
sendo esta últma modalidade, em raião de manifestos interesses corporatvos, a
que ocupa o centro do palco insttucional.
Seria indispensável complementar a estas ponderações, as ameaças do fantasma do
“apagão” de energia, vitaminadas pela minguada (ou mesmo nula), credibilidade na
governança exercida pelo poder de Estado, estmula não só acenos em favor da
incineração, como também suscita, entre muitos expoentes do debate relatvo aos
resíduos, uma postura de prudente distância quanto a possíveis crispações com os
círculos de defensores do tratamento térmico.
Isto quando não abrem espaços (mesmo que indiretamente), para as proposituras
do aproveitamento energétco dos lixos como alternatva tecnicamente válida tanto
para o gerenciamento dos detritos, quanto por expandir a oferta de energia. Neste
caso, é exemplar o que podemos apreender a partr de documento do Compromisso
Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), entdade que corporifca, no universo das
grandes empresas, posturas em favor da recuperação das sucatas. Porém, na toada
em prol da legitmação da incineração, é possível testfcar:
“Outro fator relevante é o quadro atual de geração de energia elétrica no país, com a
perspectva de falta de fornecimento provocada pela interrupção de investmento
governamental no setor. A instalação de incineradores com geração de energia
elétrica ajudaria a ameniiar o quadro o quadro apresentado. No caso de geração de
vapor de água, a incineração de resíduos reduiiria diretamente o consumo de
derivados de petróleo, item ainda signifcatvo na pauta de importações,
melhorando o balanço de pagamentos do país” (CEMPRE/IPT, 2010: 221).
Assim sendo, o esquema das fornalhas, além de fortalecido pela PNRS e de contar
com a omissão cautelosa e conivente dos lorrn sa empresariais representatvos da
reciclagem dos descartes, lavrou um tento ao afançar legitmidade junto a setores
da opinião pública, em espaços acadêmicos e foros insttucionais/administratvos
associados à gestão dos lixos, coroamento de exaustva pregação pró-incineração
que contou com o apoio decidido de prefeitos e gestores dos refugos urbanos.
Respaldada por emolumentos técnicos, pronunciamentos de especialistas, laudos
metculosamente elaborados por representantes da academia e visitas programadas
de representantes comerciais do wasat rusann sasa, especialmente do exterior 20, a
combustão dos refugos foi contnuamente exaltada como instrumento efcai para
solucionar a extensa sequência de problemas associados aos RDO, em grande parte
advindos das omissões históricas dos gestores de resíduos, que coerentemente se
fxaram nos resultados dos problemas e não no debate das suas origens.

24

À vista disso, o bordão Enn Enelösaung für e n Arfall, máxima indissociável do lorry
da incineração, passou a constar na ordem do dia dos satak aole rsa, prédica cuja
tradução literal, não deixa margem de dúvidas quanto às expectatvas despertadas
pela incineração: Uia Solução Fnnal para o Lnxo 21.
Certo é que a incineração responde por fração signifcatva do tratamento fnal dos
resíduos em muitos países. Neste recorte, embora na últma década tenha ocorrido
uma difusão de prátcas saof de gerenciamento dos lixos (compostagem, reciclagem,
redução da geração, reutliiação, etc.), nada disso contradii que tecnologias aare
(tais como a incineração), destacadas numa posição de proa, tenham deixado de
marcar presença nas polítcas de gestão das sobras.
Anote-se que no ano de 2008, a França calcinou 32% dos rejeitos, Alemanha, 35%,
Holanda, 39%, a Suécia 49% e a Dinamarca, 54%. Em países como a RPC, a queima
mantém larga aceitação, entendida por muitos setores como tábua da salvação para
o gerenciamento dos rebotalhos. Em paralelo, nações como o Canadá, às voltas com
o esgotamento de espaços passíveis de utliiação por aterros, os gestores públicos
deste país tem dado mostras e intenções patentes em reforçar a implantação destes
equipamentos (Cf. WALDMAN, 2013: 23).
Mais: acredita-se que na União Europeia estavam funcionando 420 usinas tpo WTE
em 2003, responsáveis pelo processamento de 58,5 milhões de toneladas de refugos
domiciliares/ano. Neste mesmo lapso de tempo, o Japão atrou nas fornalhas cerca
de 40 milhões de toneladas/ano e os Estados Unidos, outros 29,4 milhões.
Paralelamente à clientela tradicional, os incineradores passaram a se disseminar por
todo o globo, até mesmo em países carentes de tradição em processar a combustão
de rebotalhos, na maioria dos casos tratando-se de transferência pura e simples de
tecnologias repudiadas pela sociedade civil dos países centrais, que passaram a
encontrar novos mercados em nações onde os incineradores são apresentados como
sendo a últma palavra em gestão efciente de resíduos. Portanto, a existência de
novas propostas de gestão não necessariamente detém a expansão do tratamento
térmico, que pelo contrário, tem mantdo forte posição no plano global (WALDMAN,
2011a: 80-81).
Deste modo, no Brasil os incineradores abriram efetvamente novas possibilidades
de negócios, artculando interesses de administrações municipais/estaduais com
empresas europeias detentoras de know-aow na incineração. Uma rápida apuração
na mídia eletrônica revela vários projetos em curso em Brasília, Belo Horiionte,
Porto Alegre e Rio de Janeiro.

25

Este também é o caso de São Bernardo do Campo, importante polo demográfco e
de consumo no Grande ABC paulista, que discute, por sua vei, a implantação de um
incinerador WTE doméstco, a ser construído na área do antgo Lixão do Alvarenga,
próximo à represa Billings, atualmente desatvado (isto é: uma vei mais a região do
Grande ABC seria brindada com um equipamento poluidor dos vitais e escassos
recursos de água doce).
Esta tendência segue acompanhada do estgma do faraonismo que sacramenta o
gigantsmo destes projetos. Recife, por exemplo, planeja um empreendimento para
operar 1.350 toneladas/dia de rejeitos. Já no Estado de São Paulo, um convênio
negociado entre a administração estadual e um consórcio alemão da Baviera discute
proposta de colocar em operação incineradores nas Regiões Metropolitanas de São
Paulo, de Campinas e da Baixada Santsta (Cf. ESP, 2010a e ESP, 2010b).
Neste seguimento, subscreva-se que mesmo estando a reciclagem e os movimentos
de catadores aninhados no corpo da mesma PNRS enquanto prniusa nnt r par sa com
os esquemas de aproveitamento energétco do lixo (Cf. LEIS, 2010a, 2010b), isto não
tem implicado em nenhum traço de isonomia no que dii respeito às preferências
dos gestores públicos.
Ao invés disso, a fala insttucional usualmente enaltece os préstmos logístcos e
operacionais da queima dos resíduos, até por que se trata de procedimento menos
exigente de um aparato burocrátco que tem demonstrado frme determinação em
não interagir com a sociedade, até porque, o aparato de Estado procura sancionar
intervenções que o coloquem a salvo de interpolações e do trato com segmentos
que como os catadores, são antes entendidos como um estorvo do que parceiros na
gestão dos resíduos 22.
Por tudo isso, a combustão dos refugos tem conquistado audiência indiscutvel entre
os gestores públicos, contribuindo para que no plano insttucional, a incineração
assegure certo protagonismo na disputa pelos detritos, uma situação que fortalece o
potencial desagregador e/ou inviabiliiador da incineração quanto aos programas de
incentvo da catação e da atvidade recicladora.
De outra parte, conquanto a contraposição que fricciona incineração e reciclagem
esteja borrada no texto da PNRS com o concurso dos ouropéis da sustentabilidade e
das prédicas socioambientais de sempre, as divergências entre as duas propostas
não esmaeceram de modo algum, em especial aos olhos dos catadores, opositores a
toda prova do tratamento térmico.
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Entretanto, apesar de a incineração ter sido e contnuar objeto de duras crítcas, este
inconformismo tem sido inefcai em barrar a aceitação insttucional da incineração,
que acontece inclusive no seio de campos polítco-partdários que no fruir das duas
últmas décadas, tem amiúde declarado apoio sistemátco ou mesmo incondicional,
ao movimento dos catadores 23. Nesta ordem de considerações, a PNRS parece antes
ter servido mais abrir as portas para o avanço da incineração do que propriamente
respaldado as aspirações dos catadores e dos grupos que os apoiam.
Efetvamente, a catação prossegue dependendo do beneplácito das autoridades, as
mesmas que tem olhado com atenção a potencialidade da incineração em eliminar o
lixo de uma vei por todas, evitando assim as exaustvas pactuações que os resíduos
solicitam na hipótese de persistrem associados a temários sociais, um óbice na visão
conservadora que comanda os SLU e que exatamente por esta raião, não constam
dentre suas prioridades.
A incineração liquida de um só golpe com todo o emaranhado de questões que os
gestores do lixo têm manifestado explícita difculdade em lidar e equacionar. Uma
comprovação adicional de como está estruturado o poder no país e na escassa
vontade polítca que manifestam em contemplar formulações mais contemporâneas,
e por esta exata raião, mais complexas e exigentes, de gestão dos resíduos.
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III. RECICLAGEM, CONTRADIÇÕES E A FINITUDE DOS RECURSOS
Na sequência desta exposição, caberia comentar as proposições que contrariando o
princípio da eliminação dos rejeitos, subvertem este princípio direcionando a gestão
dos bens descartados num sentdo exatamente oposto, qual seja, o da recuperação
das sobras de modo que estas conquistem uma nova vida.
Esta ressurreição dos materiais é a pedra de toque da atvidade recicladora, que
usufrui de indisputado prestgio entre todos os setores que comungam da fé por um
ambiente saudável e ecologicamente equilibrado.
Embasados na direção colocada a este texto, fca claro em si que a reciclagem opera
com pressupostos postados nos antpodas do sepultamento e da combustão. Ao
contrário destes dois modelos, para a reciclagem interessaria prolongar, ainda que
atravessada por contradições, a perpetuação dos insumos junto à materialidade
social, p nsaaneo-osa na óticaa ea caonsa rvação não ea e saaparnção.
Em linhas gerais, a despeito de obstáculos e oscilações, o progresso da reciclagem é
notório, uma realidade que impõe por si mesma, dispensando apologias, ementários
e prontuários contábeis.
Umbilicalmente atada à pregação do movimento ambientalista, a recuperação dos
materiais descartados tornou-se peça-chave das campanhas conservacionistas,
integrando programas de educação ambiental das redes de ensino e posicionandose, enfm, como relevante setor da atvidade econômica.
Poupando matéria-prima, reivindicando menor proporção de recursos hídricos e
diminuindo o consumo energétco, sem contar que por defnição conceder nova vida
a um descarte gera menos poluição do que produiir material novo, a reciclagem
consttui estratégia a ser levada em consideração por qualquer proposta interessada
na contnuidade da presença humana na Terra (WALDMAN, 2011a, 2009 e 2003).
Para complementar, o estado da arte tecnológico que potencialiia a recuperação de
materiais, estende permanentemente seu raio de ação. Restos pós-consumo que até
bem pouco tempo atrás eram considerados imprestáveis (caso do t trapacak, nsaopor,
ca lofan , muitas classes de plástcos), paulatnamente passaram a integrar o nne x
dos materiais reaproveitáveis.
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Tudo isso contesta uma oratória conservadora que durante décadas, apregoou que a
preocupação com a preservação dos recursos naturais não passaria de um ideário
romântco, inconsequente e carente de inserção na realidade concreta.
Contudo, a magna carta dos bons princípios ecológicos da reciclagem não permitria
abonar a percepção que a granjeia com uma aura de onipotência resolutva e talqualmente, dispensar observações crítcas relatvamente ao seu papel numa época
que bem poderia ser defnida como Civiliiação do Lixo.
Neste parecer, uma primeira constatação aludiria à inscrição histórica da atvidade
recicladora, que como é sabido, transcorre num contexto regido sob o signo da
exacerbação da exploração de recursos conjugada com a catapultagem dos índices
de geração de refugos, tornando lícito, portanto, verifcar qual tem sido seu sucesso
real em faier tais dinamismos retroagirem.
A segunda constatação sinaliiaria para o questonamento referente a se de fato, a
atvidade recicladora consttui contraponto real ao carrossel do consumo e à ejeção
de detritos. Assim, buscando organiiar estas pontuações com o fto de aprofundá-lo
mais adiante, pontuamos:
1. Nas condições como a sociedade e a economia estão atualmente estruturadas, a
reciclagem não tem como deter a disseminação do lixo e muito menos, impor recuos
para a expansão dos rebotalhos;
2. Pelo contrário, a reciclagem tem passo a passo se conjuminado com a dinâmica
maior de um sistema de produção de mercadorias sob cuja ttularidade, advém a
depleção dos recursos naturais e vasta geração de sobras, patente na convivência
funcional mantda com este mesmo sistema;
3. Efetvamente, a reciclagem não contesta a espiral de consumo e tão somente, a
reapresenta sob novas investduras, agora adornada por afetações ambientais e
beatfcada pelo evangelho do desenvolvimento sustentável.
Isto posto, temos primeiramente que a ciranda do sistema produtvo, artculada com
o que em outra ocasião, foi alcunhada como “cornucópia dos lixos” (Cf. WALDMAN,
2011a e 2010a), tem objetvamente nivelado a z ro os possíveis ganhos advindos da
recuperação dos materiais.
Exemplifcando, embora no caso dos papéis a atvidade recicladora tenha imposto a
desaceleração no crescimento da demanda por polpa de madeira, a recuperação
serviu bem mais enquanto complemento do que substtuto para a fbra virgem.
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Sabidamente, nunca se produiiu tanta celulose na história humana quanto nos dias
atuais, cujo consumo, cresce num nível tão rápido que suplanta a possível poupança
de insumos promovida pela recuperação dos materiais celulósicos (Vide WALDMAN,
2012a; 2011a e 2007a; DIAS, 2002a e 2002b).
Outros itens dos resíduos repetem o mesmo tpo de desempenho no contexto maior
da produção econômica. Citando caso análogo, no Japão, entre 1966 e o ano 2000, a
reciclagem do plástco PET cresceu 40%. Todavia, neste mesmo lapso de tempo o
consumo duplicou, cancelando o quinhão de benefcios providos pela recuperação
desta sucata (BRAUN, 2009).
No mais, o resgate dos metais das lixeiras simplesmente não consegue acompanhar
o ritmo alucinante de consumo das cargas sequestradas do reino mineral. Deste
modo, a produção de aço secundário (metal refundido proveniente da reciclagem)
atnge 35% da produção total. Todavia, os números globais não param de crescer:
em 1950, as siderúrgicas produiiam 189 milhões de toneladas de aço e em 2008, 1,3
bilhão de toneladas, quase sete veies mais (WI, 2015).
Sintetiando: com produção crescente e reciclagem insufciente, a geração de lixo é
ininterrupta e cumulatva. Cabe igualmente uma argumentação suplementar: o
paral lnsaio t iporal easa nnncanativasa vnsaaneo a r cancalag i a aca l ração eo e sacaart
e r saíeuosa caonsatitun r i iansa eo qu i ra caonncaneêncana.
Confgurando uma faceta solenemente ignorada pela literatura especialiiada, existe
uma linha de complementaridade que objetvamente artcula a reciclagem com a
cultura do desperdício. Inferência frequentemente deixada de lado, o ato de reciclar
não necessariamente põe em questão a postura de ofertar e sautilneae qualntativa
aos objetos. Num mundo no qual os bens e as coisas são imputados como indignos
de perdurabilidade, a reciclagem pode perfeitamente coadunar e dar contnuidade à
cultura da descartabilidade, e isto, quando não indui sua aceleração.
Deveras, uma vei que a atvidade recicladora, ao “ampliar a utlidade” dos materiais
concretamente posterga sua investdura fnal como lixo, por outro lado, os recupera
na condição de serem novamente descartados, pelo que, seu mecanismo volta-se
muito mais para mantê-los num ciclo que os entende como resíduos do que como
materiais perduráveis, uma permanência, aliás, alinhada com o viés temporal da
modernidade.
É assim que a reciclagem, observada a partr de fabulações, torna-se, por seu turno,
um móvel do mecanismo de reifcação, escondendo o que há essencial na dinâmica
que a irmana com a economia contemporânea, a saber, sua integração (e não sua
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dissociação), com um modelo onde a descartabilidade (e não a perdurabilidade) é o
que está colocado enquanto mecanismo de fundo.
Nesta acepção, a incineração, ao reduiir a permanência do lixo no espaço, impede
que os refugos exercitem um regime de antnomias, antecipando-se aos possíveis
curtos-circuitos 24 que perturbariam o funcionamento do sistema de engenharia. Por
isso mesmo, a queima potencialiia o estrelato de produtos novos, permitndo desta
feita, que o sistema econômico possa imprimir velocidade máxima aos seus ciclos de
produção.
Por sinal, no que expõe o contexto contraditório explicitado pelos rebotalhos, a
reciclagem não é consenso no meio empresarial. Mesmo que o setor seja unânime
em enxergar nos resíduos uma oportunidade para reconstruir a engenharia do lucro,
pode-se frisar a existência de interesses díspares opondo um segmento a outro no
campo dos negócios do lixo.
Nesta linha de interpretação, contestando leituras que observam os magnatas e os
capitães da indústria como atores indiferenciados de um mesmo “círculo burguês”,
temos que:
➢ Para o segmento reciclador o lixo consttui matéria-prima; porém, na ótca fabril,

a reciclagem antes funciona enquanto uma possibilidade de minimiiar custos de
produção;
➢ Quanto aos ramos que operam incineradores, os rebotalhos são entendidos como

combustvel e não como algo reaproveitável, acirrando disputas corporatvas quanto
aquilo que sobra 25;
➢ Quanto às empresas que gerenciam aterros e coletam o lixo, o que interessa é a

quantdade de detritos coletada e não sua recuperação, pois a abdução dos resíduos
via reciclagem, confgura grave prejuíio em vista das empresas contratadas serem
remuneradas por tonelada de lixo coletada;
No patamar da catação, existem do mesmo modo contraposições e posicionamentos
divergentes, como estão confgurados:
No tocante aos ganhos econômicos, nas crispações entre os que lidam com a
comercialiiação das sucatas, os que as adquirem e os que retram estes materiais
das ruas, isto é, os catadores;
➢
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➢ Por sua vei, aspectos insttucionais e logístcos envolvidos na atvidade da catação

não são observados numa mesma perspectva entre grupos de catadores “avulsos”,
pela “população do lixo” e pelas cooperatvas;
➢ Nota-se neste imbróglio, discordâncias entre os gestores públicos e a plataforma

defendida pelos catadores, e ademais, discrepâncias dos alcaides frente as propostas
das empresas que atuam na limpeia pública, isto, sem contar com todo um leque de
descompassos programátcos e de gerenciamento dos descartes no seio das próprias
administrações;
➢ Para arrematar, é obrigatório destacar a perpetuação de modelos ultrapassados

de gestão, solenemente ignorando a reciclagem como polítca pública, que quando
muito, seguem mesmeriiados pela prátca para despachar os restos para longe das
vistas de todos (pasasani WALDMAN, 2015a e 2014a).
Neste emaranhado contraditório no qual constam aterros, incineradores, lixões,
pontos de entrega voluntária (PEV), e atores como os agentes públicos, empresas
privadas e catadores, acompanhados de perto dos ritmos das diretriies produtvas,
de consumo e das reservas fsicas dos insumos, explicitam o quanto os lixos foram
alçados a um foro privilegiado neste momento do mundo. Crnação e ui ioe lo e
canvnlnzação, o lnxo acaarou sa tornaneo l i saio ui ioe lo para a canvnlnzação.
Assim, sendo tangível que o lixo sustenta com a modernidade um pacto contratual,
implicitamente está colocado que a questão dos resíduos não será resolvida com
gestões simploriamente centradas em “ajustes” e “correções”, pelo que, repetmos,
uma vei mais, não há como dissociar os rejeitos do ioeusa facan nen da sociedade
contemporânea.
Retomando uma linha de exposição postada logo no início deste relatório, o dilema
civiliiatório do mundo ocidental dii respeito ao lixo e o lixo, é ator integrante da
mesma encruiilhada na qual está posicionada a civiliiação ocidental.
Diante desta exposição, na qual tanto o movimento de materiais quanto a geração
de lixo se defrontam com sérias limitações para assegurar sua contnuidade, uma
equação confituosa magnetiada por espicaçada espiral de contradições, desenha
projeções que antecipam a inoperância e falibilidade total do sistema de engenharia,
fundamentalmente porque se agigantam os obstáculos colocados ao satatusa quo para
manter seus dinamismos de reprodução, seja por obstrução econômica, ecológica,
social ou espacial.
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Certo é que tal constatação não é nova. Pode-se diier que a problemátca que hoje
em dia salta aos olhos de qualquer observador foi detectada décadas atrás, quando
se anunciou, em 1968, o primeiro relatório com capilaridade global a respeito das
consequências da ação humana no Planeta. Lançado pelo famoso Clube de Roma
(MEADOWS, 1973), o ttulo do documento fala por si só: Lnint sa eo Cr sacani nto 26.
Posicionamento inédito na sua franqueia, este material materialiiou pela primeira
vei um discurso de caráter cientfco advertndo para a impossibilidade de se manter
uma escalada de crescimento exponencial à revelia dos recursos e de sua fnitude,
desconsiderando-se o declínio da capacidade de diluição do meio ambiente e dos
impactos a longo praio da contaminação para a biosfera.
Expressamente, frisava a imperiosidade de ações estabiliiantes de modo a assegurar
a habitabilidade do Planeta tanto no presente quanto para futuro próximo. Todavia,
enuturnn t ipornsa, para o Clube de Roma, os lixos ainda inexistam enquanto ponto
específco de pauta: o documento dedicou aos resíduos sólidos não mais do que
menções genéricas, indiretas e esparsas 27.
Elaborado pouco mais de quatro décadas atrás, a saber, num caontinuui de tempo
que historicamente poderíamos considerar como sendo “ontem”, Limites do
Crescimento, de igual modo a outros constructos analítcos do período, não se
habilitou a encetar quaisquer conjecturas a respeito dos rebutes.
Daí que coerentemente, sequer sinaliiava para a possibilidade, tal como aventava a
interpretação visionária do geógrafo francês Jean Gotman nos anos 1970, de uma
triunfante Era eosa R fugosa (Cf. QUAINI, 1979: 142), acompanhada das inenarráveis
crispações que a partr deste turnnng ponnt, se abateriam sobre toda a biosfera, um
temário radicalmente novo, ainda que de proeminência incontestável. Cabalmente,
o que se tem no horiionte, é uma Cnvnlnzação eo Lnxo (Cf. WALDMAN, 2014c, 2012a,
2012b, 2012c, 2012d e 2011b), empenhada em emprestar desutlidade qualitatva a
tudo que encontra pela sua frente.
É o que este tempo expressa de modo categórico quando se assiste ao aforamento
de um mundo crescentemente hegemoniiado pelos refugos, regido pela crença no
imaginário do consumo, seduiido por um mesquinho espírito mercantl e tomado,
enfm, pela opacidade dos sentdos da vida, refexo de uma civiliiação cujas cidades
reluientes, talvei venham a ser sepultadas pelos próprios rebotalhos que geram,
pois não há onde colocá-los.
Este fenômeno, que se avoluma desde os primórdios da Modernidade, foi alçado já
no fnal do Século XIX a um ponto tal, que permitu ao flósofo e escritor francês Paul
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Valéry 28, o entendimento de que “não iansa xnsat i vaznosa saorr o iapa. Coi ça a
ra eo iuneo finnto”.
Neste senso, a anulação das Nn ianesalane 29, averbando os ditames de um iuneo
finnto, carente de espaços vaiios, torna-se um paradigma no qual o mundo unifcado
pela força expansiva do Ocidente se vê instado a fexionar uma interlocução cujos
pares, não tem como ignorar afetos e desafetos, feitos e contrafeitos (Cf. WALDMAN,
2011a e 2011b).
Assim, ao estar encolhido de modo tal que o homem não tem mais como fugir de si
mesmo, compreender a fnitude do mundo, povoada por uma humanidade carente
de espaço e sufocada pelos detritos que ela mesmo produiiu, é uma janela para
novas possibilidades da consciência, enr canonaea para ui r p nsaar eo iuneo (Vide
WALDMAN, 2014f e 1995).
É o que o lixo nos coloca e também, o que foi colocado para o lixo. É o que a Era eo
Lixo nos impõe, com urgência, esmero e prontdão.
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CONCLUSÕES
Um ponto claramente destacado já no início deste Relatório é o quanto um trabalho
de pesquisa absorve as inferências de um determinado z ntg nsat, contngência que
pode ser maximiiada quando uma investgação é desenvolvida no calor de uma
conjuntura.
A valer, esta percepção está consignada nos comentários e análises que dedicamos
às venturas e desventuras do lixo nacional. Este estado de espírito esteve igualmente
presente em diversos trabalhos desenvolvidos anteriormente, com foco nos lixos,
pelo proponente desta investgação.
Mas qualquer que fosse o recorte abordado relatvamente aos resíduos, sempre
houve a insistência na necessidade permanente de fncarmos nossas atenções na
realidade brasileira, que sendo única e singular, mantém parceria com resíduos que
igualmente são únicos e singulares.
Lixo e Realidade conjugam, sem dúvida alguma, os mesmos verbos, sintaxes e
acepções de mundo. Neste sentdo, transparece como fato cabal o conservadorismo
das estruturas sociais, polítcas e econômicas do país.
Nesta derivação, o aparato de Estado no Brasil, para além da função insttucional
que em tese, seria atender demandas públicas, transparece a olhos vistos o quanto
tal função torna-se nebulosa quando avaliada em termos das metas de real interesse
da população, o que indubitavelmente, inclui a gestão do lixo.
Posto isto, um dado a ser ponderado é que a conduta da máquina estatal, tal como
certfca qualquer consulta das manchetes dos jornais, está diuturnamente voltada
para atender reclamos corporatvos e patrimonialistas, ao mesmo tempo em que a
agenda autentcamente pública termina engavetada, quando não, caprichosamente
descartada por ações reais dos gestores do Estado.
Na sua justa medida, seria permissível ressalvar, no tocante à governança estatal, ao
dissecarmos a natureia profunda da consecução das prátcas estatais no Brasil, o
quanto estas perfaiem prátcas instauradoras da desordem, e por esta raião,
cabendo defni-las como guiadas pelo princípio do caontrol e saagr gaeor.
Com base nesta premissa, a missão precípua do Estado, tal como este de fato age,
reage e interage com a materialidade social, é assegurar que os serviços catalogados
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como “públicos”, atendam frações da sociedade, mas nunca da comunidade nacional
como um todo. Portanto, a gestão estatal do lixo aufere artcula-se claramente com
o caráter assumido pela gestão dos resíduos sólidos no país, qual seja, a de perfaier
uma crise estrutural sem solução à vista, e com isso, tornando-se um atrator de toda
sorte de maielas e infortúnios para o conjunto da nacionalidade.
Neste prisma, sobressai o ioeusa op ranen do Diretorado do Lixo, diiendo respeito à
férrea artculação que compactua num plano polítco, econômico e insttucional,
próceres da iniciatva privada e da máquina estatal (amarradura que eventualmente
edulcorada, em nome da “partcipação da sociedade civil”, com a partcipação de
ONGs), atuando em sinergia permanente enquanto ttular e facato da gestão dos
refugos urbanos.
Nesta derivação, a incapacidade do aparato estatal tanto como formulador de
polítcas verdadeiramente públicas, quanto igualmente, a premeditada omissão em
procurar alterar, por mínimo que seja, os descompassos estruturais da economia e
de pontuar isonomia no trato da sociedade e das justas reivindicações que esta tem
colocado nas últmas décadas, consttuem aspectos cuja obviedade, não tem como
serem contestadas.
Isto posto, anote-se que o conservadorismo não é uma confguração estátca, uma
fotografa congelada no tempo e no espaço. Astucioso, o conservadorismo mostra-se
resiliente, mantendo os traços fundamentais que certfcam sua volição, ao mesmo
tempo em se adereça daquilo que seria inédito. Daí a difculdade em percebermos a
contnuidade do seu protagonismo.
Quanto ao lixo, que na sábia consideração do antropólogo William Rathje, mesmo
quando pontualmente não deixa transparecer totalmente as expectatvas sociais
responsáveis por colocá-lo no mundo, também expressa uma intransigente prova
técnica. Isto porque um fato concreto incorpora a relevância da verdade. Daí que as
tentatvas em negar as proposituras dos descartes estão fadadas ao insucesso.
Pois então, após sucessivas métricas numéricas que alinhavamos indicando o quanto
o país tem se esmerado em ser uma flial bem-sucedida do Planeta Lixo, é essencial
procurar entender a mensagem que os monturos e as lixeiras estão tentando nos
informar.
Nesta ordem de considerações, certo é que o menoscabo da gestão dos resíduos
sólidos beira o patamar de uma verdade inquestonável diante da determinação dos
serviços públicos de lixo se manterem como meros gestores de fuxos de rebutes,
encaminhados para o descanso eterno para um síto distante, rejeitando qualquer
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ritual mais digno; da estagnação da coleta seletva insttucional; da contnuidade da
exclusão dos catadores; por fm, dos lucros extraordinários de empresas que se
especialiiaram em retrar solitárias sacolas de lixo das calçadas, (in)ações que no sua
acepção mais seminal, corroboram a premissa do controle desagregador do Estado.
Daí que a gestão dos refugos pretende segue na rota conhecida dos pesados custos
cobrados aos contribuintes para assegurar sistemátcas operacionalmente marcadas
pela entropia e por extensão, cadenciadas pela batuta do descompasso para com o
meio ambiente.
No cenário montado por montanhas de lixo que proliferam por todos os lados, as
expectatvas não são alvissareiras. O retumbante fasco da PNRS, urdido pela
omissão silenciosa dos serviços de lixo, estará impondo dilemas irretorquíveis, que
pela carência de espaços para desovar os detritos e pela logístca cada vei mais
dispendiosa para transportar cargas de lixo que poderiam ser transformadas em
benefcios para a sociedade, põe em destaque a incineração, que alimentada pelo
desastre alheio, poderá desta maneira, prontfcar-se como solução fnal da questão
do lixo.
Nesta linha de abordagem, o corolário que enaltece as virtudes da reciclagem, da
educação ambiental, da proteção ao meio ambiente, do apoio aos catadores, e
porque não, das atvidades desempenhadas pela indústria recicladora, será inútl
diante da tarefa imperiosa de livrar pessoas e comunidades dos lixos que estão
cotdianamente ejetando.
Claro que a explicação do quadro apresentado à vista de todos não tem como ser
dissociado de polítcas macroeconômicas que por conta de alguns anos de glória e
de concessões que induiiram a irrupção de um presumido novo ator no cenário
brasileiro - a chamada “nova classe média” ou “classe C” - alavancaram uma geração
nunca vista de rebotalhos.
Na contabilidade dos dilemas, o retumbante fracasso da PNRS não pode deixar de
ser citado. O simples fato da legislação ter circulado duas décadas pelos corredores
do poder para uma vei aprovada, ser sucateada, desqualifcada e transformada em
morta viva, comprova a força dos interesses que pretendem sufocar toda e qualquer
normatiação que altere a forma de ser e de agir dos gestores do lixo.
Cabe aqui um papel importante à crítca polítca que certamente, pode ser dirigida
aos que, de um modo ou de outro, transitam por espaços insttucionais, fração dos
quais, ao menos em princípio, imaginaram que o exercício do senso público pudesse
ser contagiado por boas intenções consignadas em peças legais.
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Ora, os lixões eram para ser fechados em 2014. Acreditaram nisso. Mas, em 2015, a
medida foi postergada para 2021. Então agora indagamos: Quem ousaria ajuiiar
como credível o novo marco cronológico?
Conforme registrado neste texto, o geógrafo Milton Santos argutamente percebia a
natureia camaleônica do conservadorismo nacional, que instrumentaliia a seu favor
toda sorte de mistfcações da realidade.
A PNRS foi com toda certeia uma destas fabulações, até porque, seria pelo mínimo
paradoxal que o aparato estatal, ator responsável por endossar as legislações,
cruiasse os braços no momento em que as leis devem ser executadas. Elementar:
assim foi porque assim deveria ter sido. E eis então, mais uma lei a engrossar o
prontuário das leis que não pegaram.
A incineração, em face de tudo que foi exposto ao longo deste Relatório pode,
portanto assumir o laurel de solução de fato. Vai depender de contextos locais para
ser aprovada e instalada. Não progredirá na escala desejada por seus defensores.
Mas permanecerá no cenário da gestão do lixo. Até porque no fnal das contas,
aguarda pelo colapso dos aterros e da logístca voltada para lotá-los.
A problemátca do lixo tem conquistado as dimensões de uma calamidade nacional,
e contribuído com sua preocupante cota para que este grande país se transforme
numa emanação incontrolável de um desastre ambiental de majestosa magnitude.
Claro que para tanto, este panorama não seria possível dispensando a expressiva
partcipação do aparato de Estado, o que, num país como o Brasil, está atrelado a
projetos que não estão pautados pela efetva democratiação das decisões e muito
menos, voltados para retrair ou mitgar a desigualdade social.
Por isso mesmo o contngente de catadores contnuará a crescer, sem que com isso
sejam alteradas as más condições que gravam a remuneração pelo seu trabalho.
Certamente a reciclagem não sobrevive sem os catadores. Porém, sem os catadores
tal como estes trabalhadores o são: pobres, desassistdos e marginaliiados.
Talvei quem melhor tenha expressado este quadro tenha sido Estamira Gomes de
Souia, ou simplesmente Estamira. Catadora que sobrevivia da catação no Lixão do
Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, após 22 anos de duro trabalho para retrar do
lixo os signos de uma afuência que ela não vivenciava, morreu em 2011 após
esperar dois dias para ser atendida, sem sucesso, pelo Hospital Miguel Couto. Uma
tragédia a mais a acometer os cidadãos excluídos. Mais uma entre deienas de
milhares de vítmas do descaso dos serviços públicos pelo bem-estar da população.
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Não há como não destacar, em face do panorama exposto, um debate central e
fundamental relaciona-se à r foria eo Esataeo. Algo fácil de propor, mas difcil de
levar adiante. O Estado brasileiro expressa na sua prevaricação não meramente uma
fragilidade ou ausência de competência. Ele assume a forma que conhecemos pois é
nesta entropia, que o aparato estatal aufere confabilidade aos que de fato estão
com as rédeas do poder nas mãos.
É o que nos informa a expansão dos lixos nos aterros estmulada pelo crédito
facilitado e pelas bolhas de consumo; é o que registra a desigualdade manifesta dos
resíduos das diferentes classes sociais; é o que transparece na enorme proporção de
orgânicos lançada nos lixões; é o que nos descortna a expansão incontrolada dos
eletrônicos ao arrepio da logístca reversa; é o que indica a precariiação da coleta
seletva formal e a inclusive, a progressão contnua da catação levada a cabo por
legiões de informais, cujo trabalho desenvolve-se diante da omissão das
autoridades, quando não, gravado por perseguições e preconceitos.
O lixo está expondo dilemas de grandes proporções. Recorrer a bordões surrados
como opções de resposta ao que ele está informando pode ser uma mostra de
cinismo e de desonestdade. Reciclar, compostar e investr na reciclagem e nos
catadores é uma parte da resposta e deve ser abraçada sem nenhuma ressalva.
A outra parte da resposta, indicava Milton Santos, é o pensar coletvo de soluções,
teorema que não será resolvido por alguma mente genial ou por um momentâneo
estado de espírito. O lixo está solicitando pensamento, discussão, ação social,
audácia, cidadania em freios.
O lixo está solicitando um novo país, fruto de esperanças e anseios.
Um país parteiro do futuro.
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Resíduos Sólidos no Brasil: A Persistência das Não-Polítcas de Lixo, o Controle
Desagregador do Estado e a Crise Estrutural de Gestão corresponde a excerto do
Relatório de Investgação de Pós-Doutorado Dnl iasa ea G satão eo Lnxo: R cancalag i,
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Persistência das Não-Polítcas de Lixo, o Controle Desagregador do Estado e a Crise
Estrutural de Gestão corresponde ao Capítulo 3 da Parte II do Relatório de PósDoutorado, que originalmente respondia pelo ttulo Contraençõ sa (incluindo três
subcapítulos: 3.1. Lixos: Incinerar ou Sepultar?, 3.2. PNRS, Incineração e o Diretorado
do Lixo e 3.3. Reciclagem, Contradições e a Finitude dos Recursos), assim como as
Concalusaõ sa da investgação, condiiendo às páginas 68 a 88 do Relatório de PósDoutorado, sendo o novo ttulo, condiiente com as linhas mestras da análise
consignada nesta parte do Relatório de Investgação. Em 2020, sob ttularidade da
Editora Kotev (Kotev©), este excerto foi revisado, masteriiado e reconfgurado em
molde editorial digital, senco que ademais, 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 reporta
exclusivamente ao teor e considerações presentes no documento original. Note-se
que o conjunto do texto do Relatório de Pós-Doutorado, está disponibiliiado em
Formato PDF em 8 ttulos acatando a ordem de exposição textual do documento,
atendendo aos ttulos 8 a 15 da Série Resíduos Sólidos, postada no Site Maurício
Waldman - Textos Masterizados (disponível para livre acesso no link que segue:
htp://mwtextos.com.br/serie-residuos-solidos/). Tecnicamente, a masteriiação e a
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contou com a Assistência de Editoração Eletrônica, Pareceres Técnicos e Tratamento
Digital de Imagens do w re sangn r Francesco Antonio Picciolo, Contato E-mail:
francesco_antonio@hotmail.com, Site: www.harddesignweb.com.br. Texto digital de
domínio público, retenha-se que Resíduos Sólidos no Brasil: A Persistência das NãoPolítcas de Lixo, o Controle Desagregador do Estado e a Crise Estrutural de Gestão
é um material gratuito, sendo vedada qualquer forma de reprodução comercial. A
citação deste material deve agregar referências ao autor e ao texto conforme segue:
WALDMAN, Maurício. R saíeuosa Sólneosa no Brasanl: A P rsansatêncana easa Não-Políticaasa e
Lnxo, o Control D saagr gaeor eo Esataeo a Crnsa Esatrutural e G satão. In: Dilemas
da Gestão do Lixo: Reciclagem, Catadores e Incineração. Programa Nacional de Pós
Doutorado (PNPD)/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). Título editado pela Editora Kotev integrando a Série Resíduos Sólidos Nº.
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Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário. Militante ambientalista histórico do Estado de São Paulo, Maurício
Waldman somou a esta trajetória experiências insttucionais na área do meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversifcada, com contribuições nas vertentes
da antropologia, geografa, sociologia e relações internacionais. Antgo colaborador
do líder seringueiro Chico Mendes, atvista de movimentos em defesa da Represa
Billings e um dos veteranos da Assembleia Permanente de Entdades em Defesa do
Meio Ambiente (APEDEMA, SP), Waldman foi elencado no ano de 2003 em enquete
do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) como um dos trinta
ambientalistas históricos do Estado de São Paulo. Nos anos 1980 e 1990, partcipou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação) e em várias entdades
ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de São Paulo e o
Comitê de Fiscaliiação do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em Iperó (SP). No plano
insttucional, Waldman foi Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo do
Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletva de Lixo na capital paulista. Dois dos três pós
doutorados desenvolvidos por Maurício Waldman (UNICAMP e PNPD-CAPES),
tveram por tema precípuo a gestão dos resíduos sólidos. Waldman é um dos nomes
de destaque no conhecimento sistematiado sobre lixo no Brasil. Autor de 18 livros,
22 rooksa e de mais de 700 artgos, textos acadêmicos e pareceres de consultoria,
Waldman lançou, dentre outras obras, Ecaologna Lutasa Socanansa no Brasanl (Contexto,
1992) e Antropologna & M no Airn nt (SENAC, 2006), primeira obra brasileira no
campo da antropologia ambiental. Como coautor, assinou em parceira obras como
M no Airn nt
Mnsasaão: A R saponsaarnlneae Ecaológncaa easa Igr jasa (Editora da
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 2003), Guna Ecaológncao Doiésaticao (Editora
Contexto, 2000), A Ecao-92 a N ca sasaneae e ui Novo Proj to (Associação dos
Geógrafos Brasileiros, Seção de Fortaleia, 1992) e Onto Críticaasa Ecaológncaasa à
Conv rsaão ea Dívnea (Coedição CEDI e Editora Global, 1991). Traduiiu duas obras de
peso: El Ecaolognsaio e losa Porr sa - Conflncatosa Airn ntal sa y L nguaj sa e Valoracanón
(de Joan Martnei Alier) e com a colaboração da flósofa Bia Costa, Fnfy Major
Panlosaopa rsa (de Diané Collinson). Ademais, Waldman é autor R caursaosa Híerncaosa,
R saíeuosa Sólneosa Matrnz En rgéticaa: Notasa caonca ntuansa, i toeológncaasa g satão
airn ntal (Capítulo de Livro, UFRGS, 2016) e de Lnxo: C nárnosa
D saafiosa Aroreag nsa rásancaasa para nt ne r osa r saíeuosa saólneosa (Cortei Editora, 2010), obra
fnalista do Prêmio Nacional Jabut de 2011 no quesito melhor livro de Ciências
Naturais e texto de referência nos estudos sobre resíduos sólidos, trabalho
desenvolvido no transcorrer da pesquisa de Pós Doutorado do autor na UNICAMP.
Maurício Waldman é graduado em Sociologia (USP (1982), licenciado em Geografa
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em Geografa
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relações
Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015).
Mais Informação:
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.pro.br;
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Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.br/
Página em Academia.edu: htps://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWaldman
Currículo Lates-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474;
Biografa Wikipédia: htp://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman.
Email: mw@mw.pro.br
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O estatuto dos resíduos, pensando do ponto de vista da história das sociedades,
repudia noção de lixo no singular. O próprio dinamismo social indui a existência de
uma fexão plural, nunca singular para as sobras. Mesmo etmologicamente, a
palavra lixo, quase sempre fexionada no singular, tem plural. Lixo é um substantvo
e, portanto admite a grafa lixos, absolutamente correta do ponto de vista gramatcal
(WALDMAN, 2011 e 2010a: 44).
4
Anote-se, por exemplo, que em 2008 o bagaço da cana-de-açúcar representou 4%
da matrii energétca brasileira. Neste quesito, o potencial dos refugos do setor
sucro-alcooleiro é bastante promissor: a capacidade de gerar energia a partr do
bagaço equivaleria à quarta parte da voltagem fornecida por Itaipu, sendo passível
de iluminar onie milhões de residências (Vide WALDMAN t MARQUES, 2015a e
2015b; DACHERY, 2009).
5
As medições da coleta dos resíduos urbanos mostram claramente a infuência da
jornada de trabalho, das atvidades humanas, dos feriados e festvidades na geração
de lixo. Tais infexões são facilmente visualiiadas nas caurvasa eo lnxo elaboradas pelos
serviços de limpeia, que assinalam a performance da geração de rejeitos ao longo
da temporalidade urbana. Durante a semana, os resíduos das atvidades comerciais,
escolares e industriais tem seu pico, declinando no fnal de semana. No Carnaval,
por exemplo, aumenta o teor das embalagens de bebidas; no Natal, predominam as
embalagens e a matéria orgânica; nas férias escolares, com o esvaiiamento das
metrópoles, os descartes mínguam vertginosamente (Cf. WALDMAN, 2010a e IBAM,
2001).
6
Tomando por base diversos prontuários estatstcos, é incontestável que de longe a
pecuária, a mineração e a agricultura produiem a maior parte dos monturos globais,
respectvamente 39%, 38% e 19% dos lixos planetários, que no seu conjunto, são
responsáveis por 91% dos resíduos globais. Os demais rebotalhos, formam perfaiem
9% do total, dentre os quais, um quinhão expressivo cabe aos RSU, RDO e aos RI (Cf.
WALDMAN, 2010a: 221-225).
7
A este respeito, anote-se que a recente restrição às sacolas plástcas descartáveis
distribuídas pelos supermercados, hortfrúts, quitandas e mercearias da capital
paulista e outras metrópoles, impactou não apenas as rotnas das compras (visto
que desde o início de 2015 o invólucro passou a ser adquirido pelo cliente), como
igualmente repercutu nas receitas da indústria de transformados plástcos, óbvia
benefciária da gratuidade das sacolinhas.
8
No caso dos refugos, em face de uma percepção cultural negatva, os lugares
destnados de um modo ou de outro aos rebotalhos, invariavelmente apresentam
sucessivos “avatares” relacionados ao lixo. Acatando tal logicidade, comumente um

fxo relacionado com o lixo atua como suporte para um outro fxo com afnidade
análoga, termine sucedendo-o, o que bem demonstra a força nn rcanal eosa orj tosa
sapacanansa vnncaulaeosa aosa r j ntosa, ou em outras palavras, da persistente capacidade
das rugosidades artfciais implantadas no espaço geográfco em revivifcar processos
e dinamismos socioespaciais (Cf. SANTOS, 1978). Por isso mesmo, é comum que um
incinerador ocupe o síto dantes ocupado por um aterro, e este, uma área dantes
nivelada por entulhos. No plano do percepcionamento social, estes espaços são
apreendidos por dinamismos que no léxico imaginário, são pautados pela condição
de sinonímia. Nesta variável é que observamos, também, processos de favelamento
que se instalam em lixões e áreas de desova instaladas em periferias pobres.
9
Conceito utliiado por Milton Santos para se referir ao modo de funcionamento do
espaço artculado pelas sociedades, numa determinada escala temporal e espacial
(pasasani SANTOS, 1978, 1988 e 1998).
10
Adotar como padrão 3 ou 4 Rs, não consttui mera preferência numérica. Note-se
que a noção de Três Rs, comum no jargão corporatvo, se detêm exclusivamente nas
interfaces funcionais da geração de lixo. Por sua vei, a conceituação dos Quatro Rs
transita entre os ambientalistas, profssionais da gestão ambiental e num amplo
leque de interlocutores de visões alternatvas da gestão do lixo.
11
Sublinhe-se que a nomenclatura tratamento térmico, quando aplicada ao
processamento do lixo, inclui, além da incineração satrncato sa nsau, processos baseados
em micro-ondas e nas tecnologias de plasma-pirólise, ambos utliiados em pequena
escala no tratamento de itens presentes em resíduos especiais (relatvamente ao
tratamento térmico, vide CEMPRE/IPT, 2010: 193-224).
12
Em tempo: para o IBGE, com base em estudos da Organiiação Mundial da Saúde
(OMS), o câncer é atualmente a segunda caausaa iortisa no Brasil (MANIFESTO, 2011:
6).
13
Outrossim, retenha-se que esta intenção amparou estudos quanto aos aspectos
geotécnicos da descarga de resíduos no assoalho abisso-pelágico dos oceanos. Vis a
vis, seria importante registrar que ao largo de existrem ou não regulamentos quanto
ao despejo de detritos no fundo oceânico, o lançamento de lixo nos mares, é uma
prátca que tem acontecido ao longo de décadas em todo o mundo (Cf. ALIER, 2007
e THIEL, 2003).
14
Sucintamente, por ator estamos nos referindo ao agente que interage junto ao
dinamismo social, o que numa apreensão sociológica mais ampla, inclui o aparato
estatal, classes sociais, entdades, partdos polítcos, agremiações religiosas, grupos
de interesse, segmentos e círculos de opinião, empresas, entdades supranacionais,
movimentos sociais e as organiiações não-governamentais (ONG).
15
Atente-se quanto aos RSS, que o lixo dos hospitais tem sido, por exemplo, objeto
de procedimentos visando reciclagem e reutliiação.
16
O debate da matrii energétca tem sido corriqueiramente açodada por diversas
proposições técnicas, sendo a pauta de discussões deste tema, corriqueiramente
monopoliiada por proposições envolvendo o nuclear, incineradores, termelétricas e

as hidrelétricas. Todavia, raramente as potencialidades das energias alternatvas
transita nos prontuários insttucionais, cabendo admoestação modelar referente ao
aproveitamento da energia solar. Este descaso confgura para o Brasil, um autêntco
absurdo, senão porque o país é a maior nação solar do Planeta. Toeo saanto ena, o
t rrntórno rrasanl nro r ca r eo Asatro-r n n rgna qunval nt à 320.000 aner létrncaasa
e Itanpu (Cf. VIDAL t VASCONCELOS, 2001: 20).
17
A respeito da desconstrução da aplicação das legislações relacionadas aos resíduos
sólidos, confra-se sobre a questão dos lixões, o interessante comentário do jurista
Richard Geraldo Dias de OLIVEIRA (2011).
18
Nos termos da PNRS, a Logístca Reversa é defnida como um “instrumento de
desenvolvimento econômico e social caracteriiado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destnados a viabiliiar a coleta e a resttuição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros
ciclos produtvos, ou outra destnação fnal ambientalmente adequada” (LEIS, 2010a:
2). Comentários adicionais de índole insttucional sobre a Logístca Reversa também
podem ser encontrados no site do Ministério do Meio Ambiente (Vide MMA/LR). No
plano conjuntural, retenha-se que no momento em que este relatório de pesquisa
era confeccionado, o único acordo setorial estatuído foi levado adiante pelo setor de
embalagens de óleos lubrifcantes (Cf. VIALLI, 2014).
19
“Por fm, no que seria exemplar da longa séria de preconceitos alimentados pelas
elites nacionais contra seus compatriotas ‘de baixo’, a capital importância do
trabalho dos catadores encontra, apesar do seu papel econômico e ambiental, forte
resistência em muitos setores da sociedade. Não há dúvida alguma, trata-se de uma
força de trabalho necessária para o funcionamento da economia urbana. Masa, cauja
pr sa nça vnsaual pr cansaa sa r r euznea o iáxnio posasaív l. Uma pregação constante,
por veies apaixonada, coberta de objeções étcas e morais, eventualmente apelando
para um receituário com óbvias conotações racistas, pode ser notada no discurso de
muitos setores de classe média e alta contra os catadores. Eles perturbariam o
trânsito (embora as ruas dos colégios partculares sejam um estorvo para bairros
inteiros), seriam pouco asseados (ainda que retrem o lixo dos ricos das ruas) e para
piorar, num país com passado escravagista e de opressão racial, seriam negros,
mestços e assemelhados” (WALDMAN, 2008).
20
A proximidade do Wasat Busann sasa transparece nitdamente no volume de entradas
referentes a artgos e textos digitais em aoi -pag sa como do Wasat Busann sasa
Journal - Ineusatry, R sa arcaa & Analysansa (WBJ), explicitamente vocacionado com a
adesão ao tratamento térmico do lixo. Esta atuação não se dissocia de uma relação
siamesa com prepostos do poder estatal, que seja dito de passagem, é uma das
raiões que historicamente fortaleceram o desempenho do setor. Senão vejamos: “A
implantação de incineradores com geração de energia elétrica nos EUA teve grande
avanço na década dos anos 1980 graças a adoção de polítca de subsídio ao setor,
que terminou em 1986 e que possibilitou a partcipação da iniciatva privada neste
setor” (CEMPRE/IPT, 2010: 221).

21

A terminologia Enelösaung für e n Arfall é um bordão de iark ting de empresas
alemãs especialiiadas na venda de incineradores, que também transita em textos e
documentos brasileiros, claro indicatvo da sinergia entre o empresariado alemão e
parceiros locais brasileiros (Cf. WALDMAN, 2013 e 2011). Caberia um apontamento
adicional à expressão Enelösaung, que causa justfcado estranhamento por evocar a
Enelösaung e r Jue nfrag , a tenebrosa Solução Fnnal ea Qu satão Jueancaa do regime
hitlerista, cujo objetvo era o extermínio do povo judeu.
22
Nesse plano de preocupações, podemos pautar as especulações do sociólogo e
cientsta polítco alemão Joachim Hirsch, para quem, o Estado moderno envolve
contradições básicas, voltadas para sustentar os entreatos da socialiiação, sendo sua
funcionalidade, decorrente do seu potencial em fetchiiar as relações de dominação.
O aparato estatal opera, portanto, com o intuito de mediatiar, quando não mascarar
confitos e pendências. Desta afetação é que transcorreriam os nexos ontológicos da
“autonomia relatva” e da “representatvidade polítca”, indispensáveis à prátca
mistfcadora desempenhada pelo Estado Moderno (Vide HIRSCH, 2010: 20-22 e 44).
Por outro lado, atente-se para o caráter ostensivamente conservador e exclusivista
da máquina de Estado no Brasil, que assimila os predicados expostos por Hirsch e ao
mesmo tempo, preservando uma índole disfuncional que é sua marca característca.
23
Um caso paradigmátco seria o município de São Bernardo do Campo. Esta cidade,
simbolicamente associada ao nascimento do Partdo dos Trabalhadores (PT) e
administrada pela agremiação, tem sido palco de recidivas polêmicas com foco na
proposta dos gestores municipais em adotar a incineração para equacionar os
problemas de gerenciamento do lixo gerado no território da municipalidade. Isto a
despeito da retórica pró-catadores ter sido tradicionalmente endossada pelo PT e
por grupos de apoiadores da catação que gravitam neste campo partdário. Porém,
os administradores do município seguem desde o início dos anos 2010, empenhados
em instalar um equipamento WTE, que na narratva propagada pelos defensores
desta modalidade de combustão, estaria, pois, munido da credencial de “incinerador
verde”.
24
Os curtos-circuitos referem-se aos lapsos que paralisam os ciclos artfciais que
asseguram a reprodução do espaço habitado, comprometendo a fruição dos nnputsa e
outputsa que por ele perpassam (pasasani SANTOS, 1988 e 1978).
25
De mais a mais, acumulam-se indícios de uma rota de colisão potencial entre
recicladoras e os esquemas de incineradores WTE, basicamente porque os papéis,
papelões e os plástcos (sucatas que concentram ponderável nnput energétco), são
“resíduos de desejo” da incineração, interessando-lhe carreá-los para as fornalhas
devido ao óbvio poder calorífco, e não, para as redes de recuperação destes
materiais.
26
Outro nome do documento é R latórno M aeowsa, referência a Dennis Meadows,
um dos coautores.
27
A exceção na narratva do documento, eram os rejeitos nucleares, pontuação que,
entretanto, mais bem refeta um z ntg nsat assoberbado pelas infexões da guerra fria

e pela ameaça de um holocausto atômico do que um recorte temátco voltado para
pensar os resíduos sólidos.
28
Nome artstco de Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry (1871-1945).
29
Literalmente: t rra e nnnguéi em alemão, expressão que estabelece um diálogo
semântco com no ian’sa lane em inglês.

PARA SABER MAIS SOBRE A GESTÃO DO LIXO

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

PARA SABER MAIS SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL

http://mw.pro.br/mw/residuos_solidos_06.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
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