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Natureza, Cultura e Resíduos



Resíduos Sólidos

● Todos os resíduos sólidos são ou foram recursos naturais de alguma forma, retirados da biosfera. Estas matérias 

primas são transformadas em insumos, produtos e mercadorias, consumidas e de maneira geral descartadas e ou 

dispostas novamente na biosfera, diretamente no meio ambiente, em lixões e ou aterro sanitários. 

● Recursos naturais são parte da matéria finita da biosfera comum na qual habitamos e determinam grande parte 

dos interesses que movem as peças da geopolítica mundial. 

● A dimensão humana relativa à produção de resíduos constitui a base da interface natureza-sociedade, mediada 

pelas relações de capital e trabalho, inerente a qualquer modo de produção material de bens e ou mercadorias.



● Como e porque nos comportamos como nos comportamos?

● O instinto da usura e ou da lucratividade nas relações humanas e ou entre as 

relações humanas e o espaço natural consolidou-se como imperativo ético, 

moral e constitui o próprio ethos das sociedades de mercado e consumo que 

consolidam-se com o avanço do modo de produção capitalista e do 

desenvolvimentismo industrial. 

● Tal processo histórico levou a urbanização de terras virgens em função dessa 

lógica desenvolvimentista dos assentamentos urbanos que consolidam-se em 

cidades. 





● Onde está a natureza na economia ?
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● Consolidou-se no mainstream,de forma geral que o sucesso de países pode ser medido com a fórmula do 

PIB, representada pela soma equação K (PIB) = C + G + I + X – M, onde K = capital\PIB, C = consumo 

privado, G = consumo público, I = despesas das empresas em investimentos, X = exportações, M = bens 

importados. 

Quanto maior a velocidade das trocas, mais lucro. 







Consumo em massa: comportamento típico das sociedades massificadas para 

o consumismo, cujas características são o consumo massificado de bens, 

serviços e mercadorias de curta duração. 



Cidades como lócus do Fenômeno

As cidades são os principais espaços onde ocorre a produção descontrolada de lixo/resíduos no mundo, de acordo com o relatório What 

a Waste: A global review of Solid Waste Management, do Banco Mundial, as cidades são responsáveis por gerar cerca de 1,3 bilhões de 

toneladas de lixo por ano, com um aumento esperado de 2,2 bilhões por ano em 2025. Globalmente o custo do manejo de lixo sólido é 

de 205.4 bilhões de dólares anuais, com um aumento previsto para cerca de 375.5 bilhões de dólares em 2025, aponta o relatório. 

A emissão de MtCO2e dos aterros corresponde a 12% das emissões 

globais. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388


A era dos Humanos?

´´The second half of the twentieth century is unique in the entire history of human existence on 

Earth. Many human activities reached take-off points sometime in the twentieth century and have 

accelerated sharply towards the end of the century. The last 50 years have without doubt seen the 

most rapid transformation of the human relationship with the natural world in the history of 

humankind (Steffen et al., 2004: 131)´´

● O sistema como um todo gera incessantemente externalidades negativas, 

enquanto privatiza e monopoliza lucros, mercados, bens e a própria 

natureza/vida. 

● Os resíduos são uma parte intermitente desse processo. 

● A humanidade torna-se uma força biogeoquímica a atuar e impactar a 

biosfera e o planeta terra. 

● Em 250 anos a humanidade realizou uma transformação radical nunca antes 

vista no planeta. 





Microplástico:  O Plástico dentro de nós
https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics

https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics


Aumento exponencial da ilha de Lixo do Pacífico Norte

Fonte: Extraído 

de Lebreton et 

al. 2018, pg.11)





O lixo como negócio e monopólio industrial

Core business é a rentabilidade por tonelada de 

lixo/resíduos coleta e por tonelada de lixo/resíduos 

aterrada. 



Território Zero



Entropia como crítica e novo paradigma 

● A Segunda Lei da Termodinâmica afirma que a energia disponível – o que é chamado de formas 

“organizadas” de energia – tende a diminuir, ou melhor, se transformar em formas “não organizadas” ou 

dissipativas de energia.

● O que quer dizer que: a entropia do Universo tende a crescer. Podemos pensar em alguns exemplos práticos 

do ponto de vista ambiental: a energia armazenada nas estruturas de carbono do petróleo se converte em 

trabalho e calor – uma forma dissipativa- através da combustão.

´´Além disso, como um cavalo de tróia, a noção de entropia tem implicações epistemológicas drásticas para todo o 

edifício teórico do paradigma dominante na Economia. Entretanto, a ruptura maior está na admissão de que o 

processo de geração de ordem, que é o sentido da produção econômica vem necessariamente acompanhada da 

geração de desordem. Esta engloba desde impactos ambientais locais até o fenômeno das mudanças climáticas 

antropogênicas. O que significa que a humanidade não resolverá os grandes desafios que encontrará pela frente tratando-se 

apenas os sintomas e nem utilizando as mesmas receitas que valeram desde a Revolução Industrial. Um primeiro passo é o 

abandono do paradigma que enxerga o sistema econômico como a totalidade. (CECHIN, VEIGA, 2010).´´



As relações de produção e consumo comandam a geração de desordem (entropia), externalidades 

negativas do sistema, a produção de lixos e resíduos é um de seus aspectos. 

● Este aspecto reforça o argumento do deslocamento e contradição inerente do paradigma 

dominante da Economia pós revolução industrial com a dinâmica e funcionamento dos sistemas 

naturais da terra. 

A geração de entropia pelo paradigma econômico dominante está solapando os sistemas naturais e 

ultrapassando os níveis seguros para a ação da humanidade, além da poluição ambiental difusa nas grandes 

cadeias alimentares oceânicas, nos alimentos, seres vivos e no próprio corpo humano. Deduz-se talvez, um 

ponto de ruptura representado por este grande quadro – grande aceleração, antropoceno, dados sobre 

poluição no meio ambiente – o que representaria uma reorganização dos fluxos de matéria e energia e dos 

sistemas naturais se considerarmos a teoria geral dos sistemas. 

Reorganização cujo resultado é desconhecido e incerto. 

Entropia, Resíduos e Comportamento dos Agentes Econômicos 



A PNRS e o enfrentamento a problemática. 

● Entre 2000 a 2011 foram contabilizados desperdícios na ordem de 20 bilhões de reais referentes à aplicação 

de recursos da Fundação Nacional da Saúde em convênios para construção de aterros sanitários que 

posteriormente foram abandonados ou voltaram à condição de lixões de acordo com relatório do Tribunal de 

Contas da União (TCU, 2016). 

● Riscos associados à liderança: 

○ a) Ausência de prioridades, metas e objetivos;

○ b) Ausência de participação de atores importantes no processo decisório; 

○ c) Deficiência nas ações de fomento e divulgação da política pública; 

● Riscos associados ao controle: 

○ a) Fragilidades no monitoramento e transparência (accountability); 

● Riscos associados à estratégia: 

○ Falha na institucionalização da política pública: A PNRS não determina a responsabilidade de 

cada ator no ciclo de vida dos produtos ao regulamentar a responsabilidade compartilhada



Relações normativas da PNRS

● Tais dispositivos devem ser 

relacionados no processo de 

planejamento e ordenamento 

territorial.



Território Zero

● ´´A crise atual nos diz que o modelo da segunda revolução industrial é agora inútil para nós. Este manifesto sugere como 

mudar a economia: conduzindo ao lixo zero, a emissões zero, ao quilômetro zero pela agricultura. Em resumo, repensar a 

política em um modo completamente novo: a partir de nós mesmos.´´

● A obra discute um modelo inovador de planejamento e desenvolvimento territorial. Apresentado como Manifesto 

Revolucionário pós-crise de 2008 na Itália em sua publicação, os autores convidam a uma profunda reflexão e a um guia 

prático de como os governos locais podem transformar a realidade atual – modelo de desenvolvimento pós-segunda guerra –

por meio de políticas ambientais, agrícolas, energéticas, sanitárias, urbanísticas, sociais e economias estruturadas por meio

de uma perspectiva holística baseada nos princípios da termodinâmica, dos ciclos naturais e do tempo de regeneração dos 

recursos naturais, de acordo com um modelo de desenvolvimento distribuído marcado pela alta intensidade de trabalho, 

cooperação e tecnologia, com baixa intensidade de capital e especulação.   



Lixo Zero estratégia de desenvolvimento territorial 

● O paradigma predominante, que fundamenta a abordagem econômica neoclássica, representa a economia como um todo fechado 

e cíclico que analisa o crescimento econômico em termos de capital, mão de obra e progresso técnico. O progresso desse 

movimento é comumente chamado de desenvolvimento

● Cidade Lixo Zero é o conceito, prática e política mais avançada no combate a problemática 

enfrentada em âmbito municipal. 

´´Lixo Zero significa projetar e gerar produtos e processos para sistematicamente evitar e eliminar o volume e a toxicidade da geração de

lixo e materiais, conservar e recuperar todos os recursos naturais, não os queimar ou aterrar. Lixo zero é ainda conceituado como uma

meta que é ética, econômica, eficiente e visionária para orientar pessoas a mudar suas práticas e estilos de vida, para emular ciclos

naturais sustentáveis, onde cada material descartado é projetado para tornar-se recurso para outros usos. Lixo Zero significa desenhar e

gerir produtos e processos para sistematicamente evitar e eliminar o volume e toxicidade de lixo, resíduos e materiais, conservar e

recuperar todos os recursos naturais. Implementar o conceito Lixo Zero irá eliminar todos os descartes na terra, nas águas ou na

atmosfera que são nocivos para a saúde planetária, humana, animal e vegetal. Lixo Zero envolve o movimento de mudar a perspectiva

linear da disposição final de lixo para frontal da gestão de recursos naturais. Se um produto não puder ser reutilizado, reparado,

reconstruído, restaurado, refinado, revendido, reciclado ou compostado, ele deve ser restrito, redesenhado ou removido da produção´´

ZWIA



Território Zero Tesla e energia Livre





3 - Perspectiva para as Universidades



O que as Universidades podem fazer?



Assinatura de termo mútuo de cooperação.











Liderança: Suporte mútuo na adoção e promoção institucional da meta lixo zero entre universidades parceiras e novas universidades 

que entrarem no programa. 

Demonstração: Compartilhamento de informação e boas práticas na implementação de programas de campus lixo zero.

Educação e Pesquisa: Desenvolver e compartilhar informações, colaboração no design de programas para integrar teoria e boas 

práticas lixo zero para economia circular em educação e pesquisa. 

Redes: Explorar caminhos para intercâmbios entre estudantes, pesquisadores e servidores universitários com o objetivo de fomentar 

redes internacionais que produza e dissemine ciência e tecnologia sobre lixo zero e economia circular.

Extensão: Trabalhar juntos para expandir essa rede de colaboração acadêmica internacional incluindo novas universidades e as 

principais partes interessadas em outros setores, municipalidades, organizações públicas, privadas e da sociedade civil.

DESIGN: Trabalhar no desenvolvimento de produtos inovativos verdes e sistemas de produção limpa para abordar a questão do lixo 

na fonte a partir de uma perspectiva de gestão de recursos naturais.

Engajamento: Trabalhar com governos, indústrias, e partes interessadas da comunidade para os encorajar na adoção mútua e 

desenvolvimento de soluções futuras de ´´reais problemas do mundo´´ para programas lixo zero e boas práticas que impactem 

positivamente às mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável de seus territórios. 

Ações para a REDE
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