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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A QUESTÃO DO 

LIXO 

 

RELATÓRIO 

 

A assembleia das Nações Unidas para o meio Ambiente discutiu metodologias 

para realizar soluções acerca do gerenciamento de resíduos sólidos em meio urbano. 

Elencaram pontos relevantes, discutiram suas posições, sinalizaram suas políticas 

mínimas e máximas. Os apontamentos feitos pelos delegados foram sentido a 

coordenação que deve existir entre os setores, os quais precisam delinear políticas 

públicas claras, capazes de trabalharem em conjunto em função da gestão de resíduos. 

A sessão do comitê iniciou-se com discursos oficiais proferidos pelos chefes de 

estado de diversas delegações. Dentre os discursos, os delegados abordaram a 

necessidade de haver um consenso acerca da questão levantada, apresentaram suas 

perspectivas nacionais e internacionais, as quais deveriam ser abrangidas e solucionadas 

pelo comitê, e suas expectativas ao longo das discussões. Para que pudesse haver um 

melhor fluxo do debate, os países começaram a trabalhar a partir da criação de uma 

agenda que poderia direciona-los futuramente na resolução do documento final do comitê. 

A princípio as representações do Chade e do Reino Unido redigiram as agendas 

separadamente, no entanto os tópicos e temas foram juntados, formado uma agenda, que 
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foi de extrema relevância para as questões finais das negociações. Tudo isso foi possível 

por meio de debates formais- informais, consultas e coordenações de grupo. Dentro da 

agenda os delegados elencaram temas como: financiamento, padrões de produção de 

consumo, gestão integrada, cadeia fechada e tratamento do lixo 

 A discussão ficou interessante quando dentre várias propostas relevantes, foi 

introduzido a ideia de um sistema de anexos. Esse sistema seria divido em vários anexos, 

no qual quanto menor o número mais desenvolvido o país. Nos números mais centrais, 

estariam os países com algum tipo de tecnologia que poderia ser compartilhada, e os 

números maiores, países subdesenvolvidos com necessidades estruturais mais precárias. 

Esse sistema teria como objetivo facilitar, qualificar e definir as funções de cada um dos 

países dentro dos anexos, o que aproximaria a interação dos países, principalmente nas 

questões humanitárias e de financiamento. Outros pontos abordados que geraram uma 

grande prosperidade no debate, foram as menções aos 5R nos processos de reutilização 

dos lixos produzidos internacionalmente e a grande atenção aos 17 objetivos do milênio, 

que constam dentro da Agenda 2030. 

 Os representantes de estado também focaram bastante suas decisões nas 

questões de moradores em áreas de risco, no qual buscavam encontrar um método de 

gestão da situação. Dentro dos temas os delegados focaram as negociações na necessidade 

de microcréditos e deslocamento dessa população para áreas mais seguras, assim como a 

implantação de um sistema que pudesse utilizar o lixo dessas regiões, que muitas vezes 

se encontram em aterros, em energia para os países que são afetados por essa adversidade. 

As negociações, no entanto, não se restringiram a isso. Pois, os delegados também 

apontaram como importante a inserção de arranjos de tecnologia reversa, que permitiria 

que os lixos, principalmente eletrônicos, não voltassem para o meio ambiente, sendo 

incluídos dentro de uma cadeia de clico integrado de gestão de resíduos sólidos. Devido 

a observações de alguns países, decorreu a questão sobre indivíduos que sobrevivem a 

partir do trabalho manual em lixões, o que levou as representações a pensarem em outros 

métodos de trabalho que poderiam ser substituídos no lugar desse trabalho precário.  

Na sessão seguinte do PNUMA, o grupo G-77 e outros foram os primeiros a se 

pronunciarem, levantando o que foi discutido para o rascunho de resolução. A 

representante da Rússia também se pronunciou, ao lado do Reino Unido, que fez alguns 

adendos. Para finalizar o pronunciamento dos grupos de coordenação, a representante do 

Peru leu o rascunho de resolução elaborado pelo GRULAC. Logo após, apresentados os 

rascunhos, os delegados em conjunto, iniciaram um debate caloroso acerca de cada 
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parágrafo, tanto preambulares quanto operativos, dos rascunhos de resolução, pedindo o 

pronunciamento dos major groups a respeito do tema, gerando também um debate 

energético que ficou em torno, da questão da alocação inadequada de lixo, incluindo 

apenas a discussão acerca da obsolescência programada.  

Durante os debates formais-informais da sétima sessão do programa das nações 

unidas para o meio ambiente, os representantes foram surpreendidos por uma crise, no 

qual uma manifestação popular internacional, iniciou-se nas ruas. Os manifestantes 

protestavam em busca de soluções sobre problemas vigentes do lixo, pedindo uma maior 

reciclagem, a diminuição do consumo e uma priorização das questões humanitárias em 

contraposição ao capital. Como uma medida de resposta a situação delicada, os delegados 

elaboraram uma nota à imprensa. Nessa nota reiteraram a preocupação com as 

adversidades ambientais e com as pessoas que são prejudicadas devido a gestão desses 

materiais. Enfatizaram a questão na obsolescência programada, propondo o incentivo a 

empresas com selo verde. Outro ponto apresentado na nota, tomava frente aos tópicos  

de educação e de suporte a trabalhadores, tudo isso, através do envio de equipamentos de 

segurança, como também a realocação de pessoas em risco. 

 Logo após a efetuação do pronunciamento, os chefes de estado, por meio de 

coordenações de grupos e debates formais informais, juntaram esforços para compilação 

da proposta de resolução de rascunho. Mediante esses esforços, com o clima de consenso, 

os delegados propuseram alterações e fizeram negociações no documento, a fim de deixa-

lo o mais adequado a todos. No entanto, na finalização do documento, houve uma nova 

crise, no qual os delegados tiveram que realizar uma nota à imprensa posicionando-se 

com medidas de gestão do lixo. Devido ao alto grau de cooperação dos delegados e a 

dedicação de conseguirem terminar as discussões de maneira a abranger a opinião de 

todos, o documento foi aprovado por consenso. 

  

 

 

 


