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A PROPOSTA DO EXECUTIVO PARA A LEI DA
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ilidia da A. Garrido Martins Juras
e

Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo

1. ANTECEDENTES

O tema resíduos sólidos e seu manejo ambientalmente adequado tem
sido alvo de intensas discussões no Congresso Nacional há pelo menos quinze anos. Na Câmara
dos Deputados, o foco dessas discussões concentra-se no Projeto de Lei nº 203, de 1991, do
Senado Federal, que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a
destinação final dos resíduos de serviços de saúde. Durante sua tramitação, foram apensados a
esse projeto mais de uma centena de proposições, algumas das quais tratam do tema de forma
abrangente, incluindo a instituição de uma política nacional de resíduos sólidos, enquanto outras
se atêm a temas mais específicos, como pilhas e baterias, pneus usados, embalagens, reciclagem,
importação de resíduos etc.

Para a análise do PL 203/1991 e seus apensos, foi constituída uma
Comissão Especial que, no final de 2006, aprovou vários dos projetos na forma de um
Substitutivo. A matéria encontra-se pronta para ser incluída na Ordem do Dia do Plenário.

Em 11/9/2007, chegou à Câmara dos Deputados o PL 1991/2007, do
Poder executivo, que “institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências”,
que também foi apenso ao PL 203/1991.

2. O SUBSTITUTIVO AO PL 203/1991 E APENSOS

O Substitutivo aprovado pela Comissão Especial constituída para analisar
o PL 203/1991 e seus apensos merece vários reparos quanto à forma, mas, principalmente,
quanto ao conteúdo, dos quais destacamos os que seguem.

O texto não considera a Lei nº 11.445, de 5 de maio de 2007, que
estabele as diretrizes nacionais para o saneamento básico e inclui disposições genéricas para os
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serviços de limpeza urbana. Ademais, parece invadir, em vários pontos, a competência municipal
prevista no art. 30 da Constituição Federal.

No Substitutivo, inclui-se como usuário dos serviços de limpeza urbana
(art. 28) tanto a pessoa física ou jurídica, proprietária de imóvel atendido por esses serviços,
quanto o próprio Município, nos casos de concessão, o que resulta em situação sui generis para o
Município, quando essa definição é cotejada com as obrigações  impostas ao usuário (art. 29).

No que se refere aos resíduos industriais, podem ser citadas como
exemplo ao menos duas anomalias, também relacionadas à competência municipal e à definição
da responsabilidade quanto à gestão de resíduos sólidos. Uma delas é equiparar aos resíduos
urbanos, para fins de coleta pelo Poder Público, os resíduos industriais ou de mineração que não
possuam quaisquer traços de toxidade, reatividade, corrosividade, inflamabilidade e explosividade
(art. 32). Não se pode impor ao Município que assuma a gestão dos resíduos industriais, de
qualquer tipo. Seria, ademais, um retrocesso na legislação, uma vez que as resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – Conama já preveêm a responsabilidade dos estabelecimentos
industriais pelos resíduos por eles gerados.

Outrossim, a exclusão, da classificação como resíduos, “dos materiais
secundários e co-produtos para os quais se tenha comprovadamente alternativa econômica e
ecologicamente viável de reciclagem, dentro do próprio processo industrial, ou de reutilização,
como matéria-prima ou energia, em outros processos industriais ou atividades econômicas”,
possibilita que uma ampla variedade de resíduos industriais não sejam classificados como tal, com
conseqüências ambientais claramente negativas relacionadas à isenção do estabelecimento
industrial da responsabilidade quanto à gestão desses resíduos.

Embora o Substitutivo aparentemente vede a importação de resíduos
(art. 17), abre uma ampla e maléfica exceção para aqueles que, pelas suas características, sejam
considerados como matérias-primas ou insumos, destinados a processos industriais de reciclagem.
O dispositivo, por si, já contraria um dos princípios que norteiam a moderna gestão de resíduos
sólidos, ou seja, que o resíduo seja tratado, reutilizado, reciclado ou tenha destino final no local
onde se originou e, além disso, contribui para aumentar, ainda mais, o já elevado passivo
ambiental representado pelos resíduos sólidos.

Em vários pontos do texto, há referência a um plano de gerenciamento
integrado de resíduos especiais, a ser elaborado nos termos da lei, mas tais termos não são
especificados.

O termo “gerador de resíduos” é usado no texto de forma bastante
genérica, o que pode trazer problemas. Por exemplo, que responsabilidade tem, perante a lei, o
consumidor de um refrigerante: é considerado o “gerador do resíduo”? A responsabilidade pós-
consumo que, a nosso ver, deveria ser instituída como regra geral, só é prevista para pneus. Aliás,
as disposições relativas a pneus contidas no Substitutivo são muito mais detalhadas que caberia
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numa lei. Além disso, levam claramente à permissão para a importação de pneus usados, prática
ambientalmente condenável.

Ainda em relação à responsabilidade pós-consumo, entende-se que a lei
deve dar abertura para que a obrigação seja estendida a vários produtos, conforme surgirem as
necessidades. Cabe ressaltar que a responsabilidade pós-consumo está presente lei para resíduos
de agrotóxicos e embalagens usadas desses produtos e em normas do Conama para pilhas,
baterias e pneus, e se discute, também no âmbito desse conselho, a ampliação dessa
responsabilidade para outros produtos, como lâmpadas. Outrossim, muitos Estados já incluíram
essa regra geral em suas leis próprias.

O texto do Substitutivo traz detalhamento excessivo em relação a alguns
resíduos (por exemplo, resíduos de serviços de saúde, resíduos de mineração, pneus) e omissão
completa em relação a outros (como vinhoto, pilhas e baterias, por exemplo). Faltam, ainda,
responsabilidades claras dos órgãos estaduais e federais em relação a determinados tipos de
resíduos, por exemplo, os perigosos; não caberia o controle federal, em determinados casos?
Ainda em relação a resíduos perigosos, o Substitutivo não aborda a questão das inúmeras áreas
contaminadas existentes no País, muitas delas sem um responsável direto (sítios órfãos); uma
solução, adotada nos Estados Unidos, seria a instituição de uma taxa para um fundo nacional, que
seria utilizada para a remediação desses sítios.

3. A PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO

3.1. Capítulo I – disposições preliminares e definições

Nas disposições preliminares do Pl 1.991/2007, são inseridas uma série
de diretrizes para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de natureza bastante conceitual. São
exemplos: proteção da saúde pública e da qualidade do meio ambiente; desenvolvimento de
processos que busquem a alteração dos padrões de produção e consumo sustentável de produtos
e serviços; incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e
reciclados; transparência e participação social; integração dos catadores de materiais recicláveis
nas ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos; etc. Fica estabelecido, também, que o Poder
Público e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações que envolvam os resíduos
sólidos gerados. Excluem-se os rejeitos radioativos da aplicação da futura lei.

Nas definições, são trabalhados os seguintes conceitos: análise do ciclo
de vida do produto; avaliação do ciclo de vida do produto; ciclo de vida do produto; coleta
diferenciada; consumo sustentável; controle social; destinação final ambientalmente adequada;
fluxo de resíduos sólidos; geradores de resíduos sólidos; gerenciamento integrado de resíduos
sólidos; gestão integrada de resíduos sólidos; logística reversa; resíduos sólidos; reutilização;
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manejo de resíduos sólidos; limpeza urbana; tecnologias ambientalmente saudáveis; e tratamento
ou reciclagem.

Parece haver alguns problemas técnicos nessas definições. Não se
justifica, por exemplo, a diferenciação entre análise do ciclo de vida do produto e avaliação do
ciclo de vida do produto. Da mesma forma, não se justifica, no projeto, a separação entre coleta
seletiva e coleta multi-seletiva. A inserção das pessoas que trabalham com o manejo de resíduos
na categoria de geradores pode vir a ser questionada. Aliás, a própria definição de gerador de
resíduos sólidos gera dificuldades na aplicação de vários dispositivos da proposição, como
veremos mais adiante. As definições de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, gestão
integrada de resíduos sólidos e manejo de resíduos merecem ser aperfeiçoadas, e possivelmente
reduzidas a apenas dois conceitos. A própria definição de resíduos sólidos apresenta problemas,
não esclarecendo o que significam atividades especiais ou diferenciadas. A reciclagem e o
tratamento são tratados como sinônimos, quando a primeira é apenas uma espécie do gênero
tratamento.

3.2. Capítulo II – da Política Nacional de Resíduos Sólidos

Fica estabelecido que a Política Nacional de Resíduos Sólidos será
desenvolvida em consonância com as políticas de meio ambiente e educação ambiental, recursos
hídricos, saneamento básico, saúde etc., e que as políticas estaduais e municipais devem ser
compatíveis com as diretrizes fixadas.

Listam-se vários instrumentos da Política Nacional: planos de gestão
integrada de resíduos sólidos; análise e avaliação do ciclo de vida; Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; inventários de resíduos sólidos; avaliação de
impactos ambientais; Sistema Nacional de Informações Ambientais e Sistema Nacional de
Informações em Saneamento Básico; logística reversa; licenciamento ambiental; monitoramento e
fiscalização ambiental; cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado;
pesquisa científica e tecnológica; educação ambiental; incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
Fundo Nacional do Meio Ambiente e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico; e conselhos de meio ambiente. Esses instrumentos não são detalhados em
disposições normativas específicas.

3.3. Capítulo III – dos resíduos sólidos

Os resíduos sólidos são classificados quanto à origem e quanto à
finalidade. Quanto à origem, as classes estabelecidas são as seguintes: resíduos sólidos urbanos;
resíduos sólidos industriais; resíduos sólidos de serviços de saúde; resíduos sólidos rurais; e
resíduos sólidos especiais ou diferenciados. Quanto à finalidade, as classes são resíduos sólidos
reversos e rejeitos.
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Em primeira análise, parece que a classe de resíduos sólidos especiais ou
diferenciados poderia ser desmembrada. Os cuidados relacionados ao aspecto de periculosidade
do resíduo são bastante diversos daqueles que envolvem o aspecto da quantidade. Outro ponto a
ser comentado é que as classes previstas quanto à finalidade enquadrar-se-iam melhor nas
definições gerais presentes na parte inicial do texto.

Na seção relativa à gestão integrada de resíduos sólidos, estatui-se que
incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão dos resíduos sólidos gerados em seus
respectivos territórios. Tal dispositivo, por sua extrema generalidade, pode gerar distorções graves
na aplicação da futura lei.

É sabido que a definição de gestão prevista pelo projeto abarca atos
essencialmente a cargo do Poder Público: textualmente, ações voltadas à busca de soluções para
os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômicas, ambientais,
culturais e sociais, com ampla participação da sociedade, tendo como premissa o
desenvolvimento sustentável. Ocorre que a diferenciação entre gestão integrada e gerenciamento
integrado não parece totalmente evidente, havendo inúmeras ações que integram o processo de
gestão que estão a cargo não do Poder Público municipal, mas sim dos geradores. Talvez seja
mais indicado remeter ao Distrito Federal e aos Municípios não a gestão integrada, mas sim a
política municipal de resíduos sólidos.

Conforme a proposição, cabe ao Distrito Federal e aos Municípios
elaborar planos de gestão integrada de resíduos sólidos, como condição para terem acesso aos
recursos da União nessa área. Nesse plano, devem ser inseridos, entre outros pontos: visão global
dos resíduos sólidos gerados; identificação das regiões favoráveis para disposição final adequada
de rejeitos, inclusive no que toca a soluções compartilhadas; identificação dos resíduos sólidos
especiais ou diferenciados; procedimentos operacionais mínimos a serem adotados nos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; estabelecimento de indicadores de desempenho
operacional e ambiental; definição das atribuições de todos aqueles que participam de sua
implementação; programa social; mecanismos para a criação de fontes de negócios; descrição das
formas de controle dos geradores de resíduos sólidos sujeitos ao sistema de logística reversa no
âmbito local e os instrumentos financeiros que poderão ser aplicados para incentivar ou controlar
as atividades deles decorrentes; identificação e monitoramento dos passivos ambientais; etc.

Cabe aos geradores de resíduos sólidos industriais, de serviços de saúde,
rurais, especiais ou diferenciados elaborar e dar publicidade a seus planos de atuação para os
resíduos sólidos. Esse plano deve conter: descrição do empreendimento; diagnóstico dos resíduos
gerados ou administrados; objetivos e metas que deverão ser observados nas ações definidas para
os resíduos sólidos; procedimentos e indicadores operacionais; modalidades de manejo e
tratamento; formas de participação na logística reversa; cronograma; medidas saneadoras dos
passivos ambientais; etc. O plano de atuação para os resíduos sólidos deve obervar o plano de
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gestão integrada elaborado pelo Poder Público municipal, estar sob a responsabilidade de
profissional habilitado e integrar o processo de licenciamento ambiental.

Constata-se uma lacuna em relação aos resíduos urbanos, uma vez que,
para estes, não está prevista a elaboração de um plano de atuação. 

A proposta, então, traz dois planos distintos: o plano de gestão integrada
de resíduos sólidos a cargo do Poder Público e o plano de atuação para os resíduos sólidos a
cargo de determinados geradores. Fica a dúvida se não seria mais simples e compreensível para a
aplicação da futura lei prever planos de gerenciamento de resíduos como regra, como exigência
para todas as municipalidades, individualmente ou em consórcio, e para geradores dos resíduos
que não estão cobertos pelos serviços de limpeza pública (industriais, comerciais de grande porte,
perigosos etc.). Também não fica claro, na proposta, quem são os responsáveis pelo plano de
atuação no caso dos resíduos sólidos especiais ou diferenciados.Tratando das responsabilidades, a
proposta estabelece, como regra geral, que a responsabilidade pelos resíduos gerados é do
gerador, compreendendo as etapas de acondicionamento, disponibilização para coleta, coleta,
tratamento e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Somente cessa a
responsabilidade do gerador de resíduos sólidos urbanos com a disponibilização adequada dos
resíduos para coleta. No dano envolvendo resíduos sólidos, a responsabilidade pela execução de
medidas mitigatórias, corretivas e reparatórias será da atividade ou empreendimento causador do
dano, solidariamente com seu gerador. A responsabilidade do gerador de resíduo sólido urbano
aplica-se apenas se o dano decorrer diretamente de seu ato ou omissão. Assim, nos demais casos,
fica subentendida a responsabilidade objetiva.

3.4. Capítulo IV – do fluxo dos resíduos 

Quanto à logística reversa, são estabelecidos primeiramente seus
objetivos, entre eles: promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos gerados seja
direcionado para a sua cadeia produtiva ou para cadeias produtivas de outros geradores; reduzir a
poluição e o desperdício de materiais; compatibilizar interesses econômicos conflitantes entre os
agentes econômicos, ambientais, sociais, culturais e políticos; estimular a produção e o consumo
de produtos derivados de materiais recicláveis; etc. Fica estabelecido que os resíduos sólidos
deverão ser reaproveitados em produtos na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, cabendo:

• ao consumidor, acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos
sólidos gerados; e disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reversos para
coleta;

• ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos
oriundos dos serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos sólidos; articular com
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os geradores dos resíduos sólidos a implementação da estrutura necessária para
garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos oriundos dos serviços de
limpeza urbana; disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos; e dar
destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos;

• ao fabricante e ao importador de produtos, recuperar os resíduos sólidos, na forma de
novas matérias-primas ou novos produtos em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos; desenvolver e implentar tecnologias que absorvam ou eliminem de sua
produção os resíduos sólidos reversos; disponibilizar postos de coleta para os resíduos
sólidos reversos aos revendedores, comerciantes e distribuidores, e dar destinação
final ambientalmente adequada aos rejeitos; garantir, em articulação com a rede de
comercialização, o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos; e disponibilizar
informações sobre a localização dos postos de coleta dos resíduos sólidos reversos;

• aos revendedores, receber, acondicionar a armazenar temporariamente os resíduos
sólidos reversos; disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos
consumidores; e informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos reversos e
seu funcionamento.

Fica previsto que os resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de
limpeza urbana devem ser disponibilizados pelo Poder Público, para que seus geradores
providenciem o retorno para seu ciclo ou para outro ciclo produtivo. O texto estabelece que os
custos relativos à coleta, armazenamento e disponibilização dos resíduos sólidos reversos pelos
serviços de limpeza urbana poderão ser cobrados, mas não diz de quem. O Poder Público
priorizará a contratação de organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis formadas
por pessoas físicas de baixa renda para a coleta de resíduos reversos no âmbito dos serviços de
limpeza urbana.

Duas dúvidas principais ficam evidentes nesses dispositivos.
Primeiramente, diante da definição ampla de gerador de resíduos sólidos, não fica claro a qual dos
geradores se imputam as obrigações previstas nesses dispositivos. Não são claros, também, os
limites das responsabilidades do gerador e do Poder Público no sistema de logística reversa. Note-
se que tanto o Poder Público quanto os fabricantes e comerciantes devem ter postos de coleta.
Cabe questionar se não seria mais indicada a instituição clara da responsabilidade pós-consumo
do gerador de determinados tipos de resíduos. Caberia ao gerador, isoladamente ou em conjunto
com outros geradores, criar esquemas de coleta, tratamento e destinação final, sempre que
possível integrando os catadores nessas atividades. Com a diluição de responsabilidades, pode-se
estar enfraquecendo a aplicação da futura lei.

Deve ser mencionado que a proposta não estabelece quais cadeias
produtivas estão sujeitas ao sistema da logística reversa. Remete-se o detalhamento a regulamento.
O texto talvez pudesse avançar um pouco mais em detalhes nesse ponto. Na verdade, cabe



10

perceber que o projeto não traz disposições específicas sobre quaisquer tipos de resíduos,
inseridos na logística reversa ou não.

3.5. Capítulo V – dos instrumentos econômicos e financeiros

Dispõe-se que o Poder Público atuará no sentido de estruturar
programas indutores e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de
prevenção e redução de resíduos sólidos no processo produtivo, de desenvolvimento de pesquisas
voltadas à prevenção da geração de resíduos sólidos e produtos que atendam à proteção
ambiental e à saúde humana, de desenvolvimento de projetos consorciados de logística reversa;
etc. Coloca-se a existência do plano de gestão integrada de resíduos sólidos como condição para o
recebimento de incentivos e financiamentos dos órgãos federais de crédito e fomento. Prevê-se
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar normas com o
objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou credtícios para as indústrias e entidades
dedicadas à reutilização e ao tratamento de resíduos sólidos, repeitada a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Os dispositivos sobre instrumentos econômicos e financeiros têm pouco
conteúdo normativo. Limitam-se a estabelecer diretrizes que, para serem colocadas em prática,
poderão necessitar de outras leis, nas diferentes esferas de governo. A criação de incentivos fiscais
demanda lei específica, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal.

3.6. Capítulo VI – das proibições

Proíbem-se as seguintes formas de disposição final de rejeitos:
lançamento nos corpos hídricos e no solo, de modo a causar danos ao meio ambiente, à saúde
pública e à segurança; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para esta finalidade; e outras formas vedadas pelo Poder Público. A queima a céu
aberto pode ser admitida no caso de emergência sanitária. Proíbem-se, ainda, nas áreas de
disposição final de rejeitos, a utilização dos rejeitos dispostos como alimenação, a catação em
qualquer hipótese, a fixação de habitações temporárias e permanentes, e outras atividades vedadas
pelo Poder Público.

Também aqui encontra-se incoerência no texto, considerada a definição
anterior de  rejeito. Ao pé da letra, a disposição inadequada de resíduos utilizáveis não está
proibida. Por fim, proíbe-se a importação de resíduos sólidos e rejeitos cujas características
causem danos ao meio ambiente e à saúde pública, ainda que para tratamento, reforma, reuso,
reutilização ou recuperação. Os resíduos e rejeitos importados que não causem danos ao meio
ambiente e à saúde pública serão definidos em regulamento. Nesse ponto, cabe debater as
interfaces do dispositivo com as diretrizes governamentais relativas à importação de bens de
consumo usados.
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3.7. Capítulo VII – disposições finais

Na parte final, fica estabelecido que a ação ou a omissão de pessoas
físicas ou jurídicas que importem inobservância à futura lei e seus regulamentos sujeitam os
infratores às determinações da Lei de Crimes Ambientais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo faz uma opção clara
de não impor determinações específicas sobre as diferentes classes de resíduos. Essa opção pode
ser objeto de algum nível de questionamento. A quem caberia detalhar regras, por exemplo, sobre
o sistema de logística reversa: ao Poder Executivo, por meio do regulamento previsto
expressamente no projeto, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, ou ao Poder
Público municipal, no âmbito do plano de gestão integrada de resíduos sólidos? Será que a futura
lei não deve conter disposições básicas sobre determinados tipos de resíduos, como os industriais
ou os de serviços de saúde? Valerão as regras hoje existentes em resoluções do Conama? Por que
o texto diferencia categorias de resíduos sobre as quais não traz determinações específicas?

Essas e outras questões levam à conclusão de que a proposta traz
inovações em relação às atualmente em trâmite, mas ainda necessita de ajustes e
complementações. Demanda-se amplo debate sobre seu conteúdo, e sobre o conteúdo dos
projetos inseridos no processo do Projeto de Lei nº 203, de 1991. O substitutivo aprovado na
comissão especial que analisou a matéria também apresenta várias deficiências, conforme já
referido.

Conclui-se, portanto, que a matéria ainda necessita de muitos
aperfeiçoamentos para que se tenha uma Política Nacional de Resíduos Sólidos condizente com
as necessidades e expectativas da sociedade brasileira.
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