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O que um container tem a ver com o lixo no mar.
Uma questão de responsabilidade solidária

Luís Peazê*
Falando em lixo marinho, comecemos

pela definição do que seja lixo. É incerta
a origem da palavra. A etimologia aceita
é de que tenha vindo do latim lix, que
significa lixívia, relacionada a “sujo” com
“água de lavar”; ou de lixius, água de
coagem, decoada, bar-
rela. Ainda, o seu berço,
segundo alguns diciona-
ristas, teria lugar em
“lixa”, servidor do exér-
cito, cantineiro, e que,
na baixa época toma o
sentido de “vil”. Daí em
diante as aplicações se
multiplicam. Por fim,
tudo pode ser lixo. Em se
tratando de lixo marinho,
até um container pode
virar lixo no mar. O pro-
blema está à tona.

Mesmo nos dias de
hoje, há quem ainda de-
fenda que a água do mar
seja um solvente impla-
cável, tudo corrói, tudo aguenta. Tome-
mos com exemplo o caso Cataguazes:
uma barragem nessa cidade de Minas
Gerais, que acumulava resíduos tóxicos
da fabricação de celulose, rompera e con-
taminara o Rio Pomba, depois o Rio Pa-
raíba do Sul, atingindo cinco municípios

antes de no litoral, sul capixaba e norte
fluminense. Era uma tragédia, e decisões
deveriam ser tomadas rapidamente. Mas
nem tanto, como queriam algumas pes-
soas inferindo que as águas dos rios de-
veriam ser apressadas para chegarem ao

mar. Recentemente, no estado do Para-
ná, o IBAMA autuou os responsáveis pelo
descarte de lixo hospitalar misturado a
outros tipos de lixo tóxico no mar. A la-
vagem de porões de navios dentro de li-
mites proibidos de águas marinhas con-
tinua existindo, infelizmente. As águas

de lastro, de difícil solução, também são
um tipo de lixo marinho. Os casos de uso
do mar como último escoadouro do que
não é mais útil para o homem são inu-
meráveis. E aqui está a questão chave:
antes de se definir o que seja lixo, para

uns, e não lixo, para outros,
atingimos um estágio na so-
ciedade pós-moderna que nos
permite abordar o assunto
num nível superior. O da res-
ponsabilidade solidária. O
mar é de todos e, mais do que
tudo, o responsável pela qua-
lidade de vida do planeta.
Dos seres vivos, humanos,
animais e vegetais.

O ciclo das águas é o pon-
to de partida e de chegada,
incluindo a cadeia alimentar
nos seus mais remotos elos
e interrelações, tudo acaba e
reinicia no mar. Da produção
do oxigênio que respiramos,
das meio-faunas ao zooplanc-

ton, às chuvas que irrigam as plantações,
abastecem os reservatórios de água po-
tável, rios, lagoas e lençóis freáticos.
Mais cedo ou mais tarde chegarão ou
partirão do mar para mais uma jornada
cíclica. Nossos despojos inclusos, obvia-
mente. A Agenda 21, nos seus capítulos
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20, 21 e 22 alerta (em 1992): “O lixo
sólido deve aumentar quatro a cinco ve-
zes até 2025. Nos países em desenvolvi-
mento, menos de 10% do esgoto humano
é tratado. Se nada for feito, por volta de
2025, o planeta estará engolfado numa
montanha de esterco humano.” Previsões
desse tipo escapam à nossa capacidade
de imaginação, mas nem por isso não são
factíveis.

‘Queimá-lo, enterrá-lo, deixá-lo a céu
aberto, o que fazer com o lixo? Aterros
sanitários planejados, reciclagem, mo-
deração de consumo? Esses são os
meandros da questão. A tendência oti-
mista é de que o IDH – Índice de Desen-
volvimento Humano mundial aumente.
Leia-se: que a pobreza seja erradicada.
E a quantidade de lixo produzida pelo
homem aumentaria ainda mais, pois,
quanto maior o poder aquisitivo maior é
a capacidade do homem de gerar lixo.
Leia-se consumir.

São três ou quatro os vetores da
origem do lixo marinho: o uso do mar,
pelo transporte de carga pelo mar, que
na linguagem jurídica é uma aventura
marítima; o manejo do mar, pela explo-
ração e explotação de petróleo e gás, e a
pesca, artesanal e industrial; e o usufru-
to do mar, pelos esportes e formas de
lazer no mar e nas orlas marítimas. Tudo
isso pode acontecer solidariamente no
mesmo espaço ao mesmo tempo. O ve-
tor extra seriam os esgotos que chegam
ao mar, diretamente ou através do rios.

Até aqui tocamos no lado inescapá-
vel da questão do lixo, marinho. Nós pro-
duzimos lixo e ponto, o nó gordiano que
temos para desatar. Se por um lado con-
sideramos cada vez mais o mar como
uma saída para as carências de fontes
de alimentos, de terapêutica, de ener-
gia e até de novas substâncias fabris,
por outro a quantidade de lixo atualmen-
te encontrada no mar está não só invia-
bilizando certas áreas marinhas, mas
prejudicando pesquisas de toda sorte.
O Dr. Eduardo B. Fagundes Netto, biólo-
go pesquisador do IEAPM – Instituto de
Estudos do Mar Almirante Paulo Morei-
ra, foi perguntado sobre os problemas

que o lixo marinho provoca em suas pes-
quisas. A turbidez das águas pela polui-
ção, em certas áreas do litoral, retar-
dam ou impedem a instalação de esta-
ções oceanográficas. A quantidade de
lixo trazida nos equipamentos de cole-
tas, o tempo de seleção do que seja or-
ganismo de interesse da pesquisa, a di-
ficuldade de identificação de seres e
substâncias marinhas e sua distinção do
que seja apenas lixo, e etc, represen-
tam dólares adicionais nos orçamentos
de projetos de pesquisa. Sem falar nos
danos aos equipamentos caríssimos. A
própria pesquisa arqueológica é preju-
dicada pelo assoreamento de baías e
proximidades de grandes centros urba-
nos. A Baía da Guanabara, por exemplo,
recebe diariamente em suas águas o
equivalente a um estádio do Maracanã
e meio cheio de esgoto, adicionalmente
a duas toneladas de óleo e ao efeito for-
miguinha dos despojos das embarcações
de serviços e dos usuários dos transpor-
tes coletivos. Não menos diferente é o
caso da precariedade da gestão das zo-
nas costeiras. No final, tudo não passa
da gestão de lixo, marinho.

Mas há um problema ainda maior, de
difícil solução, que torna o mar inteira-
mente vulnerável, empecilho a sua fun-
ção de regulador da qualidade de vida,
condições climáticas, fisico-químicas e
biológicas da Terra: a negligência, ou, na
melhor das hipóteses, a falta da noção
de responsabilidade solidária.

Esse novo conceito vem ganhando im-
portância e construindo jurisprudência no
meio marítimo. E começa a ser pratica-
do na tomada de decisão quanto ao layout
interno de cargas dos containers, na es-
colha das empresas de transporte marí-
timo, da classificação dos navios contra-
tados, dos próprios armadores e dos de-
mais elos da esteira de responsabilidade
do ambiente portuário e da marinha mer-
cante. No final da linha, o objetivo é ini-
bir qualquer possibilidade de responsa-
bilização, no caso de acidentes, negligen-
tes ou não, envolvendo a carga, a em-
barcação, o elemento humano e o meio
ambiente.
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Nessa hora o “player” segurador pode
contribuir substancialmente para envolver
a todos de um modo que o lixo não acabe
no mar. O Comte. Rucemah Leonardo Go-
mes Pereira, Árbitro Regulador de Avarias
Marítimas declarou para este articulista
que há casos em que o Comandante de
um navio pode decidir empurrar um con-
tainer, por exemplo, para o mar, sacrifi-
cando-o para proteger a sua aventura
marítima. Explica-se: havendo um aciden-
te a bordo ou uma colisão, em que parte
da carga começa a oferecer perigo para a
estabilidade do navio, o comandante tem
autoridade para tomar tal decisão, e, nes-
te caso ficou caracterizada a avaria gros-
sa. Situação de disputa que poderá envol-
ver mais de três mil containers, centenas
de empresas de origem da carga, outras
centenas de destinatários, legislação de
mais de um país, e etc. Caso em que um
simples container jogado ao mar não foi
apenas mais um pouco de lixo no ambien-
te marinho, foi o início de uma pendenga
complexa, e cara.

Há outro modo de ver a questão. Hoje
em dia quando o comandante irrespon-
sável de um navio da Marinha Mercante
permite que o lixo produzido a bordo seja
descartado no mar ele não está apenas
burlando uma lei internacional, passível
de penalidade criminal. Ele está contri-
buindo para o fortalecimento dessa ju-
risprudência da responsabilidade solidá-
ria. Com a palavra os juristas. O mar
agradece a defesa.
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