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CARTA DE APRESENTAÇÃOCARTA DE APRESENTAÇÃOCARTA DE APRESENTAÇÃOCARTA DE APRESENTAÇÃO    

 

Prezados(as) delegados(as), 

Sejam muito bem-vindos à quarta edição do FAMUN! É uma enorme satisfação para 

nós, diretoras do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), recebê-los 

em nosso comitê. Nós esperamos que os delegados estejam dispostos a chegar em um 

consenso acerca de soluções consistentes para o problema do lixo em meio urbano.  

Sou Isabella Romeiro, presidente deste comitê, e estou no terceiro ano de Relações 

Internacionais na FACAMP. Espero que se divirtam e aprendam muito no comitê do PNUMA, 

e, sobretudo, que saiam daqui ainda mais apaixonados pelas simulações e dispostos a 

construir o futuro que queremos! Desejo a todos um excelente FAMUN, com discussões 

calorosas, animadas e frutíferas. 

Sou Isabelle Soler, relatora deste comitê, e estou no segundo ano de Relações 

Internacionais na FACAMP. Estou muito animada para ver o decorrer das discussões em 

torno do tema proposto pelo PNUMA, principalmente as resoluções efetivas e cooperativas 

entre os países participantes. 

Sou Júlia Oliveira Dorta, secretária deste comitê, e estudante de Relações 

Internacionais e Economia na FACAMP. Dou boas-vindas aos participantes do FAMUN 2016, 

e é com imensa satisfação que os recebo em nosso comitê. Espero que desfrutem da 

simulação e apreciem os seus resultados positivos. 

Este guia apresenta um relatório do Secretário-Geral com informações essenciais 

para as discussões que irão ocorrer. Estão incluídos direcionamentos acerca de políticas e 

práticas para a elaboração de um sistema de gestão integrado de resíduos sólidos em meio 

urbano. Em anexo, há breves diretrizes acerca das representações presentes na simulação.  

Agradecemos a colaboração da aluna Júlia Vidal Crivelari, do segundo ano de 

Relações Internacionais da FACAMP, na elaboração desse relatório.  

Estamos dispostas a ajudá-los no que for preciso e esperamos ansiosas para 

encontrá-los em setembro.  

 

Atenciosamente, 

Isabella Romeiro da Silva – Presidente 

Isabelle Silva Martins Soler – Relatora  

Júlia Oliveira Dorta – Secretária 
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RELATÓRIO DO SECRELATÓRIO DO SECRELATÓRIO DO SECRELATÓRIO DO SECRETÁRIORETÁRIORETÁRIORETÁRIO----GERALGERALGERALGERAL    

 

ResumoResumoResumoResumo    

Devido aos padrões de consumo e de produção globais, ao déficit em políticas de gestão de resíduos 

sólidos, e ao afrouxamento das regulamentações sobre o tema, o PNUMA lançou um alerta mundial 

em favor da criação de estratégias de gerenciamento integrado de resíduos sólidos em meio urbano. 

Esse é um problema que envolve não apenas questões ambientais, mas também sociais, políticas e 

econômicas. 

A gestão do lixo produzido nas cidades está intimamente ligado ao crescimento econômico e à 

urbanização dos países. O maior desafio das políticas situa-se na aplicação de um sistema integrado, 

que, através da redução, recuperação e reciclagem dos resíduos produzidos, possa agregar todas as 

partes interessadas na realização de políticas e estratégias efetivas que levem a um padrão de 

produção e consumo globais que busquem, ao máximo, atingir uma situação de lixo zero.  
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I. IntroduçãoI. IntroduçãoI. IntroduçãoI. Introdução    

1. Com o intuito de promover uma parceria global em relação ao gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos, esse relatório elenca os principais delineamentos a serem 

enfrentados pelos delegados da Assembleia Geral do Ambiente (UNEA) na definição de 

futuras políticas e estratégias de gestão do lixo mundial. A questão principal envolve a 

necessidade de criar, por meio de uma cooperação internacional, um planejamento de 

gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbano que possa ser efetivado mundialmente. 

2. As dificuldades e os problemas relacionados à tal questão são subproduto de um 

problema maior: os padrões globais de produção e consumo, que estão calcados em uma 

elevada produção de lixo, de forma não sustentável. Isso é principalmente problemático em 

países em desenvolvimento, cujas economias apresentaram um enorme crescimento nos 

últimos anos, porém, ainda não têm o planejamento efetivo, a estrutura física e tecnológica, 

e a capacidade de financiamento para uma gestão sustentável dos resíduos.  

3. Esse relatório discute três temas principais. Primeiramente, apresentará a questão 

das estratégias e políticas de gestão integrada de resíduos sólidos. Serão discutidos os papeis 

dos diferentes agentes envolvidos na gestão do lixo – os governos, o setor produtivo privado, 

os indivíduos e as cooperativas ou associações de catadores de lixo –; e a importância de se 

ter legislações adequadas que coloquem como prioridade a criação de sistemas fechados, 

que produzam menos lixo possível.  

4. Em seguida, serão apresentados os problemas associados à infraestrutura, à 

necessidade de transferência de tecnologia e à importância de criação de capacidades nessas 

áreas. Esses fatores são cruciais para que haja um compartilhamento internacional de 

conhecimento, e incentivo à capacitação dos atores envolvidos, pois muitas vezes eles não 

têm conhecimento para efetivar os sistemas propostos (podem não saber como fazer a 

disposição adequada do lixo, por exemplo).  

5. Depois, serão consideradas as questões relativas ao financiamento. Isso envolve 

estimular investimentos internacionais, microcrédito e parcerias público-privadas. Tais 

parcerias são fundamentais, pois o lixo é um problema público gerado por entidades privadas, 

e esses setores são cruciais para garantir recursos para o desenvolvimento e a implantação 

de novas tecnologias necessárias para a gestão sustentável dos resíduos sólidos. 

6. Como considerações finais a esse relatório, serão elencados alguns objetivos que 

deverão ser traçados pela UNEA, com vistas a estabelecer uma parceria global capaz de 

realizar um planejamento efetivo, que possa resultar em padrões globais visando, ao máximo, 

uma situação de lixo zero.   
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II. Estratégias e políticas de gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbanoII. Estratégias e políticas de gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbanoII. Estratégias e políticas de gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbanoII. Estratégias e políticas de gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbano    

        

A. O padrão de gestão de resíduos sólidos A. O padrão de gestão de resíduos sólidos A. O padrão de gestão de resíduos sólidos A. O padrão de gestão de resíduos sólidos     

7. Comumente associa-se a gestão dos resíduos sólidos ao que se convencionou 

chamar a “estratégia dos 3 R”: reduzir, reutilizar e reciclar. A redução significa garantir que 

haverá uma diminuição da quantidade tanto dos insumos que são utilizados na produção 

quanto do que é consumido. A reciclagem prevê a transformação do lixo em outros fins – 

como é o caso dos pneus, que podem, por meio de processamento industrial, se transformar 

em asfalto-ecológico para a pavimentação de ruas. A reutilização é semelhante à reciclagem, 

no sentido que as duas buscam o não-desperdício; porém, na reutilização, o produto não 

passa por um processo de transformação, e é apenas destinado a outro fim.  

8. No entanto, o funcionamento da estratégia dos 3R é apenas uma parte da gestão 

de resíduos sólidos.  Além dos 3 R, é necessário que cada nação implemente um sistema de 

controle dos resíduos, com a finalidade de classificar, quantificar, monitorar, analisar, e 

direcionar detritos produzidos nas cidades para os processos adequados de tratamento e 

disposição. Ademais, é necessário realizar a coleta, o pré-processamento, o processamento 

e disposição final desses resíduos (MAZON, 2014, p. 16). 

9. Políticas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos são mecanismos que 

definem as principais diretrizes acerca da gestão de todos os problemas relacionados à 

questão do lixo. Em geral, tais políticas visam, como objetivo mínimo, diminuir a produção de 

resíduos sólidos e, como objetivo máximo, chegar à situação ideal de lixo zero (UNITED 

NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 4).  

10. Para atingir esses objetivos, as políticas de gerenciamento de resíduos sólidos 

devem ser integradas, no sentido de criar uma responsabilidade conjunta entre as diversas 

partes interessadas. A partir desse compartilhamento de compromissos, as políticas deverão 

definir metas focadas em diversos objetivos específicos, a depender das necessidades e dos 

problemas enfrentados por cada nação. Assim, diferentes políticas adotadas podem gerar 

diferentes resultados, como o exemplo da Austrália, que focou sua política na redução de 

resíduos perigosos (vide Box I). 
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Box Box Box Box I. I. I. I. Gestão de resíduos sólidos Gestão de resíduos sólidos Gestão de resíduos sólidos Gestão de resíduos sólidos na na na na Austrália Austrália Austrália Austrália     

1. A Austrália é um exemplo de país com um histórico positivo em políticas de gestão de 

resíduos sólidos, com enfoque na recuperação dos mesmos. Em 2010, o governo realizou um plano de 

implementação da Política Nacional de Resíduos, voltado aos seguintes materiais: domiciliares, 

industriais e de substâncias que prejudicam o meio ambiente.  

2. Dentre os objetivos centrais, estabeleceu-se o esforço em reduzir a quantidade de resíduos 

com substâncias que trazem perigo à sociedade até 2020. Além disso, o governo garantiu um processo 

de reutilização desses resíduos de forma segura, a fim de eliminar o impacto desses produtos no meio 

ambiente (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2013). 

3. Do ponto de vista estratégico, a política foca-se na redução de produtos perigosos e na 

busca pela sustentabilidade. Há uma ênfase no melhoramento de tecnologias de recuperação de 

resíduos perigosos e na capacitação de indivíduos para a reocupação desses materiais 

(COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2013). 

 

 

11. Além da definição de políticas, é necessário haver estratégias. Estratégias são 

definidas como mecanismos que, em conjunto, permitem a implantação e o alcance dos 

objetivos definidos pelas políticas.  

12. A principal estratégia para diminuição dos resíduos urbanos é implantação de um 

sistema de ciclo fechado, ou seja, um processo que garanta, a partir da redução, da 

reutilização e da reciclagem dos resíduos, que estes não voltem para o meio ambiente, que se 

alcance um ciclo de vida sustentável da produção. Nesse ciclo fechado, com a participação 

industrio-empresarial e dos consumidores, o lixo pode se tornar um insumo para outro 

produto. É o caso da cadeia produtiva de equipamentos eletroeletrônicos (vide Box II).  
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Box IBox IBox IBox IIIII. . . . Cadeia produtiva dCadeia produtiva dCadeia produtiva dCadeia produtiva de ciclo fechado de equipamentos eletroeletrônicose ciclo fechado de equipamentos eletroeletrônicose ciclo fechado de equipamentos eletroeletrônicose ciclo fechado de equipamentos eletroeletrônicos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MAZON, 2014, p. 17.  

 

1. A figura retrata um ciclo fechado para os produtos eletroeletrônicos, que, nos dias atuais, 

geram uma quantidade expressiva dos resíduos sólidos urbanos. Para haver um gerenciamento 

completo dos resíduos dessa indústria, as atividades de produção-consumo-reuso/reciclagem são 

previstas desde o início do processo de produção de eletroeletrônicos, com vistas à produção mínima 

possível de lixo no ciclo de vida do produto. 

2. Observa-se que o lixo produzido volta de forma sustentável ao processo produtivo, sem 

prejudicar o meio ambiente, ao criar uma cadeia de ciclo fechado, em que o resíduo de uma etapa é 

utilizada como matéria-prima em outra fase.  Isso exige um elevado grau de integração entre os 

participantes da cadeia, como o comércio, as indústrias e consumidores, possibilitando que o ciclo 

possa se fechar (MAZON, 20, p. 17). 

 

 

13. Um elemento crucial na composição da política e da estratégia de gestão de 

resíduos sólidos é a legislação. Políticas e estratégias são essenciais para que esse sistema 
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funcione, mas apenas a força da lei pode, de fato, obrigar a sociedade a exercer aquilo que foi 

pensado no âmbito político e estratégico.  

14. A legislação é importantíssima para que se coloque em prática o modelo de ciclo 

fechado, pois ela identifica e atribui aos diferentes agentes as ações que de fato precisam ser 

tomadas, racionalizando o sistema. Ou seja, a partir de uma ação conjunta de todas as partes 

interessadas, juntamente com leis que regulem seu comportamento, cria-se um sistema 

dinâmico e viável de colaboração em relação às questões de gerenciamento dos resíduos 

sólidos (MAZON, 2014, p. 28). Em países com claros sistemas de regras, a cadeia de ciclo 

fechado tem uma melhor e mais rápida aplicação, como é o caso dos países europeus e alguns 

países asiáticos, como a República da Coreia (vide Box III).  

 

 

    Box Box Box Box IIIIII. Gestão de resíduos sólidos II. Gestão de resíduos sólidos II. Gestão de resíduos sólidos II. Gestão de resíduos sólidos ----    RRRRepública da Coreiaepública da Coreiaepública da Coreiaepública da Coreia    

1. Até 1995, a Coreia trabalhava com um sistema de incentivos à redução dos resíduos dos 

seus municípios, pela cobrança de taxas dos resíduos acumulados pelas famílias. Esses impostos eram 

fixos, não importando o quanto a família gerava de lixo (UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL 

COUNCIL, 2010, p. 5). 

2. Após esse período, o sistema coreano passou a adotar um sistema baseado no volume de 

lixo, no qual as famílias saldavam tais taxas por sacos pré-pagos, enquanto os materiais reciclados 

eram livres desse imposto. Graças a essa regulamentação, houve uma diminuição de quase 16% na 

quantidade de lixo urbano gerado pela Coreia, no período de 1994 a 2006 (UNITED NATIONS 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 5). 

 

    

B. Parcerias e envolvimento das partes interessadas nas políticas e estratégias B. Parcerias e envolvimento das partes interessadas nas políticas e estratégias B. Parcerias e envolvimento das partes interessadas nas políticas e estratégias B. Parcerias e envolvimento das partes interessadas nas políticas e estratégias 

de gerenciamento dde gerenciamento dde gerenciamento dde gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbanoe resíduos sólidos em meio urbanoe resíduos sólidos em meio urbanoe resíduos sólidos em meio urbano    

15. O crescimento da geração de lixo (e o desperdício associado), decorrente do 

progresso econômico não-sustentável, tornou a gestão de resíduos sólidos produzidos em 

meio urbano um tema crucial nos debates do PNUMA. Como objetivo principal, o PNUMA 

busca a cooperação entre as principais partes interessadas, que são: os governos; o setor 

produtivo privado; as cooperativas e/ou associações de catadores de lixo; e a sociedade civil. 

O foco é na construção de parcerias entre essas partes, baseadas na transferência de 

conhecimento entre as nações e organizações, visando a expansão de projetos bem 

sucedidos. 
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16. Os governos devem ser responsáveis, primeiramente, por fazer a correta 

identificação do problema do lixo, que é do conjunto da sociedade, além de educar e 

conscientizar a população acerca dos benefícios da redução, reciclagem e reutilização do lixo. 

São os grandes definidores das políticas e estratégias de gestão integrada dos resíduos 

sólidos. Ademais, os governos têm instrumentos de estímulo e punição para chegar ao 

objetivo de redução da produção de lixo, que são: a regulação, os incentivos fiscais (relativos 

aos impostos) e a capacidade de financiamento. Também cumprem papel crucial na 

construção de infraestruturas adequadas para a coleta e o encaminhamento do lixo em cada 

município (UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 21). 

17. Em relação às parcerias, os governos buscam o apoio de organizações 

internacionais e/ou empresas privadas para promover a construção e especialização das 

tecnologias necessárias para a gestão dos detritos. Além disso, são responsáveis por buscar 

o apoio das comunidades locais, regionais e internacionais para a geração de parcerias 

inovadoras, capazes de melhorar o quadro dos resíduos urbanos (UNITED NATIONS 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 21). 

18. O setor produtivo privado é composto por empresas formais, representadas por 

pessoas jurídicas legalmente estabelecidas que, via de regra, respeitam as exigências legais 

do processo de gestão dos resíduos. Já que a sua lógica de atuação é voltada à geração de 

lucro, as soluções para a gestão de resíduos sólidos que passam pelo mercado (as que geram 

negócios rentáveis) podem ser inteiramente operacionalizadas pelos agentes desse setor. 

Quanto às suas responsabilidades, o setor privado deve comprometer-se a alterar seus 

processos de produção para que produzam a menor quantidade de lixo possível e que deem 

destinação correta aos resíduos, buscando criar ciclos produtivos fechados (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/MS, 2012, p. 8).  

19. Em relação às parcerias, o setor produtivo privado deve ser convencido pelos 

governos e pela sociedade civil a participar dos programas de redução da produção de lixo, 

seja por conscientização, por benefícios fiscais ou creditícios, ou mesmo pelo 

constrangimento da regulação, que obriga os agentes desse setor à criar e promover padrões 

de produção alinhados à intenção de geração nula de lixo. Ademais, as parcerias entre setores 

públicos e privados são, também, muito relevantes, pois diminuem as despesas dos governos, 

ampliam a coleta de lixo, agem na conscientização e permitem maior inovação tecnológica 

(MUNEERA, 2012, p. 48). 

20. As cooperativas e/ou associações de catadores de lixo são outros atores de 

grande relevância. Na maioria dos países em desenvolvimento, o setor de reciclagem é 
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composto por catadores autônomos – que coletam de maneira independente o lixo das 

lixeiras para gerar seu sustento –; e por compradores de sucatas, que compram pequenas 

quantidades de lixo, como plásticos, papeis, vidros, metais, entre outros. Esses atores 

desempenham um papel importante na coleta e reciclagem de lixos sólidos urbanos (UNITED 

NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 5). 

21. Geralmente, esses trabalhadores atuam em situação de informalidade, e suas 

atividades muitas vezes são exercidas em condições precárias e não-reguladas pelo sistema 

oficial. Por isso, é central promover formalização desses trabalhadores informais, por meio 

de cooperativas ou associações de catadores de lixo regulamentadas. Ao reconhecer esses 

agentes como parcela formal do sistema, garante-se que a solução para o problema do lixo 

terá um viés social. Isso melhorará não apenas a renda, mas as condições de trabalho dessas 

pessoas, por meio de capacitação e treinamento, além do uso de materiais e equipamentos 

de segurança (GUPTA, 2012, p. 12). 

22. Os indivíduos ocupam a posição de consumidores, e têm a responsabilidade de 

realizar a separação do lixo que geram. Para isso, eles devem ser conscientizados, 

incentivados ou constrangidos pela regulação a ter um padrão de consumo mais alinhado com 

as condições ambientais, além de estar cientes da necessidade de redução dos atuais padrões 

de consumo globais (STEPHANOU, 2013).  

23. Coletivamente, a sociedade civil deve trabalhar com órgãos da administração 

pública visando a limpeza urbana, a coleta eficiente e o tratamento adequado de cada tipo de 

lixo. E deve também se mobilizar para exigir, do setor privado, que sejam adotadas medidas 

sustentáveis de produção. Na ONU, a sociedade civil é representada pelos Major Groups, 

organizações sem fins lucrativos que visam a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente 

no processo do gerenciamento do lixo urbano. Esses grupos atuam como partes interessadas 

no processo de definição de parcerias internacionais na gestão dos resíduos sólidos (UNITED 

NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2016). 

 

III. III. III. III. Fortalecimento da infraestrutura, transferência de tecnologias e construção Fortalecimento da infraestrutura, transferência de tecnologias e construção Fortalecimento da infraestrutura, transferência de tecnologias e construção Fortalecimento da infraestrutura, transferência de tecnologias e construção 

de capacidadesde capacidadesde capacidadesde capacidades    

24. A construção de diferentes capacidades é crucial para a efetiva implantação do 

gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbano. No que se refere à capacidade física e de 

infraestrutura, são necessários elementos como a coleta eficiente, o direcionamento para o 

aterro, a seleção de materiais e, quando possível, a reciclagem e a reutilização. Ademais, são 

necessárias capacidades tecnológicas, fundamentais para uma maior eficiência do processo, 
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o que exige a difusão de novas tecnologias para a redução do lixo produzido; e a promoção da 

capacitação adequada às condições e necessidades de cada país. 

 

A. A. A. A. Adequação da infraestrutura para Adequação da infraestrutura para Adequação da infraestrutura para Adequação da infraestrutura para coleta e coleta e coleta e coleta e disposição de resíduos sólidosdisposição de resíduos sólidosdisposição de resíduos sólidosdisposição de resíduos sólidos    

25. Com o aumento de substâncias prejudiciais ao meio ambiente nas áreas urbanas, 

a questão da infraestrutura do lixo tornou-se central. Quando se trata da diminuição do 

desperdício de materiais, a infraestrutura será responsável por garantir a eficiência da coleta, 

a disposição e o descarte desses resíduos.  

26. É de extrema importância prever a infraestrutura de transporte dos resíduos em 

si, relacionado à coleta e separação dos resíduos. Atualmente, é necessário haver coleta 

seletiva, que consiste em uma seleção antecipada dos resíduos sólidos de acordo com sua 

composição. A separação prévia dos resíduos torna a reciclagem mais barata e viável, pois 

cada tipo de lixo tem um tempo de duração diferente para ser reciclado, e a separação 

racionaliza o processo. Em geral, esse processo é feito por catadores ou associações e 

cooperativas de catadores (DEL BEL; SALGOSA, 2012, p. 18). 

27. Além da coleta seletiva, é possível utilizar a chamada logística reversa, isto é, “um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2016 b). Na logística reversa, é obrigação dos produtores, comerciantes ou 

distribuidores de determinados produtos, reinserir os resíduos de determinados produtos 

(como pilhas e baterias, pneus, etc.) no processo produtivo, ou fazer sua disposição correta. 

28. A logística reversa, principalmente na área de lixo eletrônico, pode ser feita por 

pelo mercado, podendo se dar por uma empresa, ou por um sistema competitivo entre várias 

empresas. Também pode ocorrer por uma determinação regulatória, que define os atores 

responsáveis pela coleta do lixo. Por exemplo, pode-se responsabilizar as empresas 

produtoras de eletrônicos pela coleta de baterias descartadas ou do produto final como um 

todo. Por fim, pode ser realizada por mecanismos governamentais (MAZON, 2014, p. 19). 

29. Além da coleta, os resíduos sólidos urbanos devem ser direcionados, 

adequadamente, a locais específicos para recebê-los, de forma que não ocorra a 

contaminação do solo, a erosão do local, a poluição indevida, dentre outros impactos 

ambientais. 

30. Há não muito tempo, havia a prática generalizada, e pouco questionada, de 

descarte de resíduos em aterros sanitários. Porém, aterros podem gerar contaminação do 
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solo, da água e do ar, devido os resíduos tóxicos. Diante das atuais preocupações ambientais, 

novas soluções tecnológicas vêm sendo desenvolvidas, como incineradores industriais, 

blindagem e cimenteiras para co-processamento de resíduos (DEL BEL; SALGOSA, 2012, pp. 

17-18). Ademais, a melhora no sistema de coleta reduz significativamente o uso de aterros 

sanitários, como no exemplo brasileiro (vide Box IV).  

 

 

Box IV. Sistema de coleta seletivaBox IV. Sistema de coleta seletivaBox IV. Sistema de coleta seletivaBox IV. Sistema de coleta seletiva    no no no no BrasBrasBrasBrasilililil    

1. O Cerca de 76% dos resíduos sólidos no Brasil são depositados em aterros. No entanto, à 

partir de uma nova regulamentação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, o governo 

formatou uma hierarquia de destinos possíveis a esses materiais, fazendo com que o sistema de coleta 

seletiva, com foco na reciclagem e na reutilização, fosse prioritário (DEL BEL; SALGOSA, 2012, p. 18). 

2. O sistema de coleta seletiva é de responsabilidade dos municípios, dentro da proposta de 

gestão integrada. A separação pode ser realizada por indivíduos, instituições ou pelo setor privado. 

Porém, uma boa parte deste trabalho tem sido realizada pelos catadores de materiais recicláveis, que, 

além de recolherem, separam os materiais e os encaminham para a reciclagem (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2016 a).  

3. Em 2015, o governo brasileiro assinou um acordo setorial para a logística reversa de 

embalagens em geral. Conjuntamente com a ação de cooperativas de catadores de material reciclado, 

o setor empresarial tomou a responsabilidade de cumprir metas de reciclagem de suas embalagens 

feitas com produtos base, como papel, alumínio e vidro (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016 a). 

    

 

B. B. B. B.     Transferência de tecnologia e cTransferência de tecnologia e cTransferência de tecnologia e cTransferência de tecnologia e construção de capacidadesonstrução de capacidadesonstrução de capacidadesonstrução de capacidades    

31. Para que possa haver um gerenciamento integrado dos resíduos sólidos em meio 

urbano, é necessário o uso de tecnologias adequadas, como de incineração, de compostagem, 

de segurança do solo, além de tecnologias para reduzir a geração de resíduos no processo de 

produção e reciclar o lixo. Todas essas soluções devem ser ambientalmente corretas, não 

fazendo mal ao meio ambiente, constando no rol das tecnologias limpas.  

32. O sucesso dos países desenvolvidos na redução do lixo e na criação de ciclos 

fechados está principalmente fundamentado na aplicação de tecnologias avançadas em cada 

uma das fases da gestão do lixo. Há a aplicação de tecnologias desde a fase da coleta e 

separação, além de tecnologias de reciclagem, tratamento e descarte dos materiais (UNITED 

NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 8).  
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33. Por sua vez, as dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento em 

implementar políticas de gestão integrada de resíduos sólidos são oriundas, em grande parte, 

da falta de acesso a tecnologias nessa área. Por isso, é fundamental a cooperação entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, calcada na transferência de tecnologias adaptáveis às 

circunstâncias dos países em desenvolvimento no que se refere ao custo, aos benefícios, ao 

manuseio e à sua implantação (UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 

2010, p. 9). 

34.  Além da transferência de tecnologias, é necessária maior cooperação 

internacional na construção de capacidades dos países em desenvolvimento. Isso engloba a 

conscientização pública global em relação à práticas e hábitos de sustentabilidade e de 

mudanças nos padrões de consumo e produção, para evitar o desperdício e a produção de 

lixo. 

35. Depois, é fundamental que haja a capacitação de profissionais envolvidos na 

logística, na implementação, na reutilização e na reciclagem do lixo. Muitas vezes, o mau 

gerenciamento do lixo está ligado à falta de conhecimento dos atores sobre onde direcionar 

os resíduos, quais são as tecnologias disponíveis e os métodos mais sustentáveis. A 

capacitação possibilita a construção de um gerenciamento mais bem planejado e interligado, 

aumentando, também, a produtividade da gestão (MAZON, 2014, p. 20).  

36. Por fim, são necessários o compartilhamento da informação e a transferência de 

conhecimento, baseados na troca de experiências e de melhores práticas nessa área. Isso 

deve ocorrer tanto entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, quanto por meio da 

cooperação sul-sul (UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 17). 

 

IV. FinanciamentoIV. FinanciamentoIV. FinanciamentoIV. Financiamento    na área de gerenciamento de resíduos sólina área de gerenciamento de resíduos sólina área de gerenciamento de resíduos sólina área de gerenciamento de resíduos sólidosdosdosdos    

37. A maior parte dos governos, principalmente dos países em desenvolvimento, não 

dispõem de fundos suficientes para financiar a completa gestão de resíduos sólidos em meio 

urbano. Para isso, diferentes mecanismos de financiamento, como investimentos, geração de 

fundos, parcerias público-privadas e microcréditos, devem ser mobilizados. 

 

A. Necessidade de maiores investimentos internacionais na área de gestão dos A. Necessidade de maiores investimentos internacionais na área de gestão dos A. Necessidade de maiores investimentos internacionais na área de gestão dos A. Necessidade de maiores investimentos internacionais na área de gestão dos 

resíduosresíduosresíduosresíduos    

38. Os custos para a gestão dos resíduos sólidos estão aumentando, assim como os 

custos para investimentos na área. Em países desenvolvidos, os custos para a gestão são 
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consideravelmente altos e variam, em média, de US$ 107 a US$ 1.320 dólares por tonelada, 

de acordo com o tipo do lixo. O investimento inicial em incineradores demanda um capital de 

US$ 30 a 600 milhões dólares, aproximadamente, o que faz com que somente alguns países 

sejam capazes de financiar os custos da gestão adequada dos resíduos (UNITED NATIONS 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 19). 

39. Do mesmo modo, os investimentos dos governos também aumentaram nos 

últimos anos. O governo chinês, por exemplo, está planejando em alocar US$ 126 bilhões de 

dólares para construção de infraestruturas municipais para gestão de lixo sólido. Já o governo 

britânico destinou US$ 16,5 milhões de dólares em tecnologias de conversão dos resíduos em 

energia através da digestão anaeróbica (UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL 

COUNCIL, 2010, p. 19). 

40. A elevação dos custos implica na necessidade de um maior engajamento 

internacional no financiamento da gestão integrada dos resíduos sólidos, principalmente por 

parte dos países desenvolvidos, que podem destinar fundos e realizar investimentos em 

países em desenvolvimento. Como demonstra o gráfico 1, a assistência oficial ao 

desenvolvimento1 (AOD) destinada à gestão de resíduos sólidos em países em 

desenvolvimento pode ser dividida em três classes: a assistência aos países de renda média 

alta, de renda média baixa e de renda baixa. Os países de renda média alta recebem mais 

assistência do que os países de baixa renda (US$ 0,12 centavos de dólar per capita versus US$ 

0,09 centavos de dólar per capita, em 2012). Os países em desenvolvimento de renda média 

alta são mais priorizados porque eles já possuem alguma infraestrutura para implementar 

projetos de gestão do lixo urbano, uma realidade muito distinta dos países de baixa renda, 

que carecem de infraestrutura para tal ação (LERPINIERE et al., 2014, p. 29).  

  

                                                           

1 A assistência oficial ao desenvolvimento (AOD) é definida por doações ou empréstimos a fundo 
perdido por parte dos países desenvolvidos. 
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Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 ––––    AOD em gestão de resíduos sólidos recebida por países em AOD em gestão de resíduos sólidos recebida por países em AOD em gestão de resíduos sólidos recebida por países em AOD em gestão de resíduos sólidos recebida por países em 

desenvolvimento (por grudesenvolvimento (por grudesenvolvimento (por grudesenvolvimento (por grupos de renda, 2012)pos de renda, 2012)pos de renda, 2012)pos de renda, 2012)2222 

 

Fonte: LERPINIERE et al., 2014, p. 29. 

 

41. O gráfico 1 demonstra, portanto, que é necessário destinar mais recursos 

financeiros aos países menos desenvolvidos, com enfoque em infraestrutura. Somente com 

financiamentos nessa área, tais países poderão melhorar sua gestão de resíduos sólidos e 

receber maiores recursos financeiros para essa área.  

42. No ano de 2012, 34 diferentes organizações fizeram doações para outros países 

ou instituições, com o objetivo de financiar projetos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Desse total, 26 eram doadores nacionais, e outros 8 eram instituições multilaterais. O gráfico 

2 mostra os principais doadores de fundos, empréstimos concessionais e empréstimos não- 

concessionais.  A Alemanha é o país desenvolvido que mais financia projetos na área, 

alocando US$ 126 milhões de dólares em 2012. Em segundo lugar, encontra-se o Banco de 

Desenvolvimento Asiático, que destinou US$ 125 milhões em 2012.  

    

                                                           

2 Tradução do gráfico: Eixo x – Assistência Oficial ao Desenvolvimento (em milhões de dólares, 2012); 
Eixo y - Grupo de renda: renda média alta; renda média; renda baixa.  
Legenda: azul escuro – fundos; verde – empréstimos concessionais; azul claro – empréstimos não-
concessionais. 
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Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2    ––––    Maiores contribuintes em AOD para gestão de resMaiores contribuintes em AOD para gestão de resMaiores contribuintes em AOD para gestão de resMaiores contribuintes em AOD para gestão de resíduos sólidosíduos sólidosíduos sólidosíduos sólidos    (em (em (em (em 

milhões de US$milhões de US$milhões de US$milhões de US$, 2012, 2012, 2012, 2012))))3333    

Fonte: LERPINIERE et al., 2014, p. 27. 

 

43. Em relação ao tipo de projeto financiado por esses doadores, em 2012, a maior 

parte focou-se em construção de capacidades (34%), assistência técnica (25%) e 

desenvolvimento de infraestrutura (18%) (LERPINIERE et al., 2014, p. 19).  

 

B. ParB. ParB. ParB. Parcerias públicocerias públicocerias públicocerias público----privadas (PPP) para aprivadas (PPP) para aprivadas (PPP) para aprivadas (PPP) para a    gestão do lixogestão do lixogestão do lixogestão do lixo    

44. Os recursos necessários para a completa e adequada gestão de resíduos sólidos 

são volumosos e, especialmente em países em desenvolvimento, os governos tendem a não 

dispor, individualmente, de recursos suficientes para cobrir todos os gastos necessários. Com 

o intuito de suprir essa necessidade, é de suma importância o estabelecimento de Parcerias 

Público-Privadas (PPP), com empresas altamente engajadas no processo de gestão dos 

resíduos.  

                                                           

3
 Tradução do gráfico: Eixo x – Assistência Oficial ao Desenvolvimento (em milhões de dólares, 2012); 
Eixo y – Alemanha; Banco de Desenvolvimento Asiático; Japão; Banco Interamericano de 
Desenvolvimento; Associação Internacional de Desenvolvimento (Grupo Banco Mundial); Instituições 
da União Europeia; Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento; Facilidade Ambiental 
Global (PNUMA); Austrália; Coreia; Noruega; Espanha; Canadá; Bélgica; Países Baixo; Estados Unidos. 
Legenda: azul escuro – fundos; verde – empréstimos concessionais; azul claro – empréstimos não-
concessionais. 
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45. Essas parcerias entendem que o setor privado tem um papel fundamental na 

provisão de serviços de gestão de resíduos sólidos com baixos custos e no financiamento de 

infraestruturas voltadas a esse setor. Porém, tais parcerias não visam privatizar 

completamente a gestão de lixo sólido, muito menos enfraquecer o papel do governo. Na 

realidade, deve ocorrer o contrário – o governo local precisa ter áreas fortificadas para 

negociar, executar e monitorar um contrato com uma entidade privada.  Assim, o papel das 

PPP é de aumentar a eficiência do projeto, diminuindo os custos para a gestão adequada do 

lixo e ampliando o investimento no aprimoramento da tecnologia, da infraestrutura e dos 

serviços envolvidos no processo da alocação adequada do lixo (WILSON, 2016, p. 283). 

46. É possível destacar seis principais benefícios das PPPs para o suporte da gestão 

dos resíduos urbanos (MUNEERA, 2012, pp. 48-52): 

47. 1) Reduzir os custos públicos: o orçamento dos governos destinado à gestão do lixo 

urbano em geral é insuficiente. Assim, as PPP assumem parte do custo do 

gerenciamento, diminuindo os gastos do governo; 

48. 2) Melhorar os serviços e aumentar a eficiência: há uma preocupação em melhorar 

os serviços e tentar retirar maiores benefícios do lixo. Em geral, as companhias 

privadas engajadas na gestão do lixo urbano se mostram mais eficientes em 

reutilizar e reciclar o lixo do que as instituições públicas, que são mais eficientes 

na coleta e disposição dos resíduos; 

49. 3) Ampliar a coleta de lixo: por meio de uma cooperação com o setor privado, os 

municípios são capazes de ampliar sua coleta de lixo ao incorporar tecnologias e 

infraestrutura desenvolvidas pelo setor privado; 

50. 4) Aumentar a mecanização e uso de tecnologias: a implantação de máquinas e 

equipamentos adequados para a coleta dos resíduos sólidos é parte essencial do 

processo de gestão. As PPP dispõem de maior capital para investir no 

aprimoramento de tecnologias e equipamentos de coleta e disposição, atuando 

diretamente no suprimento das necessidades locais; 

51. 5) Aumentar a conscientização e a participação pública: o engajamento das partes 

privadas e públicas é fundamental para ampliar a conscientização da população 

local acerca do meio ambiente e a necessidade de protegê-lo, por meio de 

campanhas publicitárias e de educação ambiental. 

52. 6) Ampliar a proteção do meio ambiente: independentemente de serem companhias 

privadas ou públicas, estas devem trabalhar em conjunto para garantir a 

proteção do meio ambiente e a saúde da população. E o engajamento do setor 
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privado é crucial para promover padrões de produção mais sustentáveis. Dessa 

maneira, menos resíduos sólidos serão produzidos e menor será a agressão ao 

meio ambiente. 

 53. Apesar desses benefícios das PPP, algumas experiências em países em 

desenvolvimento falharam, por razões como o mal delineamento das leis e regulamentos, 

falta de engajamento do setor privado com os objetivos públicos da parceria, ou pouca 

participação pública no monitoramento e supervisão dos resultados. Assim, os seguintes 

fatores devem ser observados para o bom funcionamento das PPPs (MUNEERA, 2012, pp. 53-

56):  

54. 1) As ações das PPP devem ser previstas por lei: os governos devem ser responsáveis 

por legislações fortes, que claramente estabeleçam as responsabilidades e os 

compromissos das entidades públicas e privadas. Com isso, evita-se que ações 

específicas na gestão de lixo não sejam realizadas por falta de clareza sobre as 

responsabilidades de cada agente. Ademais, a legislação deve prever as punições 

caso as partes não cumpram com suas responsabilidades; 

55. 2) Participação da sociedade civil: as PPP devem englobar a participação da sociedade 

civil, seja cobrando as partes envolvidas para que cumpram com suas 

responsabilidades; seja pelo pagamento de taxas de coleta sanitária, taxas de 

aterros sanitários, taxas de transporte, dentre outras, para que as PPP possam 

arrecadar fundos que possibilitem a sua atuação no local;  

56. 3) Foco nos aspectos sociais: a atuação da iniciativa privada, por meio da 

mecanização e da formalização dos trabalhadores, pode afetar negativamente 

uma parcela importante do trabalho de famílias que tiram seu sustento da coleta 

e separação do lixo. Assim, as PPP devem ser sensíveis em incorporar esses 

trabalhadores e garantir sua participação nas atividades de gestão do lixo;  

57. 4) Monitoramento: os projetos conduzidos pelas PPP necessitam de monitoramento 

e avaliação progressivos, para garantir o bom e adequado funcionamento de 

todas as partes envolvidas no processo de gestão dos resíduos. 

58. Em suma, as PPPs têm sido uma das soluções para a gestão do problema. Contudo, 

é preciso um grande esforço de ambas as partes para que esses empreendimentos sejam bem 

sucedidos. Um caso de sucesso é a PPP estabelecida na cidade de Vinnystia, na Ucrânia (vide 

Box V). 
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Box V. Box V. Box V. Box V. A A A A PPPPPPPPPPPP    em Vinnystia, Ucrâniaem Vinnystia, Ucrâniaem Vinnystia, Ucrâniaem Vinnystia, Ucrânia: geração de energia proveniente de gases : geração de energia proveniente de gases : geração de energia proveniente de gases : geração de energia proveniente de gases 

liberados do lixoliberados do lixoliberados do lixoliberados do lixo    

1. A Parceria pública-privada na cidade de Vinnystia, na Ucrânia, irá possibilitar a criação de 

aterros sanitários capazes de redirecionar os gases liberados pelo lixo – como o gás metano, altamente 

nocivo ao meio ambiente – para a geração de energia elétrica para o município. Assim, a cidade irá 

produzir e comercializar a eletricidade gerada pelo biogás. Além de reduzir a liberação de 

aproximadamente 460 mil toneladas de gás carbono no meio ambiente e gerar energia a baixo custo, 

o projeto ainda deve gerar US$ 5 milhões de dólares em receitas e atrair US$ 3 milhões de dólares em 

investimentos no setor privado (MULLAY; KOROTKA, 2014, p. 36). 

 

 

C. MicroC. MicroC. MicroC. Microcréditocréditocréditocrédito    

59. O microcrédito é destinado a pessoas (ou a associações de pessoas) de baixa 

renda, em geral para financiar ações de empreendedorismo, viabilizando a criação, 

manutenção e ampliação de pequenos negócios, tanto formais quanto informais, que em 

geral não contariam com recursos do setor bancário tradicional (CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, 2009, p. 5).  

60. O microcrédito cumpre papel central no financiamento de soluções de gestão de 

lixo realizadas por pessoas – além de cooperativas e associações – de baixa renda, como os 

catadores informais. O microcrédito tem especial relevância no processo de coleta, reuso e 

reciclagem do lixo, especialmente nos países em desenvolvimento. Seus efeitos positivos, nas 

áreas econômica, social e ambiental, são evidentes. Economicamente, o microcrédito, ao 

trazer essas pessoas para o mercado de bens e serviços como consumidoras, contribui para 

o crescimento da economia. Socialmente, tira pessoas da situação de desocupação e de 

miséria, ao dar crédito àqueles que não teriam possibilidade de empreender sem condições 

especiais, como a não exigência de garantias ou comprovantes oficiais de renda, por exemplo. 

Ambientalmente, permite dar um destino mais adequado àqueles materiais que seriam 

considerados lixo (UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2010, p. 20). No 

Brasil, por exemplo, o microcrédito foi capaz de reunir catadores informais em cooperativas, 

viabilizando a coleta e o transporte adequados do lixo para as recicladoras centrais (vide Box 

VI). 

 



 

PNUMA(FAMUN)/4/1PNUMA(FAMUN)/4/1PNUMA(FAMUN)/4/1PNUMA(FAMUN)/4/1    

 

 

23 

 

Box VI. Box VI. Box VI. Box VI. MicroMicroMicroMicrocréditocréditocréditocrédito    e e e e cooperativascooperativascooperativascooperativas    no Brasilno Brasilno Brasilno Brasil    

1. No Brasil, os catadores informais procuram por materiais recicláveis e os separam de acordo 

com sua categoria. Porém, uma das principais barreiras que enfrentam nessa atividade é a falta de 

capital de giro. Para vender o material coletado para as recicladoras centrais, os catadores precisam 

coletar uma grande quantidade de material, e o pagamento geralmente atrasa conforme avança a 

transação. Dada a inconstância no fluxo de recebimentos, eles acabam vendendo seus materiais 

diariamente para atravessadores, que aceitam quantidades menores de material coletado e fazem os 

pagamentos imediatamente. Contudo, eles oferecem preços menores pelos materiais (HOGARTH, 

2009).  

2. Para superar esse obstáculo, os catadores se juntam em cooperativas, que vendem 

materiais como uma coleta única. A comercialização coletiva permite que as cooperativas 

transpassem os atravessadores e vendam seus materiais diretamente para recicladoras centrais, por 

um preço mais alto. Para isso, precisam de um grau de organização, administração financeira e 

confiança entre os catadores, além de capacidade para transportar todo o material para as recicladoras 

(HOGARTH, 2009). 

3. Com o intuito de fortalecer as cooperativas, foi lançado, em São Paulo, o programa Gestão 

Participativa Sustentável de Resíduos, uma parceria entre a Universidade de Victoria, no Canadá, e o 

Centro Universitário Fundação Santo André, no Brasil. O programa ajuda a estruturar, organizar e 

fortalecer cooperativas envolvidas na recuperação do lixo sólido, e o acesso ao microcrédito cumpre 

papel central. O programa possui um fundo de microcrédito, composto por meio de doações. A partir 

desse fundo, são concedidos pequenos empréstimos aos catadores, que podem ser utilizados para 

expandir os negócios ou cobrir despesas de sustento, quando há atrasos nos pagamentos. Quando os 

pagamentos das recicladoras centrais são recebidos pelas cooperativas, os empréstimos são pagos ao 

Fundo (HOGARTH, 2009).  

4. Infelizmente, o fundo de microcrédito é insuficiente para atender à demanda, o que torna 

ainda necessária a prática dos catadores de vender seus materiais para atravessadores. Contudo, o 

projeto tem sido de extrema importância para organizar e inserir os catadores no sistema de forma 

mais segura e eficiente, através das cooperativas (HOGARTH, 2009). 

 

 

V. V. V. V. Objetivos a traçarObjetivos a traçarObjetivos a traçarObjetivos a traçar    

    61. A crescente produção de lixo tem se tornado um problema de grande preocupação 

para os governos locais e nacionais. Em um contexto no qual a estratégia dos 3Rs (reduzir, 

reutilizar e reciclar) tornou-se insuficiente para lidar com a situação, o foco deve ser mantido 

no lixo zero, isto é, a busca ideal pela total redução dos resíduos urbanos, garantindo a 
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proteção do meio ambiente e dos cuidados necessários com a população, evitando riscos à 

saúde humana. 

 62. Um dos objetivos prioritários do PNUMA é o de formular e implementar políticas 

de gestão integrada do lixo, e, para isso, legislações incentivando a sustentabilidade do 

processo de gestão dos resíduos urbanos devem ser criadas. É importante prestar a devida 

atenção a lixos específicos, como eletroeletrônicos, radioativos, hospitalares e industriais, 

que precisam de cuidados especiais até o seu destino final.  

63. Outra prioridade deve ser as necessidades dos países em desenvolvimento, onde 

a questão do gerenciamento de lixo se torna mais crítica. Essas nações normalmente carecem 

de infraestrutura e capacidades necessárias para conciliar o desenvolvimento com a 

sustentabilidade. Ademais, as tecnologias e os equipamentos disponíveis são precários ou 

insuficientes. Assim, é necessária uma parceria global focada no financiamento de 

tecnologias, capacidades e serviços para ampliar a gestão do lixo, fazendo com que os 

processos de coleta, transporte e fracionamento sejam mais eficientes. As organizações 

internacionais e os países desenvolvidos desempenham um papel importante nesse 

processo, pois são por meio deles que o financiamento e a transferência de conhecimento e 

tecnologias serão disponibilizados aos países em desenvolvimento. 

64. Enfoque especial deve ser dado à capacitação dos agentes e profissionais 

envolvidos na gestão do lixo. É necessária a profissionalização da mão-de-obra, 

especialmente dos trabalhadores informais e precários. Para isso, é preciso que o governo e 

o setor privado ofereçam postos profissionalizantes especializados, visando o 

desenvolvimento de capacidades adequadas às condições de cada local (ECOSOC, 2010, p. 

22). 

 65. Parcerias público-privadas devem ser incentivadas, pois são benéficas tanto para 

o governo quanto para o setor privado. Somado a isso, as PPPs promovem oportunidades, 

oferta de empregos e desenvolvimento à comunidade como um todo. Por sua vez, essas 

parcerias devem levar em conta a clara divisão das reponsabilidades entre as partes e gerar 

multiplicadores sociais em todos os projetos desenvolvidos. 

66. Por fim, é fundamental o fortalecimento da participação dos Major Groups, tanto 

como defensores de práticas mais sustentáveis da gestão do lixo, quanto como partes 

centrais do processo de monitoramento e avaliação dos projetos conduzidos nessa área. 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO ––––    POSICIONAMENTO DAS REPRESENTAÇÕESPOSICIONAMENTO DAS REPRESENTAÇÕESPOSICIONAMENTO DAS REPRESENTAÇÕESPOSICIONAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES    

    

I. RepresentaçõesI. RepresentaçõesI. RepresentaçõesI. Representações    

    

África do Sul (República da África do Sul) 

A África do Sul tem uma coleta sanitária que cobre 96% de seu território, produzindo 

12 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 255,5 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 10,7 mil dólares per capita por ano na 

economia sul-africana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 tt). 

 

Alemanha (República Federal da Alemanha) 

A Alemanha tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 

50,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 47%. A 

geração per capita do lixo é de 617 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 

39,9 mil dólares per capita por ano na economia alemã (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 s). 

 

Angola (República de Angola) 

A Angola tem uma coleta sanitária que cobre 50% de seu território, produzindo 2,3 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 118,4 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 5,3 mil dólares per capita por ano na 

economia angolana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 a). 

 

Arábia Saudita (Reino da Arábia Saudita) 

A Arábia Saudita produz 13 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A 

geração per capita do lixo é de 464,2 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 

24,8 mil dólares per capita por ano na economia saudita (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 qq). 

 

Argentina (República da Argentina)    

A Argentina tem uma coleta sanitária que cobre 99,8% de seu território, produzindo 

13,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 341,4 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 17,2 mil dólares per capita por ano na 

economia argentina (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 b). 
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Áustria (República da Áustria) 

A Áustria tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 4,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 24%. A geração 

per capita do lixo é de 578 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 42 mil 

dólares per capita por ano na economia austríaca (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 c). 

 

Azerbaijão (República do Azerbaijão) 

O Azerbaijão tem uma coleta sanitária que cobre 90% de seu território, produzindo 

1,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 2%. A geração 

per capita do lixo é de 176,8 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 9 mil 

dólares per capita por ano na economia do Azerbaijão (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 d). 

 

Bangladesh (República Popular de Bangladesh) 

Bangladesh tem uma coleta sanitária que cobre 20% seu território, produzindo 22,5 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 149,7 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 1,9 mil dólares per capita por ano na 

economia de Bangladesh (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 f). 

 

Bélgica (Reino da Bélgica) 

A Bélgica tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 4,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 34%. A geração 

per capita do lixo é de 439 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 39,2 mil 

dólares per capita por ano na economia da Bélgica (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 g). 

 

Bolívia (Estado Plurinacional da Bolívia) 

A Bolívia tem uma coleta sanitária que cobre 83,3% de seu território, produzindo 1,8 

milhão de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 178,9 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 4,9 mil dólares per capita por ano na 

economia boliviana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 h). 

 

Brasil (República Federativa do Brasil) 

O Brasil tem uma coleta sanitária que cobre 89,7% de seu território, produzindo 62,7 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 1%. A geração 
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per capita do lixo é de 383,2 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 11,5 mil 

dólares per capita por ano na economia brasileira (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 i). 

 

Canadá  

O Canadá tem uma coleta sanitária que cobre 99% de seu território, produzindo 26,7 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 26,8%. A geração 

per capita do lixo é de 777 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 39,7 mil 

dólares per capita por ano na economia canadense (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 j). 

 

Chade (República do Chade) 

O Chade produz 470 mil de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per 

capita do lixo é de 183 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 1,3 mil dólares 

per capita por ano na economia de Chade (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 k). 

 

Chile (República do Chile) 

O Chile tem uma coleta sanitária que cobre 97,8% de seu território, produzindo 7,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 0,4%. A geração 

per capita do lixo é de 456,3 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 16,3 mil 

dólares per capita por ano na economia chilena (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 l). 

 

China (República Popular da China) 

A China tem uma coleta sanitária que cobre 49,3% de seu território, produzindo 300 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 229,4 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 8,4 mil dólares per capita por ano na 

economia chinesa (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 m). 

 

Cingapura (República de Cingapura) 

Cingapura tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo, 

6,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 59%. A 

geração per capita do lixo é de 485,5 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 

59,7 mil dólares per capita por ano na economia do país (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ss). 
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Colômbia (República da Colômbia) 

A Colômbia tem uma coleta sanitária que cobre 98,9% de seu território, produzindo 

11,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 20%. A 

geração per capita do lixo é de 226,3 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 

9,6 mil dólares per capita por ano na economia colombiana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 n). 

    

Cuba (República de Cuba) 

Cuba tem uma coleta sanitária que cobre 76% de seu território, produzindo 2,4 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 4,8%. A geração 

per capita do lixo é de 294,8 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 9,9 mil 

dólares per capita por ano na economia cubana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 o). 

 

Egito (República Árabe do Egito) 

O Egito tem uma coleta sanitária que cobre 40% de seu território, produzindo 21,1 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 2,5%. A geração 

per capita do lixo é de 255,6 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 6,1 mil 

dólares per capita por ano na economia egípcia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 q). 

 

Emirados Árabes Unidos  

Os Emirados Árabes Unidos produzem 4,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

por ano. A geração per capita do lixo é de 620 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno 

de US$ 48,2 mil dólares per capita por ano na economia dos Emirados Árabes (UNIVERSITY 

OF LEEDS, 2016 eee). 

 

Equador (República do Equador) 

O Equador tem uma coleta sanitária que cobre 84,2% de seu território, produzindo 

3,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 259,2 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 8,3 mil dólares per capita por ano na 

economia equatoriana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 p). 

 

Espanha (Reino da Espanha) 

A Espanha produz 20,7 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de 

reciclagem é de 20%. A geração per capita do lixo é de 449 quilogramas anuais. As PPP 
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agregam em torno de US$ 31,6 mil dólares per capita por ano na economia espanhola 

(UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 uu). 

 

Estados Unidos (Estados Unidos da América) 

Os Estados Unidos da América têm uma coleta sanitária que cobre 95% de seu 

território, produzindo 228,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de 

reciclagem é de 23,8%. A geração per capita do lixo é de 733,7 quilogramas anuais. As PPP 

agregam em torno de US$ 48,8 mil dólares per capita por ano na economia estadunidense 

(UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ggg). 

 

Filipinas (República das Filipinas) 

Filipinas tem uma coleta sanitária que cobre 69% de seu território, produzindo 10,5 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 5%. A geração 

per capita do lixo é de 266,5 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 4,1 mil 

dólares per capita por ano na economia filipina (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 mm). 

 

França (República Francesa) 

A França tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 34,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 21%. A geração 

per capita do lixo é de 530 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 35,6 mil 

dólares per capita por ano na economia francesa (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 r). 

 

Gana (República de Gana) 

Gana tem uma coleta sanitária que cobre 85% de seu território, produzindo 5,6 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 225 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 1,8 mil dólares per capita por ano na 

economia de Gana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 t). 

 

Haiti (República do Haiti) 

O Haiti tem uma coleta sanitária que cobre 11% de seu território, produzindo 2,5 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 251,9 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 1,1 mil dólares per capita por ano na 

economia haitiana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 u). 
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Honduras (República de Honduras) 

Honduras tem uma coleta sanitária que cobre 64,6% de seu território, produzindo 1,7 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 222,7 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 3,8 mil dólares per capita por ano na 

economia hondurenha (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 v). 

 

Hungria (República da Hungria)  

A Hungria tem uma coleta sanitária que cobre 90% de seu território, produzindo, 3,7 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 21%. A geração 

per capita do lixo é de 400 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 20,6 mil 

dólares per capita por ano na economia da Hungria (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 w). 

 

Índia (República da Índia) 

A Índia tem uma coleta sanitária que cobre 51,1% de seu território, produzindo 226,5 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 182,5 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 3,6 mil dólares per capita por ano na 

economia indiana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 y). 

 

Indonésia (República da Indonésia) 

A Indonésia tem uma coleta sanitária que cobre 69% de seu território, produzindo 

59,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 6,5%. A 

geração per capita do lixo é de 255 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 4,5 

mil dólares per capita por ano na economia indonésia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 x). 

 

Irã (República Islâmica do Irã) 

O Irã produz 18 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de 

reciclagem é de 6%. A geração per capita do lixo é de 240,9 quilogramas anuais. As PPP 

agregam em torno de US$ 11,4 mil dólares per capita por ano na economia iraniana 

(UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 z). 
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Iraque (República do Iraque) 

A cidade de Bagdá, capital do Iraque, produz 832 mil toneladas de resíduos sólidos 

por ano. A geração per capita do lixo em Bagdá gira em torno de 230 quilogramas anuais 

(UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 e). No Iraque, muitas famílias tiram seu sustento econômico 

do lixo, porém, trabalhando muitas vezes em condições precárias e perigosas para a saúde. 

 

Irlanda (República da Irlanda) 

A Irlanda tem uma coleta sanitária que cobre 76% de seu território, produzindo 2,6 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 34%. A geração 

per capita do lixo é de 586 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 33,2 mil 

dólares per capita por ano na economia irlandesa (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 aa). 

    

Itália (República Italiana) 

A Itália tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 29,9 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 26%. A geração 

per capita do lixo é de 491 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 32,7 mil 

dólares per capita por ano na economia italiana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 bb). 

    

Japão 

O Japão tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 45,3 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 20,8%. A geração 

per capita do lixo é de 356,2 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 35,5 mil 

dólares per capita por ano na economia japonesa (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 cc). 

    

Malásia 

A Malásia tem uma coleta sanitária que cobre 80% de seu território, produzindo 10,9 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 377,7 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 15,1 mil dólares per capita por ano na 

economia da Malásia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ee). 

    

México (Estados Unidos Mexicanos) 

O México tem uma coleta sanitária que cobre 93,2% de seu território, produzindo 

39,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 3,3%. A 
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geração per capita do lixo é de 343,1 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 

15 mil dólares per capita por ano na economia mexicana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ff). 

    

Moçambique (República de Moçambique) 

Moçambique produz 4,2 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração 

per capita do lixo é de 182,5 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 980 

dólares per capita por ano na economia moçambicana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 gg).    

    

Nigéria (República Federal da Nigéria) 

A Nigéria tem uma coleta sanitária que cobre 60% de seu território, produzindo 25 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 60%. A geração 

per capita do lixo é de 153,9 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 2,3 mil 

dólares per capita por ano na economia da Nigéria (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 hh). 

    

Noruega (Reino da Noruega) 

A Noruega tem uma coleta sanitária que cobre 99% de seu território, produzindo 2,4 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 34%. A geração 

per capita do lixo é de 496 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 62,9 mil 

dólares per capita por ano na economia da Noruega (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ii).    

    

Nova Zelândia  

A Nova Zelândia produz 8,7 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Estima-

se que 2,4 milhões de toneladas sejam recicladas anualmente. A geração per capita de lixo é 

de 560 quilogramas atuais. Aproximadamente 85% do lixo municipal é disposto em aterros 

sanitários (INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION, 2012, p. 2).    

    

Paquistão (República Islâmica do Paquistão) 

O Paquistão tem uma coleta sanitária que cobre 55% de seu território, produzindo 20 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 127 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 2,8 mil dólares per capita por ano na 

economia paquistanesa (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 jj).    
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Paraguai (República do Paraguai) 

O Paraguai tem uma coleta sanitária que cobre 57% de seu território, produzindo 2,2 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 343,1 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 5,3 mil dólares per capita por ano na 

economia do Paraguai (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 kk).    

    

Peru (República do Peru) 

O Peru tem uma coleta sanitária que cobre 84% de seu território, produzindo 8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 273,8 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 10,1 mil dólares per capita por ano na 

economia do Peru (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ll). 

 

Portugal (República Portuguesa) 

Portugal tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 4,6 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 13%. A geração 

per capita do lixo é de 440 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 24,4 mil 

dólares per capita por ano na economia de Portugal (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 nn).    

    

Reino Unido (Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte) 

O Reino Unido tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 

30,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 28%. A 

geração per capita do lixo é de 482 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 

35,9 mil dólares per capita por ano na economia Reino Unido (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 

fff). 

 

República da Coreia 

A Coreia tem uma coleta sanitária que cobre 99% de seu território, produzindo 18,7 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 49%. A geração 

per capita do lixo é de 361 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 17,1 mil 

dólares per capita por ano na economia coreana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 dd). 
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Romênia   

A Romênia tem uma coleta sanitária que cobre 82,3% de seu território, produzindo 

5,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 3%. A 

geração per capita do lixo é de 272 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 15,1 

mil dólares per capita por ano na economia da Romênia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 oo). 

    

Rússia (Federação Russa) 

A Rússia produz 48,2 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração 

per capita do lixo é de 34 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 19,9 mil 

dólares per capita por ano na economia da Rússia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 pp).    

    

Senegal (República do Senegal) 

O Senegal tem uma coleta sanitária que cobre 21% de seu território, produzindo 889,8 

mil toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 189,8 quilogramas 

anuais. As PPP agregam em torno de US$ 1,9 mil dólares per capita por ano na economia do 

Senegal (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 rr).    

    

Síria (República Árabe da Síria) 

A Síria tem uma coleta sanitária que cobre 85% de seu território, produzindo 4,5 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 2,5%. A geração 

per capita do lixo é de 216,1 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 5 mil 

dólares per capita por ano na economia síria (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 yy).    

    

Suécia (Reino da Suécia) 

A Suécia tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 4,3 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 33%. A geração 

per capita do lixo é de 458 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 42,2 mil 

dólares per capita por ano na economia da Suécia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 vv).    

 

Suíça (Confederação Suíça) 

A Suíça tem uma coleta sanitária que cobre 99% de seu território, produzindo 5,6 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 34%. A geração 
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per capita do lixo é de 702 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 52,3 mil 

dólares per capita por ano na economia da Suíça (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ww).    

 

Tailândia (Reino da Tailândia) 

A Tailândia tem uma coleta sanitária que cobre 50% de seu território, produzindo 

25,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 11%. A 

geração per capita do lixo é de 365 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 8,3 

mil dólares per capita por ano na economia da Tailândia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 aaa). 

    

Tajiquistão (República do Tajiquistão)  

O Tajiquistão produz 539,8 mil toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per 

capita do lixo é de 324,9 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 2,3 mil dólares 

per capita por ano na economia do Tajiquistão (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 xx). 

 

Tanzânia (República Unida da Tanzânia)  

A Tanzânia tem uma coleta sanitária que cobre 48% de seu território, produzindo 16,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 365 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 1,5 mil dólares per capita por ano na 

economia da Tanzânia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 zz). 

 

Tunísia (República da Tunísia) 

A Tunísia tem uma coleta sanitária que cobre 82,5% de seu território, produzindo 2,2 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A taxa de reciclagem é de 5%. A geração 

per capita do lixo é de 210,8 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 9 mil 

dólares per capita por ano na economia da Tunísia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 bbb).    

 

Turquia (República da Turquia) 

A Turquia tem uma coleta sanitária que cobre 77% de seu território, produzindo 28,8 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 390 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 17,3 mil dólares per capita por ano na 

economia da Turquia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ccc).    
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Ucrânia  

A Ucrânia produz 9,7 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per 

capita do lixo é de 212,8 quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 7 mil dólares 

per capita por ano na economia da Ucrânia (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 ddd).    

 

Uruguai (República Oriental do Uruguai) 

O Uruguai tem uma coleta sanitária que cobre 98% de seu território, produzindo 1,2 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 376 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 14,7 mil dólares per capita por ano na 

economia do Uruguai (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 hhh).    

 

Venezuela (República Bolivariana da Venezuela) 

A Venezuela tem uma coleta sanitária que cobre 100% de seu território, produzindo 

9,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 313,9 

quilogramas anuais. As PPP agregam em torno de US$ 12,6 mil dólares per capita por ano na 

economia venezuelana (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 iii). 

    

Zimbábue (República do Zimbábue)  

O Zimbábue tem uma coleta sanitária que cobre 30% de seu território, produzindo 2,5 

milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A geração per capita do lixo é de 196 

quilogramas anuais (UNIVERSITY OF LEEDS, 2016 jjj). 

 

 

II. II. II. II. Major GroupsMajor GroupsMajor GroupsMajor Groups    

    

Fórum Ásia-Pacífico sobre Mulheres, Direito e Desenvolvimento – Sra. Wardarina Thaib 

O Fórum Ásia-Pacífico sobre Mulheres, Direito e Desenvolvimento surgiu em 1986 

com o objetivo de estabelecer um diálogo entre cientistas sociais, advogadas e ativistas da 

região da Ásia-Pacífico. Os problemas ambientais oriundos da questão do lixo afetam 

diretamente as condições econômicas e sociais das mulheres da região e o Fórum visa tomar 

uma ação coletiva para empoderar tais mulheres em busca de seus direitos. Na UNEA, o 

fórum representa a região da Ásia-Pacífico (ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW AND 

DEVELOPMENT, 2016). 
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Movimento da Juventude Árabe pelo Clima – Sr. Tareq Ahmed Abdo Hassan  

O Movimento da Juventude Árabe pelo Cima é uma instituição independente que 

mobiliza os jovens da África do Norte e do Oriente Médio em relação aos problemas oriundos 

das mudanças climáticas. O movimento apoia os países a desenvolver instrumentos de 

combate aos efeitos desse problema ambiental, que afeta o futuro econômico e social dos 

jovens árabes. Na UNEA, o Movimento representa a região da Ásia Ocidental (ARAB YOUTH 

CLIMATE MOVEMENT, 2016). 

    

ONG Conservação Internacional - Sra. Maggie Comstock 

A ONG Conservação Internacional está presente em mais de 30 países e atua no 

financiamento de projeto voltados à proteção ambiental. Seus projetos são baseados em três 

elementos: a proteção da riqueza ambiental mundial; promover a governança global para a 

proteção ambiental por meio de parcerias entre governos e sociedade civil; e promover 

padrões de produção sustentável em empresas dos setores de energia, agricultura e 

mineração. Na UNEA, a ONG representa a região da América do Norte (CONSERVATION 

INTERNATIONAL, 2016). 

    

ONG Eco-Accord – Centro para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Sra. 

Olga Ponizova 

O Centro para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Eco-Accord) foi 

criado em 1992 por acadêmicos da Universidade Estatal de Moscou Lomonosov. A ONG 

realiza pesquisas para encontrar soluções que promovam o desenvolvimento sustentável e a 

consciência global sobre problemas ambientais. Na UNEA, a ONG representa a região da 

Europa (ECO-ACCORD – CENTER FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2016). 

    

ONG Rede Mudança Climática/Ação 24 – Sra. Tracy Sonny  

A ONG Rede Mudança Climática é composta por um conjunto de outras ONGs que 

trabalham com o objetivo de promover a conscientização sobre a necessidade de proteção 

ambiental diante dos efeitos do aquecimento global. A rede trabalha principalmente com 

governos africanos para ajudá-los a formular políticas de proteção ambiental e de ações 
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contra as mudanças climáticas. Na UNEA, a ONG representa a região da África (LETSHOLO, 

2014).    

        

ONG Viva Hoje – Sr. Pedro Cunha  

 A ONG Viva Hoje busca mobilizar os jovens a alterar sua filosofia de vida para padrões 

mais sustentáveis. O foco da mobilização está em projetos de integração das diferenças entre 

atores sociais e econômicos. Atualmente, a ONG foca na promoção da Agenda 2030 e seus 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente no Brasil. Na UNEA, a ONG 

representa a região da América Latina e Caribe (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMME, 2016).  
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