
GERAÇÃO DE LIXO NAS CIDADES

Depoimento de Maurício Waldman para Diogo Silva, Instituto Ressoar de São Paulo

No dia 31 de outubro, a população mundial alcançará o número de 7 bilhões de pessoas, de acordo com o relatório  
“Pessoas e Possibilidades em um Mundo de 7 bilhões”, divulgado recentemente pelo Fundo da População das Nações 
Unidas (UNFPA). Desse total, 50%, ou seja, 3,5 bilhões de pessoas vivem em centros urbanos. A expectativa é de que, 
em 2030, esse número chegue aos 5 bilhões.

A geração  de lixo  nas  cidades representa  apenas 2,5% do  total  produzido  no  planeta,  porém,  é  um dos grandes 
problemas que os centros urbanos vêm enfrentando por conta do crescimento populacional. De acordo com o sociólogo 
Maurício Waldman, autor do livro "Lixo - Cenários e Desafios" (Ed. Cortez,  2010), a aferição estimada dos resíduos  
urbanos coletados oscila entre 2,5 e 4 bilhões de toneladas, ou seja, uma margem de erro de “apenas” 1,9 bilhões de  
toneladas.

"Contudo, é inegável  que, do ponto de vista qualitativo,  os resíduos urbanos constituem fração minoritária dos lixos 
gerados no planeta como um todo", diz Waldman. O principal gerador de lixo no planeta é o setor da agropecuária, que  
responde por 58% do total de resíduos produzidos, seguido pela mineração (38%) e indústrias (4%). "Um dado que está  
no meu livro é que cada saquinho de lixo colocado na calçada deixou atrás de si uma fileira de 60 outros sacos de lixo,  
gerados na agricultura, nas minas e nas indústrias", completa o sociólogo.

O Brasil encara um verdadeiro desafio no setor da reciclagem de resíduos, já que apenas 13% do lixo produzido pelas  
cidades são reaproveitados,  índice muito  inferior  a  países que são referência  na reutilização de materiais,  como a  
Alemanha (48%), a Bélgica (35%) e a Suécia (35%). 

Waldman chama a atenção para o fato de que, embora seja pequena a porcentagem de materiais reciclados no país, a  
maior  parte  é  mérito  dos catadores,  e não dos serviços  institucionais  de coleta  de lixo.  “Acredita-se que 98% dos  
materiais encaminhados para a indústria recicladora sejam rejeitos retirados das ruas pelo trabalho dos catadores. Por 
essa razão, se a voz geral  coloca que a gestão do lixo no país está um caos, as pessoas sequer fazem ideia das  
dimensões da calamidade na ausência da atuação dos catadores”, observa Waldman.

A Política  Nacional  de Resíduos Sólidos,  aprovada em agosto  de 2010,  estabelece que os governos  municipais  e 
estaduais elaborem um plano de resíduos sólidos no prazo de dois anos, com o objetivo de estimular a reciclagem e as 
operações de logística reversa, na qual as empresas compartilham a responsabilidade da gestão de resíduos com o 
poder público, sendo obrigadas a recolherem os bens produzidos após sua vida útil.

Para Waldman, os municípios não cumprirão essa medida no prazo previsto. “Como 2012 será um ano eleitoral, existe a 
tendência de repassar essa responsabilidade para a administração seguinte, ou seja, a que irá tomar posse em 2013. A  
PNRS é uma ótima notícia enquanto marco regulatório, mas precisamos aguardar quanto à formulação dos planos, e, 
posteriormente, se o que foi colocado no papel será de fato cumprido”, diz Waldman.

Ainda segundo o sociólogo, os grandes grupos fazem valer sua vontade pela imposição de força econômica, a despeito 
da lei.  Porém, os cidadãos podem fazer com que esse cenário mude. “A mobilização da sociedade pode, como já 
aconteceu com projetos de incineradores que foram detidos, fazer valer  modelos de tratamento contemporâneo dos 
resíduos sólidos, isto é, pensá-los numa ótica ambiental associada ao mais amplo benefício social e econômico possível”, 
finaliza Waldman.
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