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Resumo: A questão dos resíduos gerados tem sido foco da preocupação doa ambientalistas 
de todo o planeta. Este artigo apresenta um pouco da história da gestão de lixo pela 
humanidade, a importância da consciência ambiental para despertar a responsabilidade de 
para esta temática, bem como discute o papel dos diversos agentes sociais na destinação do 
lixo urbano e procura mostrar alguns caminhos para sua utilização como gerador de renda e 
de melhores condições de vida para as comunidades. 
Palavras chaves: Gestão do Lixo; Consciência Ambiental; Destinação do Lixo Urbano. 

1. Introdução 
 O tão almejado desenvolvimento econômico, em meio a todas as suas benesses, traz 
um preço embutido na evolução dos hábitos e costumes sociais, na melhoria da qualidade de 
vida, no crescimento e ampliação do nível de renda e consumo. A questão urbana agrava-se 
quando se depara com o crescimento acelerado das cidades, com o aumento das populações e 
com o fenômeno comum no Brasil e daí decorrente, o êxodo rural.  
 À medida que há crescimento econômico, há aumento da produção de lixo, o que traz, 
se não for devidamente planejado pelo gestor público, graves conseqüências ambientais, 
devido à incapacidade de antecipar-se com eficiência às profundas transformações físicas, 
econômicas, ambientais e sociais a que se vê exposto o núcleo urbano com o fluxo 
desordenado de pessoas em busca de condições mais confortáveis de vida. 
 As questões do saneamento e do lixo urbano aliam sensibilização ambiental com 
ganho de qualidade de vida, devendo ser proposta básica dos gestores implantar programas 
adequados para enfrentar os graves problemas socioambientais e de saúde pública daí 
resultantes, o que inclui ações de Educação Ambiental que viabilizem sua aplicação e o 
fortalecimento da cidadania e solidariedade ambiental, levando a uma nova relação homem-
meio ambiente. 
 Com relação à saúde pública, os resíduos urbanos têm importante papel na estrutura 
epidemiológica das comunidades, sendo o lixo fator indireto de transmissão de doenças pela 
ação de vetores que aí encontra alimento e condições para sua proliferação. 
 Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos últimos 10 anos a 
produção percapta de lixo nas grandes cidades aumentou de 0,5kg/dia para 1,2kg/dia, sendo 
85% depositados a “céu aberto” nos chamados “lixões”, sendo que 70% das internações em 
hospitais públicos são devidas a doenças causadas pela falta de saneamento básico (Tesseroli, 
2003).  
 O surgimento de novos comportamentos individuais e coletivos só será possível com 
programas de capacitação e conscientização ambiental das populações envolvidas, pois 
“assim como o homem moderno adquiriu posturas no que diz respeito ao cuidado de si 
(banho, alimentação, roupas limpas, etc.) torna-se agora necessário criar hábitos (...) voltados 
para a preservação do meio no qual está inserido”. (Lerner, 2004.) 
 Em uma sociedade consumista e acostumada ao descartável a produção de lixo é cada 
vez maior. Os sistemas adotados na maioria dos municípios brasileiros necessitam de uma 
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revisão urgente, bem como da conscientização quanto à responsabilidade pelo lixo, pois ela 
não se encerra no momento em que ele é colocado na porta para coleta. 
 O foco ambiental desta questão consiste em oferecer alternativas para a disposição 
final dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que, na sua grande maioria, são lançados a céu 
aberto ou em aterros sem nenhum tipo de tratamento e/ou controle, gerando o chorume que 
além de contaminar os lençóis freáticos, é vetor disseminador de doenças. 
 O controle do chorume visa combater a contaminação do lençol freático, sendo sua 
quantidade função direta da quantidade de água exterior que ingressa no local depositório dos 
resíduos. 
 Os aterros sanitários são locais para a deposição dos resíduos sólidos no solo por meio 
da dispersão desses resíduos no menor volume possível, compactando material de cobertura 
ao final de cada dia de recolhimento. O Fórum do Lixo e Cidadania de São Paulo chama 
atenção para o fato de que que a escolha do local para sua destinação deve observar alguns 
fatores como: pressão do público; proximidade de rodovias; limites de velocidade estipulados 
para o tráfego; capacidade de carga das rodovias e das pontes existentes  no trajeto; 
hidrologia; oferta de material para cobertura e; zoneamento urbano. Outros critérios consistem 
em situar-se a 30 m de cursos d’água, 160 m de poços de água potável, 65 m de casas, escolas 
e parques e 3000 m de aeroportos. 
 Os aterros devem ser operados com eficiência para que questões como geração de 
vetores transmissores de doenças e poluição da água não ocorreram. Isso exige a compactação 
dos resíduos e à qualidade da cobertura para garantir a vedação das gretas que possibilitariam 
a proliferação de insetos e roedores e a formação de mau cheiro causado pela concentração e 
toxidade dos resíduos devido aos gases em decomposição bacteriana (metano, nitrogênio, 
dióxido de carbono, hidrogênio e sulfeto de hidrogênio), e comprometeriam seriamente os 
ecossistemas da região podendo, até mesmo, inviabilizar a extração de recursos naturais em 
função do alto grau de contaminação existente. 
 Parte da poluição hídrica causada por resíduos urbanos é, também, função de carga 
originária de esgotos “naturais” provenientes de seu lançamento nos corpos d’água, 
prejudicando a captação de água pra consumo e o lazer saudável. 
 A proposta de gerenciamento de resíduos urbanos de forma sustentável deve 
considerar três princípios orientadores: redução, reutilização e reciclagem. Estes princípios 
passam por um amplo trabalho de conscientização e educação ambiental decorrente da 
modificação de hábitos de consumo mais conscientes e de práticas de reaproveitamento e 
reciclagem e que leve à produção do menos volume possível de resíduos e rejeitos, 
direcionando com eficácia e economia o sistema de coleta, tratamento de disposição final 
desde serviço comunitário. 
 

2. Resíduos sólidos: sua evolução histórica 
 Eigenheer (2003) afirma que a partir de observações arqueológicas, pode-se dizer que 
na pré-história já se queimava o lixo, em locais predeterminados, o que se supõe ter sido feito 
com o intuito de afastar os odores. Isto indica, segundo o mesmo autor, a dificuldade que o ser 
humano tem de conviver e lidar com os próprios resíduos.  
 O mesmo autor afirma, ainda, que com a aglomeração resultante das primeiras grandes 
cidades (isso por volta de 400 a.C.), “as culturas orientais percebem a importância de 
cuidados mais acurados com a limpeza do corpo, da habitação e de suas cercanias”. Surge 
então a prática da higiene pessoal, juntamente com a necessidade de água limpa; neste período 
surge também a necessidade de dar destino à água usada para a manutenção da higiene  e a 
destinação do lixo. 
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 O que se pretende nesta seção é compilar e, por vezes resumir, o levantamento 
histórico realizado pelo professor Emilio Eigenheer da Universidade Federal Fluminense, com 
a finalidade de situar o leitor com a questão de como o lixo é tratado ao longo da história da 
humanidade. Não se pretende detalhar profundamente ou esgotar o assunto, o que buscamos é 
lançar um olhar no tempo, como disse Eigenheer, e realmente familiarizar o leitor com a 
questão da destinação dada aos resíduos ao longo da história. 

 

2.1. O Lixo na Antiguidade 

2.1.1. Sumérios, assírios e hindus 
 Há registros de que, além de conhecerem a irrigação, os sumérios desenvolveram 
cidades complexas, centradas nos templos, nas quais ficava a administração (envolvendo o 
abastecimento e o desabastecimento). Os sacerdotes eram responsáveis pela água e limpeza da 
cidade. Conheciam toaletes e locais de banho nas casas. Canos de barro eram usados para 
escoamento de águas servidas, enviadas para canais maiores em ruas pavimentadas. Não se 
sabe quem tinha acesso ao sistema.  
 Os assírios, que sucederam os babilônios, desenvolveram também um sistema de 
canalização para captação de águas de chuva e servidas utilizando tijolos queimados. Até 
mesmo as pequenas casas tinha captação de esgoto. Há indicações de que conheciam toaletes 
com água corrente para limpeza. 
 Happa e Mohenjo-daro, principais cidades da antiga cultura harappa, indicam que 
estas foram bastante desenvolvidas, inclusive quanto às instalações sanitárias. Existiam canais 
subterrâneos, de vários tamanhos e com possibilidades de inspeção, existiam em todas as ruas, 
para a captação de esgoto. Supõe-se, além disso, a existência de um serviço de coleta de lixo. 

 

2.1.2. Egípcios 
 Desde 3000 a.C. se desenvolveram no Egito sistemas de irrigação para aproveitamento 
das águas das inundações do rio Nilo. Supõe-se que os sistemas de canais serviam não só para 
irrigação mas, também, para coleta de águas servidas, e que eram mantidos por prisioneiros. 
 A limpeza e a higiene corporal desempenhavam, entre os egípcios, papel importante 
nos costumes. Conheceram a captação de águas servidas, mas pouco se sabe sobre como isso 
era feito. 
 Deve-se notar, com esses poucos exemplos, que a preocupação maior recaía na 
destinação das águas servidas (fezes e urina). O lixo  é menos significativo, principalmente se 
considerarmos que era, em nível doméstico, basicamente orgânico, e certamente aproveitado 
como alimento para os animais.  

 

2.1.3. Gregos e romanos 
 Na antiga Grécia, a canalização e a captação de águas servidas eram conhecidas. Há 
indicações de que no palácio de Minos, em Cnossos, existia toalete com água corrente para 
levar as fezes. Também se separavam águas de uso geral e de toaletes. 
 Havia necessidade de sistemas de canalização em Atenas, por volta do séc. V a.C., 
visto que a cidade utilizava grande volume de água para limpeza doméstica e corporal. Há 
ainda evidências de canalização em Mileto, Olímpia, Samos e Alexandria. 
 Lá pelos 320 a.C., Atenas contava com um sistema de limpeza pública. Os kropologen 
deviam levar os dejetos a uma distância de pelo menos dez estádios (1920 metros) fora dos 
muros da cidade. Seu patrono era Hércules que, segundo a lenda, limpou em um dia os 
estábulos do rei Augias. 
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 Os gregos conheciam também a adubação com fezes de animais e humanas. Apesar de 
todos esses cuidados os problemas de limpeza pública não eram poucos em Atenas. 
 Apesar do sistema romano de limpeza pública ter sido construído paulatinamente, o 
período de maior interesse é, sem dúvida, o dos imperadores, quando Roma alcança seu 
apogeu.  Há controvérsias sobre a população romana, porém é razoável afirmar que 
alcançava, no período inicial do Império,  um milhão de habitantes. 
 Tendo em vista o tamanho e o clima da cidade, o abastecimento de água constituía 
uma de suas prioridades. Neste campo os romanos foram célebres. A rede de água (das fontes 
aos locais de distribuição na cidade) chegou à extensão de 420 km, mas a água que entra 
precisa sair; daí terem sido os romanos grandes também em captação de águas servidas. 
 É neste contexto que devem ser vistas as grandes conquistas urbanas e higiênicas 
alcançadas pelos romanos, e que não deixam de ser interessantes quando comparadas às 
cidades atuais, especialmente do Terceiro Mundo, com seus marcantes contrastes. 
 Cabe ainda destacar que para a limpeza pública foi importante o desenvolvimento de 
uma infra-estrutura de ruas e estradas, assim como de sua conservação e limpeza.  Este é um 
aspecto tido até hoje como fundamental, ao se discutir limpeza urbana. Desenvolvendo vários 
tipos de calçamento e técnicas de construção, os romanos se tornaram grandes construtores de 
ruas e estradas. 
 A limpeza das ruas era obrigação do proprietário de cada trecho. A lei proibia o 
lançamento de águas servidas (fezes e urina) nas ruas. Entretanto, nem mesmo tais normas 
asseguravam a limpeza das ruas. Durante a noite, a escuridão dificultava inda mais a limpeza, 
como facilitava o sujar com fezes, lixo e entulho.  
 Os cadáveres eram considerados como dejetos que precisavam ter uma destinação. Na 
antiguidade clássica, a cremação consistia na mais usada forma de destinação de cadáveres, 
baseada na crença de que isto evitaria a volta dos mortos. Por influencia religiosa, a 
incineração é abandonada e estabelece-se o sepultamento cristão. 
 Porém, aos pobres se reservava a incineração em massa, ou simplesmente, o 
lançamento em vazadouros públicos de lixo além dos limites urbanos, juntamente com 
cadáveres de animais e outros dejetos. Em épocas de doenças ou guerras, usavam-se covas 
coletivas. 
 A questão do reaproveitamento do lixo é conhecida na Antiguidade Clássica, mas só 
torna-se segura a partir dos romanos. Em Roma existiam pessoas que buscavam coisas úteis 
nos locais em que eram desembocadas as cloacas da cidade. Há ainda indicações da presença 
de serviços de manutenção de toaletes e latrinas, mediante pagamento, e também de que urina 
e fezes eram comercializadas para uso agrícola. A urina era usada por curtumes e lavanderias 
mantinham vasos nas ruas para a sua coleta. A possibilidade de reaproveitamento é antiga, o 
que não reduz os estigmas ligados a esta prática. O uso de matéria orgânica como adubo é 
também uma prática constante dessa época. 

 

2.2. O Lixo na Idade Média 
 A decadência e a queda do Império Romano levou consigo muitas de suas conquistas 
sanitárias. A destruição e não conservação dos sistemas trouxe conseqüências sanitárias 
funestas.  
 No que tange a situação dos território dos atuais países centrais da Europa, pouco se 
sabe sobre o início da Idade Média. Os povos ditos bárbaros (francês, normando, alemão), que 
determinam este período, têm maior interesse em terras e despojos, e muito pouco em 
aspectos urbanos e culturais. 
 Supõe-se que no campo, no início da Idade Média, a destinação de dejetos não 
representava maiores problemas, mesmo sabendo-se que os camponeses não dispunham de 
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tempo para cuidar de suas casas, visto que tinham de cuidar de seus senhores.  São, porém, os 
conventos, neste período, que conservam as práticas sanitárias.  
 Já nos burgos, as práticas de higiene limitavam-se à eliminação de águas servidas e 
fezes levadas a escorrer através das muralhas para as áreas limítrofes ou para fossos, o que 
não devia perturbar os moradores. 
 Para compreender esse período é preciso ter presente que as cidades romanas situadas 
ao norte de Alpes foram destruídas até o séc V d. C. Só depois de 500 anos é que as cidades 
voltaram a ter importância. O crescimento populacional e progresso nas técnicas agrícolas são 
bases para este florescimento. 
 A respeito da questão da higiene na Idade Média, há quase unanimidade em se afirmar 
que deixavam a desejar, pois não havia em geral ruas pavimentadas, canalização, suprimento 
centralizado de água e coleta de lixo, assim como não havia destinação adequada para carcaça 
de animais e cadáveres. 
 Vale lembrar que a Idade Média foi uma época em que imperava a concepção 
miasmática das doenças. O lema: “tudo o que cheira mata”, era corrente. No que diz respeito 
ao recolhimento do lixo, em Hamburg (1600), os presos eram incumbidos deste trabalho. 
Muitos decretos relativos a limpeza urbana foram baixados, mas pouco efeito surtiam. 
 É somente a partir de 1666, em Londres, que se tem um serviço organizado de limpeza 
das ruas. Sorteavam-se entre os cidadãos aqueles que, mediante juramento, se 
responsabilizavam pela conservação de áreas da cidade. A tarefa não era aceita de bom grado, 
o que fez ruir o sistema. 
 Em 1671, em Stettin, exige-se do cidadão um tonel para o lixo, por cujo recolhimento 
cobrava-se uma taxa. A utilização de vasilhames especiais para a coleta de resíduo, é relatada 
pela primeira vez em Lubeck, no início do séc. XIV. 
 Somente na segunda metade do séc. XIX é que se presenciaram modificações 
substanciais na limpeza urbana, inclusive, em aspectos técnicos. Isto se deveu ao surgimento 
da Revolução Industrial, que trouxe em seu bojo um acelerado crescimento urbano.  Foram 
necessárias medidas para amenizar não só a triste situação dos bairros dos operários, mas 
também a pressão das áreas mais nobres das cidades. Há, nesse período, uma atenção especial 
aos cuidados com a água e a destinação das águas servidas, porém, a questão dos resíduos 
sólidos continua como algo relativo a higiene pública relacionado a área médica. A atenção 
maior sempre recaia para os temas água e esgoto e o tratamento dos resíduos era relegado a 
um plano inferior. 
 As tradicionais concepções de tratamento de lixo são aperfeiçoadas. A fogueira dá 
lugar ao incinerador, o tradicional reaproveitamento dos catadores de lixo traz o modelo das 
usinas de separação de lixo e a coleta seletiva, iniciando-se nos EUA e chegando depois à 
Europa. 
 

2.3. Aspectos da atualidade 

a Atualidade 
 Com a Segunda Guerra Mundial, se há por um lado um grande esforço contra o 
desperdício e a favor da reciclagem, a destruição generalizada na Europa levou consigo 
também os esforços e as conquistas alcançadas na área de saneamento. 
 Os resíduos industriais receberam pouca atenção durante o conflito e, até hoje, são 
identificados locais contaminados pelos mais diversos poluentes químicos que serviram como 
vazadouros, principalmente, da indústria de guerra. 
 É a partir do final da Guerra, com a incrementação do consumo de massa, que os 
resíduos sólidos domésticos passaram a ganhar destaque e grande visibilidade devido à 
quantidade e a complexidade da produção industrial. Nos países desenvolvidos, a ênfase 
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primeira recairá sobre a coleta sistemática dos resíduos domésticos e comerciais e sobre a 
limpeza de logradouros, sem maior preocupação com os locais para onde esse material era 
destinado (vazadouros). 
 As medidas que caracterizaram as atuais preocupações nos países desenvolvidos 
começam a surgir na década de 1960, a saber: destinar adequadamente e recuperar materiais.  
 

3. O papel dos agentes 

3.1. Gestores públicos 
 No Brasil, os sistemas de limpeza pública são de competência municipal. Sua principal 
atividade consiste em afastar o lixo da população e dar-lhe um destino ambiental e 
sanitariamente adequado. Isso envolve uma ampla visão dos processos e perspectivas de 
Desenvolvimento Sustentável e deve resultar em programas e políticas que envolvam agentes 
públicos, privados e a comunidade para a promoção de depósito e tratamento ambientalmente 
adequado de resíduos beneficiando a toda a população. 
 É papel do Gestor Público gerir a Política Ambiental adequada para a cidade ou 
região, o que corresponde à definir o conjunto de diretrizes e princípios norteadores de 
planejamento e gerenciamento ambientais. A partir daí, são definidas as metas e etapas para a 
implantação de ações que a coloquem em prática (Planejamento Ambiental), através do 
diagnóstico das potencialidades, fragilidades e problemas locais, de forma a viabilizar o uso e 
a ocupação sustentável do meio ambiente.  
 Como regulador desta política, cabe-lhe, em parceria com instituições, organizações e 
a própria comunidade, orientar para o atendimento aos seguintes princípios: da 
sustentabilidade ambiental; do poluidor-pagador; da precaução de danos ambientais; da 
responsabilidade “do berço ao túmulo”; do menor custo de disposição; da redução na fonte 
geradora e; do uso da melhor tecnologia. 
 É de suma importância, na coleta e destinação adequada dos resíduos urbanos, a 
remoção de materiais descartados em locais habitados, com rapidez suficiente para prevenir a 
propagação de doenças e diminuir os riscos causados pela putrefação dos materiais orgânicos 
aí encontrados. 
 Essa função é, no entanto, executada de forma inadequada, na maioria dos casos, o que 
implica em extensa degradação ambiental, em função da inexistência de uma política nacional 
de limpeza pública, do desconhecimento de soluções técnicas para solucionar o problema e do 
contínuo crescimento da quantidade de resíduos gerados pela população. 
 O Serviço de Limpeza Pública nas cidades brasileiras consiste, geralmente, em coleta 
domiciliar, comercial, industrial e em logradouros, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo 
e áreas de feiras públicas, podas de árvores, coleta de entulhos e lixos hospitalares, limpeza de 
praças, coleta de animais mortos e pintura de meio fio. Existem programas oficiais de coleta 
seletiva em cerca de 200 cidades brasileiras, o que representa a recuperação de 100 ton/ano, 
siginifcando apenas 8% de todo o lixo reaproveitável ou reciclável gerado no país (Teixeira, 
2004). 
 Os resíduos da construção civil e de empresas extrativas são tratados, na maioria dos 
municípios brasileiros de forma simplista, visto que são coletados minimamente ou, em 
muitos casos, ignorados, segundo informações do Fundo Nacional do Meio Ambiente. 
 De modo geral, o Estado, através de mecanismos ambientais, age apenas de forma 
emergencial para resolver problemas pontuais. Essa atitude aumenta a distância entre a 
ocorrência da degradação e a capacidade em antecipá-la minimizando seus efeitos danosos. 
 Em localidades que utilizam o sistema de aterro sanitário, são oferecidas 
possibilidades de reaproveitamento dessas áreas após seu saturamento para construção de 
parques, áreas de esportes, estacionamentos, áreas para depósitos ou jardins botânicos, 
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devendo evitar-se a construção de prédios em função da instabilidade do solo decorrente da 
formação de gases. 
 

3.2. Sociedade 

 A Agenda 21 propõe que “a sociedade precisa desenvolver formas eficazes de lidar 
com o problema de eliminação cada vez maior de resíduos. Os Governos, juntamente com a 
ind’surtias, as famílias e o público em geral, devem envidar um esforço conjunto para reduzir 
a geração de resíduos e de produtos descartados”.  
 Nossa sociedade, devido a sua característica consumista, acostumou-se a utilização de 
descartáveis. Isso traz, como resultado, uma produção de lixo cada vez mais crescente. Além 
do mais, a maioria das comunidades olha seus resíduos com uma visão de perpetuidade do 
planeta e de seus recursos naturais. 
 Embora o discurso e os alertas a cerca das ameaças à sustentabilidade do planeta sejam 
uma constante em nossos dias, esse ainda é considerado um “problema do outro”. É este 
mesmo olhar que se percebe quanto à responsabilidade pelo lixo. A sociedade ainda considera 
que ela se encerra no momento em que o lixo é colocado “na porta”. 
 As comunidades precisam ser chamadas a dividir a responsabilidade com a Gestão 
Pública, indicar soluções e participar, através de seus representantes comunitários do 
planejamento da Gestão de Resíduos de seu município, assessorando e apoiando, dentro de 
sua competência os processos locais. 
 Para solucionar esse impasse, somente um amplo programa de Educação e 
Conscientização Ambiental e o estabelecimento de vínculos regulares e permanentes de 
cooperação e suporte às ações públicas será capaz de provocar modificações nos padrões de 
comportamento, nos hábitos de consumo e de disposição dos resíduos daí decorrentes, 
trazendo bons resultados a médio e longo prazos. 
 À medida que avança a urbanização das sociedades, a questão dos resíduos, em 
especial os orgânicos, se agrava pois em aglomerados com características rurais ou urbano-
rurais, a maior parte do lixo orgânico é destinada a alimentação de animais domésticos ou “de 
criação”. 
 As deficiências percebidas na administração municipal quanto à coleta e destinação 
dos resíduos urbanos podem ser, em parte, creditadas a este tradicional descaso das 
comunidades envolvidas bem como às precárias condições urbanísticas, administrativas, 
econômicas e sociais a que uma parcela desta mesma população é submetida, seja em grandes 
ou pequenas cidades. Pontos de descarga clandestina de lixo e entulhos podem ser vistos em 
praticamente todas as cidades brasileiras, mesmo nos locais onde existe coleta domiciliar 
freqüente. 
 

3.3. Indivíduos 
 O problema da geração de resíduos é uma questão inevitável e está associada à 
transformação dos costumes, hábitos e comportamentos, à expansão industrial, ao aumento da 
renda per capta. É cada vez maior a eliminação de resíduos por parte da sociedade, o que 
pressupõe a necessidade de se implantar políticas ambientais que favoreçam, 
simultaneamente, melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais.  
 Práticas que estimulem o envolvimento individual devem ser estimuladas como forma 
de minimizar os problemas de saneamento e saúde coletiva afetadas pela disposição do lixo 
no município. Através da conscientização e da consolidação de ações que respeitem os limites 
de absorção do planeta, ações individuais dar enorme colaboração à sobrevivência do planeta. 
 No Brasil, cerca de 40% do lixo gerado no perímetro urbano é lançado pela população 
em pontos de descarga clandestinos, o que dá ao aspecto geral das cidades a exata medida do 
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descaso em relação à questão dos resíduos sólidos. A falta de conscientização individual tem 
como conseqüência a formação da imagem de “cidades mal cuidadas”. 
 Também a manutenção de terrenos não ocupados de propriedade particular é tratada 
com descaso por parte de seus proprietários, o que favorece a descarga de toda espécie de lixo 
por parte dos moradores das proximidades. 
 Dentre as várias atitudes individuais de Responsabilidade Social em relação aos 
resíduos gerados, a de mais fácil incentivo é a alternativa de separação domiciliar dos 
materiais recicláveis que pode ser estimulada pela determinação pelo mercado local do preço 
para os recicláveis. Já se percebe o aquecimento do mercado de latas de alumínio em muitas 
cidades brasileiras. 
 Mas, o debate ambiental vem atingindo proporções significativas no cenário nacional, 
e dentro desse contexto, cabe a todos os envolvidos no processo de construção de uma vida 
mais digna do ponto de vista econômico, social e ambiental, mostrar que o uso sustentável do 
ambiente e dos recursos naturais não é obstáculo ao progresso e ao desenvolvimento tão 
desejado. Pelo contrário, incentivar ações responsáveis pode ser fonte geradora de renda e 
desenvolvimento duradouro. 
 Temos que reconhecer o trabalho desempenhado hoje pelos catadores de materiais 
recicláveis e reaproveitáveis, contribuindo para a limpeza da cidade, para a saúde pública, 
com o controle da exploração dos recursos naturais, com a vida útil dos aterros e com a 
valorização dos materiais. São, em sua maioria, trabalhadores informais que desenvolveram 
habilidade em identificar, coletar, separar e vender estes materiais nas ruas das cidades e nos 
lixões espalhados país afora, encontrando no lixo fonte de receita para si e para sua família. 
 Já se percebe, ainda que timidamente, movimentos de mobilização para a formação de 
cooperativas e associações de catadores de norte a sul do país, pois perceberam que são 
importante fonte fornecedora de matéria-prima para as inúmeras empresas de reciclagem e de 
reaproveitamento de materiais. 
 Cidadania Ambiental é o exercício do direito a um meio ambiente equilibrado. 
Segundo a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, “o Programa Lixo & Cidadania foi 
criado com o objetivo de contribuir para retirar das ruas e dos lixões as crianças e 
adolescentes que vivem e sobrevivem como catadores de lixo, procurando diminuir o impacto 
ambiental causado pelo lixo, numa abordagem de redução, reutilização e reciclagem dos 
resíduos, contribuindo para a construção de difusão de conhecimentos sobre o tema e [...] 
promove programas sociais específicos para crianças e adolescentes promovendo a inserção 
social de catadores”. O programa é coordenado pelo UNICEF e formado por 44 instituições, 
sendo que o Ministério do Meio Ambiente faz parte da Secretaria Executiva. 
 A prática da pré-seleção dos materiais pode ser induzida através do esclarecimento da 
população e da divulgação com linguagem simples e clara dos objetivos da coleta seletiva. O 
meio de maior alcance das questões ambientais em nosso país tem sido as “cartilhas” que com 
linguagem fácil e layout agradável conseguem atingir a indivíduos de todos os níveis sócio-
culturais. 
 

4. Alternativas para o lixo gerado 
 Os resíduos descartados incorretamente proporcionam riscos à qualidade de vida, à 
saúde pública, ao bem-estar e à estética do meio ambiente. Embalagens e produtos 
consumidos e jogados “no lixo” fazem grande pressão sobre os recursos naturais, poluindo o 
meio ambiente. Estes materiais são de grande utilidade para a industria, que encontram aí 
importante meio para redução de seus custos de produção, além de colaborar para a redução 
da poluição ambiental. 
 

 8



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

4.1. Reciclagem 
 A reciclagem é um desafio para a questão do lixo descartado diariamente nos 
aglomerados urbanos. É grande a economia que pode resultar da reciclagem de material 
descartado incorretamente, o que adquire grande importância quando nos referimos a um país 
com enorme parcela da população vivendo abaixo da linha de pobreza, tornando desumano 
esse desperdício. 
 As embalagens plásticas são facilmente encontradas no lixo, em parte devido à sua 
pequena vida útil, correspondendo a 15% de todo o lixo não orgânico gerado nas cidades 
brasileiras. Segundo Luna Fº (2005), o país é o terceiro maior consumidor mundial de 
garrafas PET, o crescimento do consumo deste material cresce em maior proporção que sua 
produção, gerando dependência econômica em relação ao mercado internacional. A 
reciclagem do produto surge como alternativa a esta situação. 
 O índice de reciclagem de plástico está em torno de 12%, sendo os principais entraves 
encontrados pelas empresas recicladoras a bitributação do produto final, a inconstância no 
fornecimento de matéria-prima e a falta de confiança da população em consumir produtos 
reciclados. 
 O incentivo a este mercado evitaria uma série de problemas como a falta de espaço 
nos locais de coleta, a diminuição do entupimento de bueiros nos períodos chuvosos, a 
redução dos vetores de doenças e o acúmulo de resíduos não-biodegradáveis, entre outros. O 
plástico coletado seletivamente pode ter dois destinos economicamente viáveis: a reciclagem 
ou a reutilização. 
 Mas alguns fatores são desestimulantes ao mercado de reciclados. A falta de 
incentivos fiscais e a bitributação do produto reciclado (ICMS e IPI) faz com que o custo do 
produto reciclado fique muito superior ao do produto original. As falhas no fornecimento e a 
não homogeneidade do material coletado resulta numa perda de 40% da matéria-prima em 
condições de ser reciclado. Grande número de empresas que oferece produto sem qualidade, o 
que causa descrédito em todo o mercado, prejudicando aqueles que trabalham seriamente. 
Falta de conscientização da população para a importância de consumir materiais reciclados 
como fator de sustentabilidade do meio ambiente. Apesar de todos esses fatores, o Brasil é 
hoje o terceiro produtor mundiais de alumínio reciclado. 
 O caminho do produto reciclado é assim descrito: após coletado seletivamente, o 
material é encaminhado para triagem, onde se define seu destino, reciclagem ou reutilização. 
A reciclagem é o ponto final do processo de coleta, separação e produção, estando seu sucesso 
ligado ao eficiente fornecimento de matéria-prima, ao uso de tecnologia e à diferenciação e 
aceitação do produto reciclado no mercado. 
 

4.2.  Compostagem da Fração Orgânica 
 A compostagem é um processo de elaboração de material semelhante ao húmus de 
estabilização aeróbica de materiais orgânicos de resíduos sólidos. O fertilizante resultante não 
possui boa qualidade em relação ao potencial de nutrientes, mas serve para dar melhor 
estrutura ao solo e aumentar sua capacidade de absorção de umidade, reduzindo a perda de 
nitrogênio. A produção do composto permite demonstrar a “riqueza do lixo”, apresentando 
resultados econômicos consideráveis. 
 Através a junção de tecnologia e criatividade, um grupo de engenheiros do Rio de 
Janeiro apresenta uma alternativa para resolver parte do problema do lixo gerado no país. O 
biocombustivel poderá se converter em alternativa energética de alto poder calórico a um 
baixo custo de produção, já que a geração de lixo é fonte inesgotável. 
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 Segundo o Eng. Nedel Nogueira Júnior, um dos coordenadores da pesquisa, já 
encontra-se desenvolvida tecnologia inovadora capaz de converter a parcela orgânica do lixo 
urbano em biocombustivel sólido em substituição à madeira e combustíveis fósseis. 
 

4.3. Reaproveitamento 
 Ações de processamento e recuperação de materiais já são conhecidas de todos, em 
especial a recuperação de pneus de veículos, para a utilização em usinas de asfalto após 
trituração ou como meio de contenção de encostas. 
 O reaproveitamento pode ser feito de forma individual ou seguir rituais de 
conscientização comunitária, sendo esse último de efeito mas duradouro e conveniente do 
ponto de vista social. 
 Mas há limites para os benefícios da prática do reaproveitamento. Um deles é 
representado pelo alto custo que a maioria dos processos exige, o que torna negativa a relação 
custo/benefício em grande parte dos casos. 
 Um exemplo bastante comum de reaproveitamento é o vasilhame retornável, que se 
caracteriza pela necessidade de se garantir o retorno (cascos de cerveja e refrigerantes, por 
exemplo). 
 

5. Conclusão 
 O tema resíduos sólidos é preocupação de ambientalistas no mundo inteiro em relação 
ao impacto ambiental daí resultante. Mudanças de comportamento tem sido incentivados com 
vistas à reduzir-se a produção de resíduos e o desperdício. 
 Nos países europeus, o poluidor é responsabilizado pelos custos causados ao meio 
ambiente prevalecendo o principio do poluidor-pagador. Os Estados Unidos incentivam a 
prevenção como mecanismos para redução de impactos ambientais incentivando o uso de 
produtos que gerem o mínimo de resíduos. O Japão utiliza técnicas de reciclagem aliadas à 
incineração e estimula a coleta seletiva, a redução de embalagens e de produtos descartáveis 
através da educação ambiental. 
 O Brasil dispõe de legislações e políticas ambientais claras, mas ainda se sente uma 
carência do que se refere à gestão de resíduos, sendo conhecidas inúmeras ações pontuais. A 
reciclagem está em processo inicial, sendo conhecido de norte a sul do país e, embora não 
represente a solução para nossos problemas ambientais conduz a impactos positivos na 
sociedade via melhoria de condições de vida, diminuição de doenças causadas pela 
proliferação de vetores, geração de postos de trabalho e aumento da vida útil dos aterros 
sanitários. 
 A Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos exige integração entre todos os setores da 
sociedade, a partir da conscientização da população e do apoio da comunidade para a 
execução de boas práticas, pois se percebe a urgência em abolir os famosos “lixões a céu 
aberto” e a descarga clandestina de lixo e entulhos tão prejudiciais, estimulando-se práticas 
viáveis de melhor utilização, coleta e  disposição dos resíduos gerados. 
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