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RESUMO
A presente dissertação tem por escopo fomentar o debate acerca da disposição final dos
resíduos sólidos urbanos (RSU) à luz do paradigma da sustentabilidade e do atual
ordenamento jurídico pátrio. Isso porque o panorama geral e as dificuldades práticas
enfrentadas pelos municípios brasileiros para agir em conformidade com a legislação
vigente e com o princípio da sustentabilidade vem sendo tema de grandes discussões
acadêmicas e sociais. Para tanto, utiliza-se pesquisa bibliográfica teórica
multidisciplinar por meio do levantamento de informações e posicionamentos contidos
em legislações e estudos científicos. Inicialmente, no primeiro capítulo, traçam-se
aspectos da sociedade contemporânea, sendo que as investigações vão da cultura
capitalista à proposta de uma reflexão do desenvolvimento sustentável como objeto da
ética. Continuando, apresenta-se o direito da sustentabilidade, incluindo a questão do
direito fundamental ao meio ambiente e sua relação com as demais garantias
fundamentais. Mais adiante, discute-se acerca da sustentabiliade ambiental como novo
paradigma no contexto dos resíduos sólidos urbanos, analisando-se definições, aspectos
históricos, disposições irregulares como problema socioambiental, aterros sanitários
como alternativa técnica e legal de disposição final dos resíduos e a sustentabilidade na
destinação final como forma de amenização de impactos socioambientais, passando pela
tratativa do consumo sustentável e das finanças públicas. Feito isso, destacam-se
referências a resíduos sólidos na Agenda 21 e na legislação de países, como Alemanha,
França, Espanha, Canadá e Estados Unidos. Focam-se, no capítulo subsequente, nas
referências a resíduos sólidos nas principais legislações brasileiras que versam sobre a
temática, partindo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, passando pelo
Estatuto das Cidades, pela Lei de Saneamento Básico, pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos e pela Política Mineira de Resíduos Sólidos. Posto isso, fala-se do
panorama da disposição final dos resíduos sólidos no Brasil, em Minas Gerais, a partir
de dados estatísticos. Ao final, aponta-se que, apesar de, nos últimos anos ter
aumentado no Brasil o número de municípios que efetuam a disposição final dos
resíduos em aterros sanitários, é preciso avançar muito em termos de cumprimentto da
legislação e da práxis de sustentabilidade socioambiental, na garantia do direito
fundamental ao meio ambiente.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Sustentabilidade, Legislação.

ABSTRACT

This dissertation is the scope to stimulating the debate about the final disposal of solid
(MSW) in the light of the sustainability paradigm and the current national legal system
waste. That is because the big picture and the practical difficulties faced up by
municipalities to act in accordance with current legislation and the principle of
sustainability has been the subject of great academic and social debate. Thus, will be
used a multidisciplinary theoretical literature by investigating the information and
statements contained in laws and scientific studies. Initially, in the first chapter, draw up
aspects of contemporary society, and the investigations range from capitalist culture to
the proposal of a reflection of sustainable development as the object of ethics. Then,
will be presented the right of sustainability, including the question of the fundamental
right to the environment and its relationship with other fundamental guarantees. Further,
it discusses about the environmental sustainability as a new paradigm in the context of
municipal solid waste by analyzing definitions, historical aspects, irregular provisions
as environmental problem, landfills as technical and legal alternative final disposal of
waste and sustainability in the allocation end as a way of lessening the environmental
impacts, through the dealings of sustainable consumption and the public finances. After
that, stands out references to solids in Agenda 21 and the legislation of waste countries,
such as Germany, France, Spain, Canada and United States. They focus on the
subsequent chapter, in reference to solid waste in major Brazilian laws that deal with the
subject, leaving the Law of the National Policy on the Environment, through the Statute
of the City, the Basic Sanitation Law, the National Waste Policy solid and the Mineral
Policy of solid Waste. Then, will be presented from the scene of the final disposal of
solid waste in Brazil, Minas Gerais, from statistical data. Finally, it is pointed out that
although, in recent years have increased in Brazil the number of municipalities that
effect the final waste disposal in landfills, will be necessary to move much in terms of
fulfillment of legislation and practice of environmental sustainability, the guarantee of
the fundamental right to the environment.
Keywords: Solid Waste, Sustainability, Legislation.
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1 INTRODUÇÃO

Fruto do Mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, da
Escola Superior Dom Helder Câmara, linha de pesquisa Direito, Planejamento e
Desenvolvimento Sustentável, a dissertação em epígrafe destina-se à abordagem da
disposição final dos resíduos sólidos urbanos à luz do paradigma da sustentabilidade.
Nos últimos anos, o consumo humano aumentou progressivamente e, por
consequência, é crescente a quantidade de resíduos que devem ser armazenados em
locais adequados para não causar graves problemas ambientais, a exemplo de poluição
dos lençóis freáticos, disseminação de doenças, contaminação do solo e poluição
atmosférica. A problemática dos resíduos sólidos é discutida por profissionais de
diferentes áreas de atuação, porém, na prática, sabe-se que muitos Municípios
brasileiros descumprem preceitos que garantem a qualidade do meio ambiente, não
atuando de maneira sustentável.
A presente pesquisa justifica-se pelo fato de que o destino da massa residual é
de suma relevância na sociedade contemporânea, já que desafia gestores públicos e
cidadãos, e, de modo geral, por ser considerado um dos problemas socioambientais das
urbes e envolver até a qualidade de vida e a dignidade humana. Por isso, é necessário
estudar o assunto, verificando se os Municípios brasileiros têm respeitado as leis que
regulamentam a questão e apontar soluções compatíveis com o ordenamento jurídico e
com o princípio da sustentabilidade ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida
no meio urbano.
Nesse contexto, a sustentabilidade pode ser tomada como paradigma ético e
objeto de direito na abordagem dos resíduos sólidos? Como podem ser tratados os
resíduos sólidos à luz da sustentabilidade e da legislação brasileira vigente? Qual é o
panorama da disposição final dos resíduos sólidos nos Municípios brasileiros? Os
Municípios brasileiros têm efetivamente cumprido as regras vigentes no ordenamento
jurídico que versam sobre a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos?
Há exemplos de ações sustentáveis e de proteção ao meio ambiente quanto a resíduos
sólidos urbanos? Propõe-se responder essas indagações no curso do trabalho.
Parte-se da premissa de que a sustentabilidade é, ao mesmo tempo, objeto da
ética e do direito positivo. Assim, quanto aos resíduos sólidos nos Municípios
brasileiros, apesar de avanços consideráveis nos últimos anos, em razão de previsões
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legais, entre as quais a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12.305 de 2010), constata-se que ainda é necessário ampliar o número dos que dispõem
resíduos em aterro sanitário e, principalmente, adotam medidas sustentáveis de
destinação, de modo a reaproveitar o máximo e diminuir a quantidade da massa residual
a ser, no final, disposta.
Aponta-se como fatores que influenciam a eficácia da aplicação da legislação e
a consecução de práticas sustentáveis, exemplificativamente e sem exclusão de outros, o
fator econômico, a ineficácia na fiscalização, o número insuficiente de políticas públicas
e privadas de planejamento e de gestão e formas de destinação sustentável e de
reaproveitamento dos detritos e a carência de uma educação ambiental real. À vista
disso, vê-se quantidade crescente de produção de resíduos sólidos nas cidades,
dificuldades de ordem técnica, econômica, política e social para implantação de aterro
sanitário

com

operação

e

impermeabilização

ambientalmente

adequadas

e

implementação de ações sustentáveis, com participação popular, em questões que
envolvem a massa residual urbana.
Com base nesses e em outros fatores, observa-se que ainda carece de melhoras
o panorama dos Municípios brasileiros que cumprem os padrões mínimos exigidos pela
Lei n° 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e pelas
demais legislações brasileiras que versam sobre o destino ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos. Além disso, é visível que se deve ampliar a execução de ações
sustentáveis em prol da proteção eficaz do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
no que tange ao gerenciamento da destinação dos resíduos sólidos nas cidades do Brasil,
dando, assim, maior efetividade ao direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
A dissertação tem como objetivo geral estudar a destinação de resíduos sólidos
urbanos, com discussões que envolvem a sustentabilidade e o tratamento do assunto nas
principais legislações brasileiras, além de verificar o panorama contemporâneo da
disposição final dos resíduos sólidos urbanos nos Municípios brasileiros, averiguando se
são cumpridas normas ambientais e adotadas medidas sustentáveis no que tange ao
descarte e ao reaproveitamento.
Os

objetivos

específicos

são

contextualizar

crescimento

econômico,

capitalismo e sociedade de consumo e conseqüências ambientais correlatas a tais
fenômenos da sociedade ocidental contemporânea, apontar reflexões ambientais com
base na ética da sustentabilidade, caracterizar a positivação da sustentabilidade,
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apresentar definições normativas e doutrinárias sobre resíduos sólidos, investigar o
histórico dos resíduos sólidos e das relações de consumo, apresentar disposições
irregulares de resíduos sólidos como problema socioambiental, apontar consequências
negativas ao meio ambiente resultantes da disposição inadequada dos resíduos sólidos,
contextualizar o aterro sanitário como forma de disposição final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos, levantar o tratamento dado aos resíduos sólidos, no
Direito Internacional e na legislação de países, como Alemanha, França e Estados
Unidos, estudar as principais legislações brasileiras sobre resíduos sólidos e a lei
mineira que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos, apontar considerações e
medidas de sustentabilidade na destinação final dos resíduos sólidos e verificar o quadro
geral da disposição final dos resíduos sólidos em cidades brasileiras, no que tange a
cumprimento da legislação brasileira e adoção de práticas sustentáveis.
Como cediço, o trabalho científico bem estruturado exige a definição de uma
metodologia para alcançar os objetivos traçados, fazendo uso também do método, que
pode ser entendido como conjunto de atividades realizadas. Nesse desiderato, forçoso é
destacar que o estabelecimento do método e da metodologia da pesquisa cientifica é
fundamental para alcance dos objetivos do trabalho e para verificação da solução
hipotética estabelecida preliminarmente.
O método científico utilizado neste estudo é o hipotético-dedutivo, que exige
traçar hipóteses para a solução do problema científico e testá-las para obtenção de
resultado válido, de acordo com a pesquisa bibliográfica e documental feita com base
em dados estatísticos, artigos científicos, legislações, doutrinas de pesquisadores, não só
do ramo do Direto, como também da Filosofia, Economia, Engenharia, Sociologia e
Geografia.
A metodologia adotada consiste, basicamente, no levantamento bibliográfico
de obras de especialistas do Direito Ambiental e de áreas interdisciplinares afins
relacionadas ao tema escolhido. Além disso, fontes legais embasam o estudo, como
legislações nacionais e estrangeiras e documentos internacionais.
Há de se destacar que na realização deste trabalho, foi feita uma visita técnica
ao Aterro Sanitário do Município de Itabirito (MG), coordenada pelo Sr. Ronaldo dos
Reis Gurgel, servidor público municipal, possibilitando levantamento de informações e
de fotografias (Anexo I).
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Com base na metodologia descrita, buscou-se a consecução de um trabalho
sistematicamente estruturado, lógico e fundamentado, cujo tema é a disposição dos
resíduos sólidos, considerando-se a legislação ambiental e a sustentabilidade.
As discussões éticas, no sentido de que as relações econômicas e o consumo
devem ser compatibilizados com preservação ambiental, necessidade da diminuição do
consumismo, responsabilidade com a natureza e sustentabilidade são reflexões
propostas e fundamentadas em alguns autores, como David Harvey, Fábio Konder
Comparato, Hans Jonas, Zygmunt Bauman, Habermas. Além disso, o presente trabalho
tem como marco teórico a concepção de que, entre as formas de disposição final de
resíduos sólidos urbanos, a que causa menor impacto ao meio ambiente é o aterro
sanitário, por possibilitar a impermeabilização da área e o posterior tratamento dos
resíduos, técnica defendida por vários autores, como Alexandre de Oliveira Aguiar,
Arlindo Philippi Jr. e Jorge Ulisses Fernandes, preferindo-se, sempre que possível, antes
da disposição, o aproveitamento máximo.
Inicialmente, cumpre destacar um conceito extraído da multiplicidade de
denominações. De modo geral, meio ambiente pode ser entendido como conjunto de
condições, elementos, leis, influências e interações de fatores físicos, químicos e
biológicos, em que as atividades humanas coexistem com seres vivos e com recursos
naturais e culturais. Frisa-se que o meio ambiente tratado e defendido ao longo dos
capítulos do presente trabalho é o ecologicamente equilibrado, que se apresenta em
condições adequadas a proporcionar bem-estar de todos os seres.
O Capítulo 1 trata da ética da sustentabilidade, discutindo a relação entre
capitalismo e meio ambiente, com exame do consumismo, e a necessidade de reflexões
ambientais com base na proposta da ética da sustentabilidade e da responsabilidade.
Na ética da sustentabilidade, propõe-se uma reflexão sobre aspectos
característicos da sociedade contemporânea, como sistema de produção capitalista e
estabelecimento de uma sociedade de consumo, com explorações ambientalmente
exaustivas e degradantes. A reflexão ética proporciona, independentemente do sistema
econômico adotado, a persecução do agir humano voltado para a proteção da natureza,
da vida, da humanidade, do cuidado com o futuro.
É imprescindível que a sustentabilidade ambiental seja tomada como novo
paradigma a fim de se preservar a natureza para o futuro, com a minimização dos
impactos ambientais, a partir de uma ética da responsabilidade e de uma visão sistêmica
da práxis e gestão dos resíduos sólidos urbanos.
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O Capítulo 2 ocupa-se do direito da sustentabilidade, iniciando com a análise
do artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, forma da constitucionalização da
sustentabilidade, que assegura o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, continuando com os direitos fundamentais, passando pela classificação por
gerações e dimensões, além da diferenciação terminológica entre direitos fundamentais
e direitos humanos. Relaciona-se também o direito fundamental ao meio ambiente com
as demais garantias constitucionais, como o direito à vida.
É de se afirmar que a Constituição da República de 1988 positivou a
sustentabilidade ao reservar o Capítulo VI para tutelar especificamente o direito ao meio
ambiente, apresentando também uma série de outros dispositivos esparsos, que direta ou
indiretamente se relacionam com a proteção ambiental. O ordenamento jurídico
brasileiro apresenta também vasta legislação infraconstitucional de proteção ao direito
ao meio ambiente. No que se refere aos resíduos sólidos, a temática é tratada em Lei,
decreto e normas nacionais, além de regras de âmbito estadual, como ocorre no Estado
de Minas Gerais.
Sem sombra de dúvidas, a Constituição Brasileira de 1988 representa um
divisor de águas na tutela dos bens ambientais e da sustentabilidade, ao contemplar a
garantia do direito fundamental ao meio ambiente sadio, para o tempo presente e para a
posteridade. Não bastasse a previsão expressa do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, o texto constitucional cuida de assegurar, conjuntamente,
outros direitos e garantias fundamentais que harmonicamente contribuem com a
dignidade humana. Neste trabalho, a discussão dos direitos fundamentais é
desencadeada na perspectiva dos resíduos sólidos, já que, entre os problemas
enfrentados pela disposição final inadequada, está a interferência nas condições
ambientais e, por conseguinte, no direito ao meio ambiente em condições sadias.
O Capítulo 3 aborda, sob a ótica do paradigma da sustentabilidade, os resíduos
sólidos, incluindo definições normativas e doutrinárias, aspectos históricos e sociedade
de consumo, além de apresentar as disposições irregulares dos resíduos sólidos urbanos
como problema socioambiental, por afrontar o direito fundamental ao meio ambiente.
Na sequência, estuda-se o aterro sanitário como alternativa técnica legal para a
disposição final dos resíduos sólidos. Fala da sustentabilidade, da utilização de medidas
sustentáveis na destinação final dos resíduos como forma de amenização dos impactos
socioambientais, do consumo sustentável, da reciclagem e das finanças públicas e
sustentabilidade quanto a resíduos sólidos.
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Na sociedade de consumo são produzidas quantias descomedidas de resíduos
como resultado das mais variadas atividades. De acordo com a origem, os resíduos são
classificados como industriais, de saúde, de portos, de aeroportos, de terminais
rodoviários e de terminais ferroviários, agrícolas, da construção civil e radiativos.
Apesar dessa classificação, o objeto precípuo do presente trabalho são os resíduos
sólidos urbanos, compostos por resíduos domiciliares, comerciais e de serviços, que, a
bem do rigor, são definidos ora por normas, ora pela doutrina.
Historicamente, os resíduos fazem parte das preocupações humanas por
estarem associados a problemáticas ambientais ligadas a saúde, poluição, higiene,
contaminação, desastres ambientais, doenças, epidemias, cujos efeitos são amplificados
à medida que a quantidade de resíduos aumenta exponencialmente.
Diante dos problemas gerados pela má disposição final dos resíduos sólidos,
surgiu o aterro sanitário como opção para os Municípios brasileiros, com previsão na
Lei n° 12.305 de 2010, por apresentar impactos menores do que os gerados pelo aterro
controlado e pelo lixão, tecnicamente chamado de vazadouro.
No Capítulo 4, os resíduos sólidos são estudados no Direito Internacional e na
legislação estrangeira, incluindo-se a Agenda 21 e normas, como da União Europeia,
Alemanha, França e Canadá.
A questão dos resíduos foi tratada na Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, que teve como fruto a Agenda 21,
refletida nos pressupostos de redução de resíduos, proteção e tratamento, a partir do
consumo sustentável e de medidas de reaproveitamento e reciclagem.
O estudo comparado do assunto faz-se necessário com vistas à agregação de
pontos positivos no ordenamento brasileiro. A União Europeia, com diretivas
específicas, prevê o reaproveitamento, o princípio do poluidor-pagador e a
responsabilidade da destinação final. A Alemanha prima pela máxima recuperação. A
França preocupa-se com a diminuição dos riscos e impactos. A Espanha coloca a
eliminação dos resíduos como última alternativa. O Canadá investe em campanhas
educativas para processos sustentáveis. Os Estados Unidos voltam-se para o ciclo
integral dos produtos.
No Capítulo 5, analisam-se os resíduos sólidos urbanos na legislação brasileira
comentando-se disposições da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, do Estatuto
da Cidade, da Lei de Saneamento Básico, da Lei e Decreto da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Faz-se uma análise comparativa da Lei da Política Nacional de
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Resíduos Sólidos com a legislação internacional e, por fim, fala-se sobre a Lei da
Política Estadual Mineira de Resíduos Sólidos.
No Brasil, muitas leis versam sobre o assunto, dos princípios implícitos na Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente à tão esperada Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, que regulamenta o assunto de modo peculiar e inovador, com
conceitos e diretrizes muito bem definidas na incansável busca da extinção da
disposição da massa residual em vazadouros.
O Estado de Minas Gerais, também preocupado com a disposição dos resíduos
sólidos, editou a Lei de Política de Resíduos Sólidos, orientada na responsabilidade
socioambiental compartilhada, na prevenção, na redução de geração, na reciclagem e na
disposição final ambientalmente adequada.
No Capítulo 6, apresenta-se, com interpretação de dados estatísticos, o
panorama da disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, no Estado de
Minas Gerais e no Município de Itabirito (MG), em que foi feita visita técnica no aterro
sanitário. Assim, aborda-se a realidade da disposição final dos resíduos e o desejo da
efetividade do direito fundamental ao meio ambiente, no desafio do cumprimento da
legislação brasileira e da adoção de práticas sustentáveis.
Os dados estatísticos, no Brasil e no Estado de Minas Gerais, demonstram que,
aos poucos, tem aumentado a reciclagem, a coleta seletiva, o tratamento dos resíduos e a
disposição final em aterro sanitário. O panorama demonstra que muito se evoluiu,
diminuindo-se as disposições finais irregulares, contudo é fundamental que os
resultados melhorem.
Ao final, conclui-se que mesmo com o advento da Lei n° 12.305 de 2010,
ainda não foi possível erradicar a disposição de resíduos sólidos em vazadouro. É
preciso avançar mais! É indispensável buscar, para garantia do direito fundamental ao
meio ambiente equilibrado, não só o cumprimento da lei, mas a efetividade de práticas
sustentáveis.
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2 A ÉTICA DA SUSTENTABILIDADE
2.1 Cultura Ocidental Contemporânea: Capitalismo e Meio Ambiente

Em primeiro lugar, impende esclarecer uma questão fundamental para a
compreensão desta parte do trabalho, qual seja, a concepção de modernidade adotada.
Ressalta-se que, em que pese modernismo ser tratado com diferentes compreensões,
como movimento estético e como momento histórico, neste trabalho se considera
modernidade como evento cultural característico da sociedade hodierna.

Portanto,

modernidade é concebida como vida moderna, tempo atual. Assim sendo, modernidade
é referida como sinônimo de sociedade contemporânea e até do que muitos estudiosos
chamam de pós-modernidade, a exemplo de Habermas (2000).
Essa explicação preliminar faz-se necessária para esclarecer o ponto de partida
de percepção do assunto, já que o intuito das considerações acerca da modernidade é
apresentar as bases e os principais elementos desta era, sem se ater a discussões
temporais puras. Em vista disso, discorre-se sobre as principais características da cultura
moderna ocidental predominante nos dias de hoje.
Segundo Habermas (2000, p. 9), “a descoberta do ‘Novo Mundo’ assim como
o Renascimento e a Reforma, são os três grandes acontecimentos por volta de 1500,
constituem o limiar histórico entre a época moderna e medieval”.
A ética da cultura ocidental se estabeleceu, pois, depois da Idade Média e do
Renascimento Cultural. Sobre o assunto, Vaz (2002) ensina:
A transição renascentista cumpre, portanto, um duplo e importante papel na
história da Ética Ocidental. De um lado recebe, transmite e mesmo recupera a
herança das grandes escolas éticas da Antiguidade, o platonismo e o
neoplatonismo, o aristotelismo, o epicurismo e o estoicismo, sobretudo dando
a conhecê-las através dos textos originais nos primeiros ensaios de edições
críticas filologicamente confiáveis, imensamente superiores às precárias
tradições medievais, ao mesmo tempo em que continua a alimentar,
sobretudo nas Universidades, a tradição da ética cristão-medieval ou vê
nascer no seio dessa tradição uma variante de extrema importância qual seja a
ética protestante, sobretudo calvinista. De outro, a ética renascentista na
versão que recebe por parte dos humanistas, inaugura um novo estilo de
reflexão moral, integrado ao projeto de uma nova concepção da cultura e de
uma nova pedagogia, fundamentos de um novo universo simbólico que
assinala a ascenção do indivíduo ao primeiro plano da cena histórica e o
primeiro anúncio da chamada modernidade (VAZ, 2002, p.265).
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Continuando esta apresentação da cultura moderna, são de fundamental
importância os ensinamentos de Habermas (2000, p. 122), que considera ser a
modernidade norteada pelo signo da liberdade subjetiva, do direito privado de buscar
interesses particulares, “no Estado como participação fundamental, em igualdade de
direitos, na formação da vontade política; na esfera privada, na esfera pública como
processo de formação que se efetua através da apropriação da cultura tornada reflexiva”.
Além dessas peculiaridades, a contemporaneidade é marcada pelo sistema de
produção capitalista, que, inegavelmente, alterou configurações de esferas variadas, ao
instituir um modelo que prima basicamente pela acumulação de capital e maximização
dos lucros. Ocorre que, com o objetivo maior de concentrar riquezas, as formas de
produção acabam por desconsiderar a proteção do meio ambiente, as necessidades
sociais e até a dignidade humana.
O sistema exclusivamente capitalista, que impera em intensificadas relações
comerciais, diga-se de passagem, cada vez mais globais, sustentado pela lógica do
preço, da oferta e do consumo, atinge de modo frontal o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e aumenta a degradação ambiental com explorações exaustivas de recursos
naturais que propiciam a extinção de espécies vivas.
Harvey (2010, p. 140), ao estudar o capitalismo, apresenta o fenômeno da
acumulação flexível, acerca da qual comenta o seguinte: “ela se apóia na flexibilidade
dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de
consumo e caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos”.
É possível lembrar também novas formas de fornecimento de serviços, mercados e taxas
intensificadas de inovação tecnológica e organizacional. A acumulação flexível abarca
mudanças em padrões de um desenvolvimento desigual, “criando, por exemplo, um
vasto movimento no emprego no chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas” (HARVEY,
2010, p.140).
Assim sendo, o capitalismo traz como conseqüência a exploração demasiada da
matéria-prima natural e do trabalho, acarretando problemas sociais e estruturas que
replicam os quadros de desigualdade. Assim, tudo se torna fonte de capital, até o ser
humano, e as formas de exploração acarretam condições precárias de trabalho, exclusão
e desigualdade social.
Ainda sobre o assunto, Harvey (2010) pondera que a acumulação flexível é
acompanhada pelo consumo, pelos modismos e pelos respectivos artifícios de mudanças
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culturais. A estética pós-moderna “celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a
moda e a mercadificação de formas culturais” (HARVEY, 2010, p.148).
Decerto, o capitalismo se sustenta e permanece com a sociedade de consumo.
Surge, pois, a necessidade do mercado de estimular os sujeitos a adquirir produtos
constantemente, estabelecendo modismos e padrões, sob pena de “exclusão pelo não
ter”. No que tange à sociedade de consumo, Reis (2012) assevera que na sociedade
mercadológica tudo é quantificado, tudo é produto, até a natureza, por ser o homem
moderno eminentemente consumidor para atender aos padrões impostos.
Depreende-se que o materialismo1 faz com que os produtos se transformem em
necessidade, utilizando-se todos os tipos de propagandas e estratégias que levam ao
impulso consumista.
Mas o que é consumismo? Bauman (2011) diferencia consumo de
consumismo, entendendo que as pessoas são consumidoras enquanto durar a vida, por
ser o consumo uma necessidade que envolve as ações de usar, comer, ingerir e gastar.
O consumismo, porém, envolve a compulsão e vai além do simples consumo,
significando “transformar seres humanos em consumidores e rebaixar todos os outros
aspectos a um plano inferior, secundário, derivado”. (BAUMAN, 2011, p. 83). Logo o
consumismo não coloca em primeiro plano preocupações com o meio ambiente.
A sociedade de consumo parte da premissa da satisfação dos desejos. “A
promessa de satisfação, no entanto, só permanecerá sedutora enquanto o desejo
continuar irrealizado; o que é mais importante” (BAUMAN, 2009, p. 105). Até a
sensação de total satisfação, consome-se.
Diz Bauman (2009, p. 110): “os consumidores experientes não se incomodam
em destinar as coisas ao lixo (...) aceitam a curta duração das coisas e seu
desaparecimento predeterminado com tranquilidade”. O autor assevera que a marca do
excesso sinaliza que é o “único regime sob o qual uma sociedade de consumidores pode
assegurar sua sobrevivência” (BAUMAN, 2009, p. 107).
A sociedade de consumo é a “sociedade do excesso e da fartura – e portanto da
redundância e do lixo farto” (BAUMAN, 2009, p. 110). E é justamente o excesso do
consumo, da geração de resíduos, da descartabilidade em massa que leva à destruição.
Afirma Bauman (2009, p. 116): “o lixo é o produto final de toda ação de consumo”. Por

1

Materialismo no sentido ontológico.
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conseguinte, as ações de consumo devem ser repensadas segundo a responsabilidade
ética, visando à diminuição da produção de resíduos e aos impactos no meio ambiente.
Ressalta-se que não se trata de defender a extinção do sistema capitalista, mas
de refletir sobre os impactos negativos de alguns de seus pressupostos e ações, com
vistas a uma releitura, objetivando a proteção do meio ambiente, em que também se
enquadra o ser humano, em todas as suas dimensões. Essa assertiva se justifica pelo fato
de problemas socioambientais que assolam o mundo demandarem novas concepções.
Nesse sentido, Mondin (2004) comenta:
Tanto na sociedade comunista como na capitalista nascem “novos pobres”
que substituem aqueles criados pelo proletariado industrial: os delinqüentes,
os drogados, os desajustados, os desviados, os marginais de todo tipo; nasce a
dificuldade de diálogo entre gerações, que ameaça superar a violência da luta
entre classes da época industrial; multiplicam-se as formas de discriminação
racial, cultural e religiosa, assim como aquela menos aparente, e entretanto
tão grave, da marginalização de todos aqueles que são improdutivos (os
velhos, os cegos, etc.). Por fim, a exploração irracional pelos próprios fins
egoístas dos recursos terrestres ameaça o ambiente natural e, em
conseqüência, o próprio contexto humano (MONDIN, 2004, p. 137). (grifos
no original).

Portanto, o modo com que essas relações vêm sendo estabelecidas tem criado
problemas de toda ordem e de proporções alarmantes, nos vários espectros dos espaços
sociais, levando a prejuízos à natureza e consequências perigosas. É preciso romper
com os paradigmas existentes de “lucro a todo custo”, racionalismo cientificista
fragmentado, cultura consumista e degradante. Chegou a hora de, em conformidade
com valores éticos, pensar no coletivo, no ambiental, no bem comum, na
sustentabilidade, independentemente da cultura, do Estado e das bases adotadas.

2.2 Ética: Fundamento, Crise e Necessidade de Reflexões Ambientais

Etimologicamente, a palavra ética vem da expressão grega ethos, que, entre
outros significados, tem este: costume. Mas cumpre trazer à baila a definição de ética
apresentada por Mondim (2004, p. 306): “historicamente, a palavra ética foi aplicada à
moral sob todas as suas formas, quer como ciência do comportamento efetivo dos
homens, quer como arte de guiar o comportamento”. Assim, a ética era vista como
“valor primário a ser assumido pela liberdade como guia das próprias escolhas”
(MONDIM, 2004, p. 307).
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Desse modo, diante das variadas possibilidades hermenêuticas, considera-se a
ética como valor que serve de base para condutas humanas. Reportando à doutrina de
Kant, Comparato (2006, p. 463) afirma: “só o ser humano é dotado de liberdade, e por
conseguinte, de responsabilidade; isto é, só ele é capaz de escolher conscientemente que
podem se revelar boas ou más para si e para outrem”. Logo o ser humano responde
pelas conseqüências, quer positivas, quer negativas, de suas ações.
Ademais, por ser dotado de consciência e, em consequência, ter a faculdade de
escolher o modo de agir, o ser humano pode ser considerado como um ser ético. É
justamente o poder da consciência que permite que o homem transforme o ambiente,
alterando a natureza. Dessa forma, a consciência ética permite aos sujeitos a realização
de escolhas que têm implicações futuras.
A opção, ou não, por determinadas práticas, entre as quais as relacionadas com
o meio ambiente, resulta em consequências tanto na vida do indivíduo quanto na esfera
coletiva. Nas palavras de Comparato (2006, p. 439): com relação ao elemento ético, o
“critério ou modelo de vida deve valer, no essencial, para todas as civilizações. Frise-se:
no essencial, pois há valores secundários que variam enormemente, entre as diferentes
culturas e civilizações”.
A partir disso, observa-se que existem fundamentos éticos de caráter universal
que penetram em sociedades com nuances culturais distintas. E, em virtude do poder de
penetração universal, esses fundamentos devem levar em consideração as minorias e as
diferenças culturais entre os povos (LARAIA, 2009, p. 101). A pretensão de
universalidade emerge da cultura ocidental e baseia-se em questões humanistas.
Nesse contexto, afirma-se que a dignidade humana é um modelo ético marcado
pela universalidade que pode ser defendido. Sobre o assunto, Comparato (2006, p. 484)
assevera: “se a dignidade da pessoa humana (...) é o fundamento de toda vida ética,
desse fundamento ou raiz mais profunda decorrem, logicamente, normas universais de
comportamento”. Assim sendo, essa dignidade deve ser respeitada em qualquer tempo
ou local, por legitimar “todas as estruturas de poder”.
A dignidade humana, como fundamento ético, seria o ponto comum de coesão
entre os povos, no sentido principiológico. A condição humana do indivíduo, portanto,
assegura direitos. E, como princípio, a dignidade humana deve ser efetivada
independentemente de previsão em texto legal.2
2

Explica-se que essa ideia de universalidade e respeito à dignidade humana foi apresentada na
Declaração Universal de 1948.
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Além disso, a dignidade humana é o valor maior em uma hierarquia de valores.
Corroborando esse entendimento, Comparato (2006, p. 509) afirma: que existe uma
hierarquia das normas que “obedece à seguinte ordem de importância de valores: a
dignidade da pessoa humana, a verdade, a justiça e o amor, a liberdade, a igualdade, a
segurança e a solidariedade”. Assim, a dignidade humana é uma norma ética de caráter
geral e universal comum a todos os povos.
Oliveira (2002) entende que o Brasil passa por uma crise ética:
a palavra “crise” transformou-se em categoria – chave para designar o que
caracteriza nosso momento histórico: diferentes vozes, a partir de diferentes
óticas, designam a atualidade de nossa vida societária como um momento de
crise profunda. Entre as dimensões básicas constitutivas dessa crise está, sem
dúvida, em muitas dessas interpretações, a crise de nosso ethos. Fala-se
mesmo de mudanças rápidas e profundas dos valores subjacentes à
convivência entre os homens, o que implica, implícita ou explicitamente,
ruptura com o ethos culturalmente transmitido (OLIVEIRA, 2002, p. 40).

No mesmo sentido, Reis (2012) pondera que estamos em uma crise ética sem
igual na história do Ocidente, em que cresce o niilismo prático nas relações sociais.
Dessa feita, crise significa ruptura com o modelo vigente na sociedade. E, em
grande medida, a crise ética é reflexo do individualismo que permeia a
contemporaneidade, já que, cada vez mais, se almeja a satisfação de objetivos
particulares, deixando, muitas vezes, de lado anseios coletivos (Oliveira, 2002, p. 41).
Assim, afirma Oliveira (2002):
o acelerado processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro trouxe
consigo um ethos utilitarista, em que, os interesses individuais se opõem aos
comunitários. O ideal que agora cada vez mais se impõe é o de relações
sociais baseadas em normas particularista, restritas aos limites de um grupo
cultural especifico (OLIVEIRA, 2002, p. 44-45).

A par do individualismo moderno, torna-se cada vez mais difícil a
consolidação de valores comuns e universais. Para efeito de contextualização,
interessante, pois, é destacar as palavras de Oliveira (2002):
a crise ética por que passamos não se resolve, portanto, no refugio de uma
consciência moral solipsista, masaponta para uma moral pós-convencional,
que leva a sério as inevitáveis conflitos que emergem na convivência humana
e admite a possibilidade de solução racional, através do procedimento
comunicativo, o qual, por sua vez, aponta para a efetivação transformadora
da eticidade histórica (OLIVEIRA, 2002, p. 67).
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É relevante notar que as crises imersas na sociedade atual proporcionam
repensar modelos e práxis, incluídos os que envolvem os resíduos sólidos, em prol de
transformações sociais e ambientais condizentes com o verdadeiro desenvolvimento da
humanidade.
Nalini (2003, p. 31) considera o problema dos resíduos sólidos como uma
questão ética na sociedade de massa. Como se produz muito, “a quantidade do material
a ser recolhido multiplica também a cupidez. O lixo e seu destino são temas
fundamentais”.
Destarte, acúmulo de resíduos, portanto, passa pela perspectiva ética porque
envolve o acesso a bens de consumo e até mesmo o lucro obtido da quantidade de
resíduos coletados3. Vendo a ética como forma de condução de comportamentos,
acredita-se que há necessidade de reflexão ligada à questão dos resíduos, com o escopo
de buscar soluções socioambientais na modernidade, o que é possível a partir da
apropriação da sustentabilidade pela Ética.

2.3 A Sustentabilidade como Objeto da Ética

Não se pode olvidar que os efeitos da economia e do desenvolvimento
tecnológico com potencial de destruição do meio ambiente exigem uma ética da
sustentabilidade que impeça que o poder de transformação cause destruição dos
próprios homens (JONAS, 2006). Nesse cenário, a sustentabilidade como objeto da
ética significa a busca do desenvolvimento a preservação ambiental como valor de
referência de condutas.
Vale dizer que para Jonas (2006), a ética tradicional é antropocêntrica: diz
respeito à interação do homem com o homem em situações da vida pública e da vida
privada. Todavia, com a interferência da técnica e a vulnerabilidade do meio ambiente,
o comportamento humano pautado em uma nova ética é o capaz de afetar as coisas
extra-humanas, incluindo a natureza.
No vácuo de valores do reducionismo antropocêntrico, emerge a ética do
respeito, da sustentabilidade, que permite chegar a novas obrigações, para a
permanência do futuro, diante dos riscos extremos das inovações tecnológicas. Afirma
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A coleta de resíduos pode ser uma forma de desperdício e desvio de verbas públicas. Existem contratos
administrativos que pagam pela quantidade de material coletado, e, seguindo essa lógica, pode se
apresentar economicamente inviável a redução da produção de resíduos.
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Jonas (2006, p. 22): “a ética tem a ver com ações (não mais de sujeitos isolados) que
têm uma projeção causal sem precedentes na direção do futuro, acompanhadas por uma
consciência prévia”. O mesmo autor propõe uma nova base ética, compatível com a
sustentabilidade, a famosa ética da responsabilidade, pautada no seguinte imperativo:
“age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de
uma vida humana autêntica” ou “não ponhas em perigo a continuidade indefinida da
humanidade na Terra” (JONAS, 2006, p. 18).
Consoante o raciocínio mencionado alhures, Jonas (2006, p. 352) ensina: “a
responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em relação a um outro ser,
que se torna ‘preocupação’ quando há uma ameaça à sua vulnerabilidade”. A
responsabilidade ética pode ser traduzida como axioma universal para controlar os
extremos, refletindo na insegurança das projeções futuras. É o dever com a posteridade,
com as gerações futuras, surgindo como fenômeno de solidariedade, inclusão do
amanhã. Jonas (2006, p. 229) considera que o futuro da humanidade “é o primeiro dever
do comportamento coletivo humano na idade da civilização técnica, que se tornou
‘todo-poderosa’ no que tange ao seu potencial de destruição”.
Há de se ressaltar que a proposta de Jonas não deve ser vista como desestímulo
ao progresso técnico: apenas se traduz, com precaução, na preocupação com o progresso
(JONAS, 2006). A ética da responsabilidade é perfeitamente compatível com a temática
dos resíduos sólidos, já que, partindo da premissa da responsabilidade de um futuro com
ambientes sadios, torna-se imperioso consumir conscientemente, reduzir, reutilizar,
reciclar, enfim, tomar a sustentabilidade como valor.
Mas, em que consiste o valor da sustentabilidade, do desenvolvimento
sustentável? Sustentabilidade como paradigma ético significa compatibilizar processos
econômicos com a preservação do meio ambiente, primando pela valorização da
dignidade humana. Para Ellovitch (2010, p. 01), sustentabilidade consiste na
“exploração racional do meio ambiente, da maneira menos degradante possível.
Significa a adoção de medidas para prevenir e mitigar impactos, associadas à
compensação adequada das alterações ambientais inevitáveis”. Sustentabilidade é, pois,
desenvolver de modo integral no sentido de, concomitantemente, proteger o meio
ambiente.
Na atualidade, a expressão desenvolvimento sustentável tornou-se praticamente
um modismo, sendo muitas vezes usada como marketing por sociedades empresárias,
pela mídia. Contudo, o que se busca nas discussões do trabalho em epígrafe é que o
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desenvolvimento sustentável seja muito mais do que belo discurso e se torne prática
efetiva no Brasil e no Mundo.
No enfoque científico, é patente que o Planeta Terra não subsiste com altos
padrões de poluição e destruição dos ambientes naturais. Como o desenvolvimento
sustentável se tornou mais do que uma forma de gestão, é necessário para a manutenção
da própria economia e da vida, em sentido amplo, alicerçando-se como objeto da ética.
É nesse ponto que é adequada a advertência feita por D’Isep (2009, p. 53):
“economia e meio ambiente são partes integrantes e dispersas no mesmo todo, seja
porque este é fonte de recurso para aquela (...), seja ainda porque o meio ambiente é a
integração e interação dos seres vivos com o seu meio”. Ora, se o meio ambiente é fonte
de capital, o que será da economia sem os recursos naturais? Logicamente, não há
alternativa senão preservar. O desenvolvimento tem que ser pleno e sustentável.
Vale sublinhar que não se questiona o regime capitalista ou o socialista
propriamente ditos, mas os pressupostos dos sistemas econômicos que, de alguma
forma, contrariam o desenvolvimento social sustentável. Aliás, no que concerne ao
desenvolvimento sustentável por parte de sociedades empresárias, uma esfera a ser
reconhecida é a gestão ambiental no exercício das atividades econômicas (D’ISEP,
2009, p. 59). A tendência mundial mercadológica leva à gestão das empresas com
melhor desempenho também no campo da proteção ambiental (D’Isep, 2009, p. 84 85).
A natureza é fonte de extração de matéria-prima, mas os resíduos retornam para ela
após o consumo dos produtos, como capital natural (MOURA, 2011, p. 5).
Desenvolvimento sustentável é o que leva à reflexão sobre preservar a natureza
para o futuro, sem esgotar os recursos naturais no presente. Destaca-se que o governo
brasileiro lançou, em 1995, o Programa “Protocolo Verde”. Como resultado, foi
celebrado um protocolo de intenções entre o Ministério do Meio Ambiente e algumas
instituições financeiras, visando a estabelecer esforços para políticas e práticas
bancárias em consonância com o desenvolvimento sustentável. Uma de suas diretrizes
previstas na subcláusula 3.1 do Protocolo Verde é “promover medidas de incentivo à
redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos, buscando
minimizar os potenciais impactos ambientais negativos”. Observa-se, pois, a
sustentabilidade nas ações que envolvem os resíduos sólidos.
Como cediço, o crescimento econômico aliado ao consumo exacerbado pode
acarretar graves sequelas ambientais, incluindo prejuízos à própria espécie humana. Daí
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a necessidade de ser o desenvolvimento econômico compatibilizado com a proteção dos
recursos naturais.
Com relação ao assunto, Sirvinkas (2010) comenta:
O crescimento econômico desenfreado tem causado degradação ao meio
ambiente. Isso coloca em risco o futuro da humanidade. Como solucionar
esse conflito? Tenta-se encontrar alternativas para minimizar a degradação
ambiental como chamado desenvolvimento sustentável. Pretende-se, com
isso, harmonizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental
objetivando proporcionar uma qualidade de vida adequada à comunidade. A
isso resolveu-se denominar princípio do desenvolvimento sustentável, o qual
procura conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento
socioeconômico para a melhoria da qualidade de vida do homem, buscando a
utilização racional dos recursos naturais não renováveis com o objetivo de
alcançar a tão prolatada justiça social. Também é conhecido como meio
ambiente ecologicamente equilibrado ou ecodesenvolvimento. (...) A
conciliação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental deságua
necessariamente no chamado desenvolvimento sustentável (Sirvinkas, 2010,
p.184).

Desenvolvimento sustentável como valor ético é, portanto, aquele que é capaz
de conciliar processos econômicos com promoção da justiça social e proteção
ambiental.
Com relação à sustentabilidade, Veiga (2010, p. 171) preleciona um tripé nos
objetivos: preservação dos potenciais naturais dos recursos renováveis, limitação de uso
dos recursos não renováveis e respeito à capacidade de “autodepuração dos
ecossistemas naturais”.
Em síntese, a sustentabilidade ambiental proporciona crescimento econômico
sem prejuízos à integridade dos bens naturais. Sendo assim, o desenvolvimento
sustentável

é

considerado

Princípio

de

Direito

Internacional

da

sociedade

contemporânea e relaciona-se com aspectos de cunho internacional que não se limitam à
natureza, mas implicam qualidade de vida das pessoas em vários espaços e ambientes.
Sobre o assunto, Apolinário (2007) afirma:
há que se destacar que desenvolvimento sustentável está relacionado a
inúmeras questões de cunho internacional, ressaltando-se as seguintes:
necessidade de uma atmosfera internacional de paz, segurança e cooperação,
livre da presença e ameaça de guerras; desequilibro das condições
econômicas mundiais; a pobreza considerada presente na raiz da degradação
ambiental; consideração dos impactos ambientais na elaboração de políticas e
decisão; disseminação da informação, educação e treinamento; e flexibilidade
das estratégias para acomodar novos desafios e novas tecnologias. Diante
disso, constituem metas da sociedade internacional; a conquista de equilíbrio
entre vários setores institucionais, sociais, econômicos e ambientais, assim
como a melhoria dos níveis de vida em todos os países por meio de
desenvolvimento e estabelecimento de um sistema eqüitativo de relações
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econômicas internacionais baseado nos princípios reconhecidos pela
comunidade internacional, de forma a estimular o desenvolvimento
sustentável, especialmente em países em desenvolvimento (APOLINÁRIO,
2007, p. 85).

Urge, consequentemente, a adoção de práticas que demonstram a apropriação
da sustentabilidade, com produções que determinam uso de energia limpa, menor
consumo energético e redução da emissão de poluentes, melhorando o desempenho
ambiental, respeitando o consumidor e utilizando mecanismos de responsabilidade
social. Na área da disposição final dos resíduos sólidos, a sustentabilidade como valor
ético pode ser vislumbrada com práticas de destinação final que envolvem ações de
redução do consumo, além de reciclagem e reaproveitamento. Destarte, calha asseverar
que a sustentabilidade além de ser objeto da ética é igualmente objeto do Direito como
compreendido no capítulo subsequente.
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3 O DIREITO DA SUSTENTABILIDADE
3.1 A Sustentabilidade como Objeto do Direito

Existe a necessidade de mecanismos institucionalizados que permitem a
promoção dos valores da ética e, ao mesmo tempo, a exigência de o Direito ser legítimo
não apenas por ser produto de uma vontade democrática, mas por cumprir
requerimentos de justiça feitos em cada tempo histórico. A sustentabilidade, como
objeto do Direito, se traduz na positivação de normas que proporcionam a proteção dos
bens naturais. A sustentabilidade, como valor ético, se projeta no Direito, tanto para se
valer das formas jurídicas (positividade, imperatividade e coerção), quanto para
revalorizar (ressignificar) o seu conteúdo, legitimando-o.
Diz Habermas (1997, p. 121): “a doutrina de direito subjetivo começa quando
os direitos morais subjetivos se tornam independentes, os quais pretendem uma
legitimidade maior que a do processo de legislação política”. Habermas (1997) entende
que os direitos subjetivos deveriam possuir uma autoridade moral independente de
positivação, contudo “a fonte de toda legitimidade está no processo da legiferação; e
esta apela, por seu turno, para o princípio da soberania do povo”. (HABERMAS, 1997,
p. 122). E confirma: “os direitos do homem, fundamentados na autonomia moral dos
indivíduos, só podem adquirir uma figura positiva através da autonomia política dos
cidadãos” (HABERMAS, 1997, p. 127). Assim, após um processo de legitimação, os
direitos são positivados, como ocorre com a sustentabilidade.
A dogmática do Direito como ciência normativa é fonte de debates entre
estudiosos renomados desde a Antiguidade (PENSADO, 2008, p. 81). O objeto do
Direito é muito mais do que a positivação propriamente dita, para Pensado (2008, p.86)
objeto é “qualquer coisa que seja que possa ser colocada como sujeito lógico num juízo
(ex.: um triângulo, uma árvore, uma sentença, uma pintura)”.
Nessa perspectiva, a sustentabilidade emerge como objeto de Direito na
medida em que entram em vigor normas que contribuem com atividades condizentes
com a ética da sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, como a Lei da
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estudada nos próximos capítulos, e o art. 225
da Constituição da República de 1988, sem falar de normas internacionais.
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Quanto a normas que representam a apropriação da sustentabilidade pelo
Direito, destaca-se que a Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento de 1986, da qual
o Brasil é signatário, contempla, no art. 1°, o direito ao desenvolvimento como um
direito humano inalienável coadunado à autodeterminação dos povos.
Vale registrar ainda o que diz o Princípio 1 da Declaração do Rio de Janeiro de
1992: “Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a
natureza”. Da forma como está disposto na Declaração de 1992, tem-se que o direito
humano ao desenvolvimento deve ser harmonizado com os demais direitos
fundamentais, entre os quais se inclui o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Com inferência em D’Isep (2009, p. 54), no Brasil, o desenvolvimento
sustentável é um direito, um dever e um princípio4 e revela nuances de preocupação
social com a qualidade sadia da vida e do ambiente, quer pelo Poder Público, quer por
entidades privadas.
Enfim, a sustentabilidade como objeto do Direito, pode ser verificada em
normas que levam à condutas de respeito à natureza, apresentando-se em documentos
internacionais e legislações. No campo normativo, a expressão sustentabilidade aparece
ora de forma explícita, como na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ora
implícita na positivação de direitos e garantias fundamentais que implicam na realização
do desenvolvimento sustentável.

3.2 Breves Considerações sobre Direitos Fundamentais e Direitos Humanos

O discurso dos direitos humanos é a manifestação da relegitimação material do
direito. Nesse discurso, não poderia faltar o elemento sustentabilidade como
colaborador da proteção ambiental.
Forçoso reconhecer que a sustentabilidade está fortemente ligada aos direitos
fundamentais, aos direitos humanos, destacados nesta parte do trabalho já que em
grande medida os mesmos colaboram com o desenvolvimento sustentável por cooperar
com a salvaguarda do patrimônio ambiental. Nesse contexto, buscando uma definição
para direitos fundamentais, percebe-se que existe certa dificuldade em estabelecer um

4

Princípio da ordem econômica nos termos do art. 70, inciso VI, da Constituição de 1988.
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conceito exato e sintético, uma vez que existem divergências e ambiguidades entre os
estudiosos (Silva, 2009, p. 175). Na percepção de Fachin e Silva (2011, p. 62), os
“direitos fundamentais são algo construído pelas lutas das pessoas em defesa de novos
direitos. E à medida que esses direitos são reconhecidos, passam a fazer parte do acervo
de conquistas humanas”. Não se pode negar a historicidade dos direitos fundamentais
por serem fruto de vários processos sociais que culminavam no reconhecimento jurídico
e normativo dos direitos.
Silva (2009, p. 178) aduz que a expressão direitos fundamentais do homem
refere-se a princípios que sintetizam a ideologia política dos ordenamentos jurídicos, ou
seja, as garantias dadas aos indivíduos no direito positivo. E a expressão fundamentais
significa que sem tais prerrogativas as pessoas não se realizam, nem mesmo
sobrevivem: “Fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser,
não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do
homem, não como macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana” (SILVA,
2009, p. 178) (grifos no original). Em suma: “direitos fundamentais do homem significa
direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais” (SILVA, 2009, p.
178) (grifos no original).
Então, pode-se dizer que direitos fundamentais são os direitos básicos inerentes
ao homem, necessários para a vida humana digna e positivados na Constituição de
determinado país. Lembra-se que a doutrina clássica subdivide os direitos fundamentais
em direitos de primeira, segunda e terceira gerações. Outros estudiosos consideram
ainda a quarta, quinta e sexta gerações. Exemplificativamente, Bobbio (1992, p. 06)
reputa que os direitos à engenharia genética são de quarta geração, Bonavides (2008, p.
91) declara a paz como direito de quinta geração e Fachin e Silva (2011, p. 74)
entendem que a água é um direito fundamental de sexta dimensão.
De modo geral, os direitos fundamentais de primeira geração são os
relacionados com a liberdade, ou seja, são garantias individuais e políticas clássicas,
oriundas da perspectiva liberal. Os direitos fundamentais de segunda geração são os
econômicos, sociais e culturais. Em síntese: são os que se referem ao princípio da
igualdade, conforme orientam os adeptos da corrente socialista. Os direitos de terceira
geração possuem caráter difuso, são os considerados direitos de solidariedade ou
fraternidade e englobam o direito ao meio ambiente sadio. Sobre os direitos de terceira
geração, Carvalho (2009, p. 692) exemplifica, contemporaneamente: “como o direito à
paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à co-participação do patrimônio comum do
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gênero humano, chamados direitos de solidariedade”. Portanto os direitos de terceira
geração são de titularidade coletiva, de caráter difuso, por possuir diversos titulares,
“são os direitos de grupos sociais determinados que só podem ser exercidos
coletivamente, sendo possível estabelecer uma relação entre o grupo a que pertence”.
(CARVALHO, 2009, p. 693).
Para alguns estudiosos5, o direito fundamental ao meio ambiente é um direito
de terceira geração devido a seu caráter difuso. Não tem como titular exclusivo um
único indivíduo, mas se estende a toda a sociedade, sendo, por conseguinte, de interesse
geral. Fala-se ainda em direitos de quarta e quinta geração. Com relação à quarta,
Sampaio (2013, p. 578) aduz que, “embora predomine a indefinição quanto ao conteúdo
dessa geração, há, entre a maioria de seus defensores, o reconhecimento de que a
titularidade desses direitos é coletiva: a família, o povo, a nação, etnias ou a própria
humanidade”.
Defende-se que o meio ambiente é um direito de terceira geração e concorda-se
com os estudiosos que pensam que as demais gerações (quarta, quinta e sexta) de
direitos derivam da terceira, como Paiva (2010, p.47) que diz os direitos fundamentais
ou humanos são de terceira geração, e, mais: “alguns autores, e dentre eles, o prof. J. J.
Canotilho, consideram como sendo, na verdade, um prolongamento ou talvez uma
evolução daqueles direitos já expostos na terceira dimensão”.
Acertadamente Sampaio (2013, p. 575-577) assevera que “não há consenso em
torno do conteúdo dos direitos de quarta geração”: uns consideram como
desdobramento dos de terceira geração, outros como direito a governos democráticos e
até como direitos das mulheres.
Os direitos de quinta geração também estão rodeados de interpretações.
Sampaio (2013, p. 579) a eles se refere como “uma geração por definir-se. Há direitos
que, para alguns autores, pertenciam à geração anterior”. Tais direitos poderiam incluir
novos direitos a serem desenvolvidos.
Pertinente é a observação de Sampaio (2013, p. 579) acerca das críticas à
classificação por gerações, ante a falsa impressão de que uma geração substituía a outra.
Todavia as gerações mostram que os direitos “são mais do que ideais, filosofia ou
dogmática, produto da história de lutas sociais de solução de opressões e de
reconhecimento das diferenças entre os seres humanos” (SAMPAIO, 2013, p. 579).

5

Bobbio (1992, p. 06), Souza (2010, p. 29) e outros.
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Vale ainda dizer que existem outras classificações acerca dos direitos que
refutam a subdivisão em gerações, a exemplo da apresentada por Gomes (2009, p. 30),
em que, malgrado ser muito utilizada, a expressão gerações tem sido criticada sob o
fundamento de remeter à ideia de “alternância, e não de complementariedade, como
efetivamente acontece. O reconhecimento de uma geração de direitos não ocorre para
substituir a(s) anterior(es), e sim para complementá-la(s)”.
A partir de Sarlet (2010) a forma como a conjuntura dos direitos se apresenta
emerge de um processo contínuo e cumulativo. Bobbio (2004, p. 25) defende, do ponto
de vista teórico, que os direitos são históricos, quer dizer, são “caracterizados por lutas
em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não
todos de uma vez e nem de uma vez por todas”.
Justamente por essa justificativa, Sarlet (2010) prefere o termo dimensões dos
direitos fundamentais ao uso de gerações. Nessa perspectiva, resumidamente, os
direitos da primeira dimensão surgiram com o liberalismo, são chamados de direitos de
liberdade e englobam direitos individuais e políticos. Conforme Mello citado por
Weffort (2001, p. 88), para Locke o cerne do estado civil são os direitos naturais
inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade.
Com base em Gomes (2009, p. 32), consideram-se na segunda dimensão os
direitos os econômicos, sociais e culturais, que requerem atuação positiva por parte do
Estado.

6

No cenário pós-guerra a terceira dimensão de direitos começou a ser

desenvolvida, englobando os direitos difusos, em que se inclui o meio ambiente.
Na realidade, essas classificações são distintas, mas tanto a subdivisão em
gerações quanto a subdivisão em dimensões são realizadas com base nas mesmas
matrizes. As classificações dos direitos da forma com que se apresentam podem ser
consideradas apenas compreensões parciais, já que os direitos são construções históricas
que integram projetos diferentes, o liberal e o social, assim a atual conjuntura não rompe
radicalmente com as ordens anteriores.
Mister se faz destacar que os direitos fundamentais não se confundem com os
direitos humanos. Robles (2005) diferencia-os pela positivação. Melhor explicando, os
direitos fundamentais são positivados na legislação e é essa normatização que
transforma “o caráter dos direitos humanos pré-positivados, posto que permite a

6

Observa-se que nas vezes que o Estado não cumpre voluntariamente suas obrigações, surge a atuação do
Poder Judiciário para determinar que o Poder Executivo concretize os direitos prestacionais.
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transformação de critérios morais de maior proteção que os direitos subjetivos não
fundamentais”(ROBLES, 2005, p. 07) (grifos no original).
Corrobora-se com os doutrinadores que apontam que os direitos humanos são
previstos em documentos internacionais7, ao passo que os fundamentais pertencem à
ordem interna constitucional. Em que pese existirem diferenciações terminológicas e
conceituais entre direitos humanos e direitos fundamentais, defende-se a ocorrência de
forte ligação entre eles, visto que ambos contemplam o mesmo valor: a dignidade da
pessoa humana.
Embora estudiosos façam referência a várias classificações, elas foram
apresentadas apenas a título de conhecimento, pois o que de fato importa é que os
direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados,
como estampado no art. 1º da Declaração de Viena Sobre Direitos Humanos de 1993. O
que significa dizer que a eficácia de um direito implica a efetivação dos demais.
A discussão dos resíduos sólidos perpassa pelo estudo do direito fundamental
ao meio ambiente na medida em que se busca o cumprimento da legislação brasileira de
disposição final e a persecução de práticas sustentáveis nesse campo como forma de
contribuição para a garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Além de ser considerado princípio e direto fundamental, o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é também visto como direito humano, como se vai expor.
Nessa esfera, Bulzico e Gomes (2010, p. 67) afirmam o despontamento de nova
preocupação comum com a degradação dos ambientes, pois é a proteção da natureza um
direito humano reconhecido na comunidade internacional, com o intento de “alcançar
um padrão de proteção ambiental razoável no planeta e estruturar uma responsabilidade
global (de Estados, organizações e grupos) quanto às exigências de sustentabilidade
ambiental”.
Assim, os bens naturais, além de serem direitos fundamentais, são verdadeiros
direitos humanos. Complementando o raciocínio, Bulzico e Gomes (2010, p 52)
comentam: “inegável é a constatação do direito humano ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, tutelado não apenas por normas de direito Internacional
Ambiental, como normas de direitos humanos”.

7

Souza (2010, p. 23), Comparato (2005, p.57), dentre outros.
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De resto, salienta-se que os direitos consagrados e garantidos pela ordem
jurídica sofrem influências mútuas entre si, de forma que a ausência ou eficácia
comprometida de um pressupõe a do outro, motivo pelo qual se fala da relação entre o
direito fundamental ao meio ambiente e demais direitos e garantias constitucionais.
Defende-se que o meio ambiente é um direito que se encontra intimamente
ligado aos demais direitos e garantias fundamentais. Concordando com tal
posicionamento, Leite (1998, p. 64) observa: “o direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado se insere ao lado do direito à vida, à igualdade, à liberdade,
caracterizando-se pelo cunho social amplo e não meramente individual”.

Em

consonância com esse entendimento, Carvalho (2009, p. 1477) afirma: “a deterioração
do meio ambiente acarreta inevitável lesão à saúde, com o comprometimento da vida
digna [...] e graves conseqüências para as gerações futuras”.
Em suma, tem-se que, com ausência do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, não se pode falar em garantias básicas, como saúde. Até a dignidade da
pessoa humana, considerada fundamento do Estado Democrático de Direito e Princípio
norteador de vários outros, depende de que o meio ambiente tenha qualidades
necessárias à manutenção da vida no Planeta Terra. Assim, comprova-se, uma vez mais,
a importância da promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, possível
mediante ações de sustentabilidade.
Nota-se, por último, pela exposição de Castro (2008) que os bens ambientais
foram previstos no Texto Constitucional, de modo genérico e bem específico, como
direito da coletividade, como direito fundamental. A Magna Carta de 1988 tutela os
bens jurídicos ambientais de forma explícita entre as principais normas do Estado
independentemente

de

outras

garantias

fundamentais

significando

a

constitucionalização da sustentabilidade no Brasil.

3.3 A Constitucionalização da Sustentabilidade no Brasil

O art. 225 da Constituição da República pode ser considerado como uma forma
de constitucionalização da sustentabilidade, por levar à compatibilização entre
desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Além disso, a discussão sobre resíduos sólidos passa pela discussão do direito
fundamental ao meio ambiente, na medida em que se busca o cumprimento da
legislação brasileira de disposição final e a persecução de práticas sustentáveis como
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forma de contribuição para a garantia do direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Assim, calha visualizar a proteção constitucional dos bens
ambientais como constitucionalização da sustentabilidade no Brasil.
Majoritariamente, os doutrinadores entendem ser essencial resguardar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado.8 Assim, o legislador da Carta Republicana de
1988, em consonância com os pressupostos da sustentabilidade, reservou um capítulo de
seu texto constitucional, composto pelo artigo 225, para tratar do assunto. Observa-se
que a atual Constituição Brasileira é um marco em se tratando da tutela jurídica
ambiental, sendo a primeira, no país, a mencionar a expressão meio ambiente,
representando constitucionalização da sustentabilidade no Brasil.
O artigo 225 da Constituição da República de 1988 pode ser entendido como
uma regra constitucional específica sobre meio ambiente. Este é seu caput in verbis:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Analisando

sumariamente

o

referido

dispositivo

constitucional

da

sustentabilidade, quanto ao uso de todos, vê-se a abrangência da aludida norma jurídica.
Antunes (2006, p. 58-59) esclarece que o termo quer dizer “todos os seres humanos. A
Constituição Federal, em alguns pontos, não destina as suas normas para todo e
qualquer ser humano”. Com referência no mesmo autor, a expressão alcança até os
estrangeiros, residentes ou não no país.
Aponta-se também o alcance dimensional do direito, tendo em vista que o
constituinte originário assegura não apenas o meio ambiente, mas o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, ou seja, capaz de proporcionar condições harmônicas nas
relações entre os seres vivos e/ou o meio em que vivem, o que é possível a partir de
ações sustentáveis.
O dispositivo em análise, ao falar sobre a defesa e preservação do meio
ambiente para as presentes e futuras gerações, refere-se ao princípio da solidariedade
entre as gerações. Tratar dessa responsabilidade intergeracional, que é uma obrigação ao
mesmo tempo jurídica e moral para assegurar a vida na posteridade.
Sirvinskas (2012, p. 75), sobre a preservação do ambiente não só pelo Poder
Público, lembra que “todo cidadão tem o dever de preservar os recursos naturais por
8

Apesar de serem divergentes as justificativas (teorias biocêntricas, antropocêntricas e intermediárias)
da importância do meio ambiente sadio.
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meio dos instrumentos colocados à disposição pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional”.
Em outras palavras, declara-se que o art. 225 desempenha na Lei Fundamental
o papel de principal norteador do meio ambiente, devido a seu complexo teor de
direitos, mensurado pela obrigação do Estado e da sociedade na garantia de um meio
ambiente ecologicamente estável, constituindo-se, pois,

verdadeira forma de

constitucionalização da sustentabilidade.
A Constituição da República de 1988 demonstra avanço significativo na
legislação brasileira de tutela dos bens ambientais, ao reunir, no Capítulo VI, normas
que até então se apresentavam em legislações esparsas. Segundo Guimarães (2013, p.
60), apesar de ser o capítulo formado por apenas um artigo, não deixa de ser abrangente,
“tanto é que em seu caput, incisos e parágrafos, apresenta diretrizes relevantes de
proteção, contempla princípios implícitos e explícitos e determina responsabilidades em
matéria ambiental”.
A Constituição Brasileira de 1988 concede ao meio ambiente status de direito
fundamental, já que o art. 5º contempla um rol exemplificativo de direitos e garantias
fundamentais. Nesse sentido, a lista de direitos não é excludente, admitindo outros não
previstos no referido dispositivo constitucional. Esclarecendo essa ideia, o § 2° do art.
5º do Texto Maior prevê: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.
Logo, em que pese não estar positivado o direito ao meio ambiente
especificamente no art. 5º, encontra-se regulamentado na redação insculpida no art. 225
da Constituição de 1988, além de ser considerado, no art. 3°, II, como objetivo
fundamental do Estado Brasileiro, sendo, portanto, um direito fundamental.
Neste contexto, vale trazer à baila que Silva (2009, p. 195) caracteriza os
direitos fundamentais em três grupos: direitos individuais expressos (explícitos nos
incisos do art. 5º), direitos individuais implícitos (subtendidos em outras garantias
fundamentais) e direitos individuais decorrentes do regime e de tratados internacionais
adotados pelo Brasil.
Importante se faz ressaltar que o próprio Silva (2009) reconhece a dimensão
social, e até mesmo coletiva, dos direitos individuais, uma vez que os direitos
fundamentais se integram num todo harmônico.
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Essas considerações são importantes no estudo, haja vista que as disposições
finais errôneas dos resíduos sólidos, sob o ponto de vista técnico e legal, e os
respectivos problemas podem interferir negativamente na eficácia do direito
fundamental ao meio ambiente e na sustentabilidade, já que os aspectos da sociedade
contemporânea indicam o estabelecimento de uma cultura econômica e uma crise ética
que podem levar a prejuízos ambientais.
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4 RESÍDUOS SÓLIDOS E SUSTENTABILIDADE
4.1 Definições de Resíduos

Preliminarmente, cumpre tecer considerações sobre definições legais e
doutrinárias acerca de resíduos sólidos, que, resumidamente, podem ser considerados
como sobras dos processos de consumo de residências, indústrias, comércios e outras
atividades. São embalagens usadas, detritos de construções, sobras de alimentos, bens
de consumo sem utilidades, etc.
No solo pátrio, normas de naturezas diversas exprimiram definições de
resíduos sólidos, sendo algumas delas apresentadas nos próximos parágrafos, para
melhor compreensão da matéria que é objeto de exame, entre as quais as constantes em
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e normas técnicas.
A Resolução n° 5 de 1993, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, inspirada
na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), trata da questão da seguinte
forma:
Art. 1º Para os efeitos desta Resolução definem-se:
I - Resíduos Sólidos: conforme a NBR nº 10.004, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT - "Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que
resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica,
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água,
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para isso
soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia
disponível.

Como suscita tal norma, embora comumente se use a expressão “sólidos”, os
resíduos podem possuir formas e estados variados, sendo possível que se apresentem
nos estados líquido e gasoso. O ponto que merece destaque é a previsibilidade
normativa de sistemas de tratamento de água e esgotamento sanitário originarem
resíduos que demandam destinação tecnológica e ambientalmente corretas.
Mister se faz notar ainda que a Resolução n° 23 de 1996 do CONAMA
classificou resíduos em perigosos, não inertes, inertes e outros resíduos, conforme as
características descritas.
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Também é relevante mencionar que a NBR9 10004:2004, que substituiu a NBR
10004:1987 da ABNT, prevê o seguinte no item 3.1:
resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes
de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos em
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos
ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente
inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

O art. 3º, inciso XVI da Lei n° 12.305 remete resíduos sólidos à idéia de
matérias ou bens originados pelas atividades da sociedade que têm lançamento inviável
na “rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica
ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”.
Além de acepções normativas, doutrinadores ressaltam alguns aspectos,
conforme o ângulo de visão, o que se passa a expor, havendo, basicamente, duas
correntes do pensamento. Para a primeira, resíduos são o que não possui valor
econômico, enquanto a segunda considera outros aspectos, diferentes dos de cunho
econômico.
Resumidamente, resíduos são materiais que derivam das atividades humanas e
não humanas. Nesse diapasão, entre os adeptos da primeira corrente, Arruda (2004, p.
37) destaca que resíduo é resto, é “qualquer material que seu proprietário ou produtor
não considera mais com valor suficiente para conservá-lo, podendo se apresentar nos
estados sólido, líquido ou gasoso”. Dito de outro modo, resíduo, para a primeira
corrente de estudiosos, é o que não tem mais valor para aquele que detinha o objeto.
Explicando o assunto, Aguiar e Philippi Jr. (2005, p.271) comentam: “definições
alternativas incluem uma faceta econômica, ou seja, de que o resíduo é o material que
não tem mais valor econômico para seu possuidor”.
Aguiar e Philippi Jr. (2005) esclarecem que resíduo é aquilo que demanda
processo físico ou químico para ser reaproveitado, ainda que possua valor econômico
residual. Todavia, com base em Aguiar e Philippi Jr. (2005), pode-se afirmar que a
concepção dos órgãos normativos europeus condiz com a segunda corrente, que não se
pauta basicamente no aspecto econômico.

9
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Complementando o assunto, Aguiar e Phillipi Jr. (2005, p. 27) aduzem:
“resíduos constituem, em todas as definições, subprodutos da atividade humana com
características específicas, definidas geralmente pelo processo que gerou” (grifos no
original). Como bem esclarece Ribeiro (2013, p. 21-22). “são também considerados
resíduos sólidos os líquidos não passíveis de tratamento, como, por exemplo,
substâncias químicas (ácidos, álcoois, tintas, etc.) e gases com data de validade
vencida”, sem utilidade, que podem ser descartados.
Relevante se torna dizer que existem resíduos classificados como industriais
(decorrentes dos processamentos das indústrias), de saúde (produzidos nas instituições
de saúde), de portos, de aeroportos, de terminais rodoviários e ferroviários, agrícolas, da
construção civil (entulho) e radiativos. (CASTRO et al., 2002, p. 4-6). Apesar da
diversidade da classificação de resíduos, o objeto precípuo do presente trabalho são os
resíduos sólidos urbanos, compostos por resíduos domiciliares, comerciais e de
serviços. Os domiciliares advêm das residências. Os comerciais advêm de
estabelecimentos comerciais, como lojas, supermercados e restaurantes. Os de serviços
são provenientes da limpeza urbana (CASTRO et al., 2002, p. 4).
Ante o potencial poluidor dos resíduos sólidos, cumpre obtemperar que o
destino desses elementos não deve ser estabelecido de maneira desordenada e sem
planejamento, para não constituir um problema ambiental. Ao contrário, deve respeitar a
legislação vigente e os pressupostos da sustentabilidade.
Postas tais considerações, vale a pena delinear os aspectos históricos dos
resíduos sólidos e as relações de consumo para melhor compreensão do assunto.

4.2 Aspectos Históricos: Resíduos Sólidos e Consumo

Sem sombra de dúvida, compreender como os resíduos foram tratados ao longo
dos anos permite entender melhor a realidade dos tempos de hoje. De antemão,
confirma-se que o consumo é um dos pontos nodais da geração de resíduos sólidos.
Ainda nesse raciocínio, entender o processo histórico que levou à consolidação de uma
sociedade consumista é imprescindível para compreensão do assunto proposto neste
trabalho e posteriores conclusões com vistas à superação dos desafios socioambientais
correlatos.
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Como as relações de consumo podem ser consideradas uma das causas da
crescente produção de resíduos, elas devem ser estudadas segundo a historicidade, pois
a questão dos resíduos assola o homem desde as civilizações remotas.
Nesse alinhamento, Lemos (2011, p. 82) comenta que nas primeiras cidades
antigas havia preocupações com resíduos e com a limpeza urbana: “o primeiro
tratamento jurídico dado aos resíduos é exatamente o da res derelictae, ou seja, o
abandono da coisa móvel”. Mas os resíduos eram simplesmente abandonados como
algo “sem dono”. Nesse ponto, afirma-se que no Direito Romano o abandono
configurava extinção do direito de propriedade. Então era muito fácil livrar-se dos
resíduos, bastando, para tanto, o abandono.
Ao abordar o assunto, considerando a Idade Média, Lemos (2011, p. 83) aduz:
“com o desenvolvimento do comércio, as cidades cresceram tremendamente, o que
levou a grandes proporções o problema dos resíduos, que eram muitas vezes lançados
na rua”. Complementando, a mesma autora afirma: “aliás, esse fato é apontado como
causa da peste negra na Europa Ocidental, resultando na morte de metade da população
em apenas quatro anos” (LEMOS, 2011, p. 83). Portanto, na Idade Média, a disposição
dos resíduos era realizada de maneira desorganizada, com lançamento nas ruas, o que
implicava na propagação de doenças, com morte de milhares de pessoas e até a
disseminação da peste negra (LEMOS, 2011, p. 83).
Koshiba (2000) fala das relações de consumo da época da Idade Média,
caracterizada pelo sistema feudal, pela população quase exclusivamente rural e pela
autossuficiência econômica, num cotidiano de trocas de produtos sem a presença de
moedas, no modelo de economia fechada. Significa, pois, dizer que na Idade Média o
consumo era moderado, pois os indivíduos produziam para o próprio sustento,
comercializando por meio da troca o pouco que sobrava.
Ademais, não se pode esquecer que a Revolução Industrial foi um dos marcos
na História da humanidade, uma vez que revolucionou os modos de produção,
possibilitando a confecção em escalas nunca vistas. Por outro lado, a fabricação em
massa, de certa forma, intensificou problemas nas urbes, entre os quais os causados pelo
aumento do consumo e, consequentemente, da quantidade de resíduos.
De forma recorrente, estudiosos reconhecem a importância da industrialização
no cenário dos resíduos sólidos, tendo em vista que, como é sabido, a utilização de
máquinas para produção de bens levou à produção em escalas quantitativamente
consideráveis.
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As relações de consumo foram se tornando mais intensas a partir da Revolução
Industrial, no século XVIII, que, com fontes energéticas e novos equipamentos,
contribuiu para a transformação da economia de traços agrários em economia industrial,
em economia de escala.
Diz Lemos (2011, p. 26): “a evolução científica e técnica, ocorrida a partir da
segunda metade do século XVIII, permitiu que os produtos tivessem cada vez mais
complexidade,

resultado

de

uma

produção

sistematicamente

organizada”.

Consequentemente com uso de processos dinâmicos de produção.
A Revolução Industrial também permitiu a expansão do mercado para a esfera
internacional, de relações econômicas globais, de intensificação de exportações e
importações. O paradigma de processo produtivo industrial que passou a imperar
idealiza produtos para o consumo, impulsionando vendas em escala, independentemente
de uma consciência ecológica.
Na Modernidade, é relevante o “ter”, o que faz Lemos (2011) considerar o
consumo como fenômeno social. Diz Lemos (2011, p. 24): “na verdade, o consumo é
um fenômeno social, não envolve apenas a satisfação das nossas necessidades. A
escolha dos produtos não é individual, como se poderia pensar a princípio”. Por situarse na vida social, essa escolha, segundo a autora, é determinada por “fatores econômicos
e culturais”.
Diante disso, considera-se que o consumo é elemento da sociedade, integrando
até mesmo a identidade cultural de determinado povo. Com efeito, o consumo é objeto
de análises sociológicas, históricas, econômicas, filosóficos, entre outras. Diante da
preocupação multidisciplinar do consumo, Lemos (2011, p. 25) comenta que os
filósofos Platão e Aristóteles já se preocupavam com a relação entre comportamento
humano e consumo: “Aristóteles afirmou que o consumo seria o reverso da nobreza,
razão pela qual o homem deveria cultivar a virtude da moderação, consumindo somente
o necessário para sua vida e ação política”.
Esse delineamento demonstra que, nas sociedades antigas, de certa forma,
havia preocupação com o excesso de consumo, em que pese o acesso se restringir a bens
mais simples e em menor quantidade, em comparação com os dias atuais.
De acordo com Leite (2009, p. 39), o desenvolvimento de tecnologias, depois
da Segunda Guerra Mundial, propiciou, a um só tempo, redução de preços e “dos ciclos
de vida útil de grande parcela dos bens de consumo duráveis e semiduráveis”. As
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tecnologias e “a obsolescência mercadológica planejada permitem a satisfação dos
conceitos de diferenciação entre as empresas no mercado” (LEITE, 2009, p. 39).
A lógica capitalista da maximização dos lucros resulta na produção a custos
menores, sem considerar o tempo de duração dos materiais e as consequências
socioambientais da descartabilidade em massa. Tal cenário é mundial. Os produtos são
descartáveis, os equipamentos se desatualizam a cada dia, tudo isso leva a mais
consumo e maior produção de resíduos.
Sob a égide da racionalidade capitalista não consciente 10, o consumo não está
mais circunscrito a uma questão de sobrevivência. Ao contrário, é demasiado, supérfluo,
excessivo, ambientalmente degradador e inclui as consequências relacionadas às
disposições irregulares de resíduos sólidos, que se consubstanciam, de fato, em
celeumas socioambientais.

4.3 Disposições Irregulares de Resíduos Sólidos como Problema Socioambiental

Inicia-se o tópico com Tucci (2008, p.97): “o meio formado pelo ambiente
natural e pela população (socioeconômico urbano) é um ser vivo e dinâmico que gera
um conjunto de efeitos interligados, que sem controle pode levar a cidade ao caos”.
Com isso, a ausência ou inadequação do planejamento urbano amplia os efeitos
negativos da urbanização e industrialização na natureza.
Como foi visto, é exponencialmente crescente a produção de resíduos
decorrentes do consumo humano, incentivado por práticas mercadológicas pautadas na
logística rápida de fluxo, e a quantidade desses materiais nas urbes acaba por implicar
em problemas ambientais originados pelos resíduos sólidos.
Atualmente, os resíduos consistem em verdadeiros desafios socioambientais.
Corroborando com tal concepção, Lemos (2011, p. 83), considerando a sociedade de
risco, comenta: “os resíduos passam a ser um problema ambiental, de cuja solução e
encaminhamento dependem nossa sobrevivência na Terra, tomando proporções nunca
antes vistas”. Assim, a quantidade de resíduos produzidos, aliada à ausência e/ou
ineficiência de gestão socioambiental, tem causado danos ao equilíbrio ambiental. Dessa
forma, os resíduos passam a ser preocupação ambiental, por afetar condições do meio
ambiente sadio e da qualidade de vida dos seres.

10
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Vale destacar que os problemas com resíduos, assim como outras questões
socioambientais, não são preocupações exclusivas das grandes cidades, já que as
problemáticas “estão se reproduzindo nas cidades de médio porte” (Tucci, 2008, p. 98).
Nesse contexto, visualizando o lixo como problema, no Brasil, Aguiar e
Philippi Jr. (2005) sintetizam, considerando a experiência da cidade de São Paulo:
Como problema urbano, a questão da destinação dos resíduos sólidos data, no
Brasil, da época colonial (Rocha 1992), não sendo, portanto, uma
preocupação nova. As implicações ambientais mais graves e de saúde pública
já eram reconhecidas no início do século XX, por exemplo, pelos
administradores municipais paulistanos. Naquela época alguns dos principais
problemas eram o uso do lixo in natura como adubo pelos chacareiros e a
deposição dos resíduos nas margens do rio Tietê. O problema dos resíduos
sólidos se agravou de forma particularmente intensa nas grandes cidades com
a rápida urbanização ocorrida no Brasil, entre as décadas de 1940 e 1970: a
infraestrutura urbana física e de prestação de serviços públicos não conseguiu
acompanhar o ritmo do crescimento da população urbana (AGUIAR E
PHILIPPI JR., 2005, p. 268).

O depósito aleatório e indiscriminado de resíduos cresceu exponencialmente
com a urbanização, aliado à ausência e/ou ineficácia de políticas de saúde e saneamento
básico nas cidades brasileiras, o que contribui para degradações ambientais. Por
exemplo: ainda persistem hábitos de disposição final inadequada de resíduos, de
lançamento em lotes baldios, locais abandonados, proximidade de estradas, rios, lagos
etc.
Nessa perspectiva, Bellini e Mucelin (2008, p. 113) enfatizam, entre os
impactos ambientais negativos: “os efeitos decorrentes da prática de disposição
inadequada de resíduos sólidos em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos
d’água”. Esses hábitos provocam, conforme Bellini e Mucelin (2008, p. 113),
“contaminação de corpos d’água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores
transmissores de doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes, entre
outros”.
Ao exemplificar intervenções antropológicas que impactam negativamente os
ecossistemas urbanos, Bellini e Mucelin (2008, p. 114) mencionam que “o rio é usado
como local de disposição final de lixo, um hábito cultural existente e condenável”.
Os resíduos sólidos participam dos ciclos de contaminação das águas
superficiais e profundas, “funcionando como fonte permanente de contaminação”,
ensina Tucci (2008, p.103). Tucci (2008) também enfatiza que um dos principais
transtornos à qualidade das águas, nas urbes, é o aumento da carga de resíduos nos rios.
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Na declaração de Tucci (2008, p.106), “à medida que a cidade se urbaniza, em geral,
ocorrem os seguintes impactos: (...) aumento da produção de sedimentos pela falta de
proteção das superfícies e pela produção de resíduos sólidos (lixo)”.
A disposição inadequada de resíduos, em grande medida, como se vê, afeta o
bem-estar ambiental. Entre tantos prejuízos, contribui para a ocorrência de enchentes na
medida em que entopem canais de escoamento das águas. Como é notório, as enchentes,
além de devastar áreas e destruir espaços e bens, carregam consigo potencial
contaminador e infectante.
Vários dos danos ambientais são gerados pelo lixão, também denominado
tecnicamente vazadouro. Nas palavras de Albuquerque (2012, p. 225) esse tipo de
disposição final de resíduos “é o meio que mais causa danos ao homem e ao meio
ambiente e – pasmem! – é o mais usado no Brasil!”. Entre os problemas causados pelo
lixão, Albuquerque (2012, p. 225) menciona: “Primeiro, junta bichos que podem causar
doenças e até epidemias, como ratos, baratas, moscas e mosquitos. Depois, que maltrata
tanto a população quanto o turismo, se for uma cidade que vive disso”.
Vê-se que o vazadouro causa muitos transtornos ao meio ambiente e à saúde
humana. A situação irregular dos locais de disposição final dos resíduos sólidos,
segundo Nalini (2003, p. 131), decorre da “falta de vontade política de muitos
Prefeitos”. Infelizmente, o lixão ainda é muito comum no Brasil, apesar de o art. 54 da
Lei n° 12.305 de 2010 ter determinado que, até agosto de 2014, todos os Municípios
brasileiros deveriam destinar seus resíduos em aterros sanitários.
Para melhoria da qualidade ambiental, é preciso comprometimento político e
social

11

com as causas ambientais para a elaboração e prática de planos factíveis

capazes de solucionar problemas associados à geração demasiada de resíduos.
Ao comentar a relação entre a pobreza e os resíduos sólidos, Nalini (2003, p.
134) aduz que “os que vivem do lixo estão na verdade realizando o trabalho que o poder
público não faz” (grifos no original). Ainda é comum observar pessoas em vazadouros
ou vasculhando lixeiras nas ruas à procura de materiais para o sustento próprio e
familiar. Lamentavelmente, essas pessoas, em muitos casos, se encontram em situações
sub-humanas, sujeitas a contaminações e a prejuízos à saúde.
Um dos maiores problemas ambientais causados pelos resíduos sólidos é a
poluição que se expande pelo solo, pelas águas e pelo ar, o que afeta a vida da espécie
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Tanto do Poder Público quanto da sociedade.
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humana e de seres da flora e da fauna. Sem falar da poluição visual que o lixão causa, o
que pode interferir no bem-estar da população. A preocupação com o lixão e outras
formas de disposição irregular deve-se, entre outras causas, ao fato de que a disposição
inadequada de resíduos, além de contribuir para a proliferação de algumas doenças,
contamina o solo, o ar e águas e afronta o bem-estar socioambiental e os pressupostos
da sustentabilidade (ANJOS; FERREIRA, 2001).
A preocupação socioambiental aumenta quando se trata do destino de resíduos
perigosos, em vista do potencial degradador determinado pela composição química.

12

Os resíduos de serviço de saúde também merecem cuidado especial, tendo em vista que
remédios com prazo de validade vencido, objetos perfurocortartes, sangue humano,
luvas, lençóis, toalhas, fraldas e frascos usados, além de outros, são fontes de
contaminação. Assim sendo, o manuseio de resíduos de serviços de saúde exige técnicas
e cuidados especiais, além de serem regidos por regramentos específicos (coleta tanto
interna quanto externa, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final).
Machado e Moraes (2004), sobre a transmissão de doenças infecciosas no
manejo e disposição dos resíduos, explicam:
[A] doença microbiana é considerada um fenômeno multifatorial decorrente
da interação simultânea de alguns fatores e que, no caso específico do risco
potencial de transmissão de doenças infecciosas pelos resíduos sólidos, é
necessário que haja: a) um agente infeccioso presente; b) capacidade de
sobrevivência do mesmo nos resíduos; e c) a possibilidade de sua transmissão
dos resíduos para um hospedeiro em estado de suscetibilidade; assim, o risco
infeccioso pode não ser definido apenas pela presença do agente infeccioso,
sem levar em conta os outros fatores, que só podem ser avaliados por meio de
análise epidemiológica (MACHADO; MORAES, 2004, p. 57).

Machado e Moraes (2004, p. 57) advertem que “as características
microbiológicas, que equivalem a microrganismos, dentre os quais os patogênicos,
encontrados nas massas de resíduos, representam os riscos biológicos”.
Anjos e Ferreira (2001) afirmam que as conseqüências adversas dos resíduos
sólidos no meio ambiente, na saúde individual e coletiva são reconhecidos por diversos
autores (Accurio et al., 1997; Ferreira, 1997; Leite & Lopes, 2000; Maglio, 2000;
Robazzi, 1995), que apontam as falhas nos sistemas de coleta e disposição final.
Entre os problemas socioambientais causados pelos resíduos sólidos urbanos
estão os provocados às pessoas que trabalham diretamente com esses materiais. Os
12

Segundo a ABNT, os resíduos sólidos perigosos possuem as seguintes características: inflamabilidade,
toxidade, corrosividade, reatividade e patogenicidade.
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trabalhadores envolvidos nos processos de “manuseio, transporte e destinação final dos
resíduos” estão sujeitos a acidentes de trabalho e riscos de contaminação pelo contato
com micro-organismos infecciosos (Anjos e Ferreira, 2001, p. 691). Entre os acidentes e
riscos ocupacionais estão os causados por objetos cortantes e pontiagudos e mordidas de
insetos e animais (ANJOS; FERREIRA, 2001).
Em síntese, a disposição dos resíduos sólidos em locais indevidos contraria o
equilíbrio ecológico, a saúde e a qualidade de vida no Planeta por implicar prejuízos ao
meio ambiente, à vida, à dignidade humana, ao direito fundamental e humano ao meio
ambiente. Logo é de se dizer que destinar adequadamente os resíduos significa
preservar o meio ambiente, cuidar da saúde pública, enfim, promover a sustentabilidade.
Nesse cenário, surge o aterro sanitário como alternativa técnica e legal como forma de
mitigação de impactos.

4.4 Aterro Sanitário: Alternativa Técnica e Legal

“Historicamente, existem três formas básicas adotadas pela sociedade urbana
para a disposição de resíduos sólidos: lixão ou vazadouro, aterro controlado e aterro
sanitário” (MUÑOZ, 2002, p. 7). O lixão consiste em espaço de disposição aleatória, ou
seja, é apenas um depósito simples; o aterro controlado alterna camadas de resíduos
com camadas de terra e o aterro sanitário permite a disposição em local
impermeabilizado e até o tratamento dos resíduos.
Nesse ponto, torna-se relevante citar Muños (2002, p. 10): “em relação ao
tratamento de resíduos sólidos, são descritas na literatura diferentes técnicas, dentre
elas: compostagem, incineração, tratamento com microondas, plasma-pirólise e
reciclagem”.13
Grimberg (2004, p. 2) preleciona que os aterros controlados não são
adequados, uma vez que “facilmente podem tornar-se lixões e, por sua engenharia, são
muito inferiores a do aterro sanitário, causando problemas ambientais, tais como
contaminação do ar, do solo e das águas subterrâneas”. Destaca-se que existem
diferenças entre aterro comum, controlado e sanitário. Sobre o assunto, Fernandes
(2001) aponta:

13

Como cada um dos tratamentos possui pontos positivos e negativos, estes devem ser sopesados nos
casos concretos a fim de se escolher o técnico e ambientalmente melhor.
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a) aterros comuns: caracterizados pela simples descarga de lixo sem qualquer
tratamento, também denominados lixões, lixeiras, vazadouros etc. Esse
método de disposição é o mais prejudicial ao homem e ao meio ambiente;
todavia é o mais usado no Brasil e nos países em desenvolvimento; b) aterros
controlados: uma variável da prática anterior em que o lixo recebe uma
cobertura diária de material inerte. Essa cobertura diária, entretanto, é
realizada de forma aleatória, não resolvendo satisfatoriamente os problemas
de poluição gerados pelo lixo, uma vez que os mecanismos de formação de
líquidos e gases não são levados a termo; c) aterros sanitários: são processos
utilizados para disposição de resíduos sólidos no solo, particularmente o lixo
domiciliar, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais
específicas, permitindo a confinação segura, em termos de controle da
poluição ambiental e padrões de segurança preestabelecidos (FERNANDES,
2001, p. 42-43).

Como foi visto no tópico anterior, os resíduos demandam cuidados nos
processos de manejo, até a disposição final, para não causarem danos ao equilíbrio
ambiental. Eles devem ser colocados nos pontos de coleta, transportados para locais
adequados e submetidos a tratamento. Defende-se que somente os que não são
reaproveitáveis devem levados para a disposição final nos aterros sanitários, nos termos
da Lei n° 12.305/2010.
Consoante o art. 3º, inciso VIII, da referida Lei, a disposição final
ambientalmente adequada é a “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”.
Por ser o aterro sanitário a alternativa legal para o destino dos resíduos sólidos,
reserva-se um espaço para a abordagem desse tratamento técnico. Explicam Aguiar e
Phillipi Jr. (2005):
Os aterros sanitários são obras de engenharia destinadas a acomodar os
resíduos sobre o solo, minimizando os impactos ambientais e os riscos à
saúde (Oliveira 1992). Devem possuir drenos para os líquidos percolados que
se formam na decomposição natural da matéria orgânica e impermeabilização
adequada para evitar a contaminação dos aquíferos. Também precisam dispor
de drenos para escoamento dos gases que se formam no processo de
fermentação da matéria orgânica. A operação deve incluir compactação do
lixo e cobertura diária dos resíduos com terra, que ajuda a evitar a emanação
de maus odores e o crescimento de vetores. Além disso, precisam ser
cercados para evitar a atividade de catadores. Quando a capacidade do aterro
se esgota, a área deve ser recuperada do ponto de vista paisagístico e de
utilização pela sociedade, respeitando-se as limitações técnicas inerentes às
características dos terrenos aterrados com resíduos. Por fim, eles devem ter
um sistema de drenagem de águas pluviais e tratamento adequado para o
chorume, e também sistema de monitoramento de lençol freático (grifos no
original) (AGUIAR e PHILLIPI JR., 2005, p. 288) .
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A engenharia sanitária apresenta formas de tratamento e destinação dos
resíduos. O tratamento determina processos e procedimentos que diminuem riscos e
danos de poluição. A disposição final é o local do lançamento dos resíduos e o ideal
seria que fosse feito apenas com os que não podem ser reaproveitados. O aterro
sanitário, em comparação com o comum e o controlado, é ecologicamente menos
degradador, por utilizarem técnicas e procedimentos de engenharia que diminuem os
impactos ambientais. Arruda (2004) explica:
Todo lixo é compactado e depositado nesses aterros e depois cobertos de
terra: (i) a cobertura de terra deve ser diária para evitar vetores, (ii) o solo
deve ser impermeabilizado, bem como (iii) deve ser controlada a drenagem,
para evitar poluição do lençol freático e (iv) deve haver estação de tratamento
do chorume no próprio local (ARRUDA, 2004, p.45).

É expressivo ponderar que a escolha das áreas de instalação do aterro devem
ser observadas várias condições, como localização e características naturais do terreno.
Aguiar e Philippi (2005) ensinam:
As áreas para localização de aterros devem ser selecionadas com cuidado. Do
ponto de vista técnico, precisam favorecer e facilitar as atividades ali
realizadas, como transporte, manuseio e cobertura dos resíduos. Do ponto de
vista econômico, devem ser baratas e próximas os suficiente para não
encarecer demais os custos de transporte. Do ponto de vista ambiental, o
terreno deve possuir características hidrogeológicas favoráveis, tais como
solo de baixa permeabilidade, estabilidade mecânica, ausência de
movimentos naturais de terra e lençol freático distante. Do ponto de vista
social, precisa ser negociada com a comunidade, uma vez que ainda
prevalece na cultura da população em geral o principio not in my backyard!
(no meu quintal, não!), ou seja, ninguém quer ser vizinho de aterro, mesmo
que sanitário (AGUIAR e PHILLIPI JR., 2005, p. 290) .

A operação do aterro envolve, pois, elementos sociais, físicos, naturais, além
de outros, para evitar a ocorrência de danos ambientais. É, portanto, relevante apresentar
as palavras de Aguiar e Philippi Jr. (2005):
As áreas para disposição final exigem critérios de seleção rigorosos, e devese evitar áreas com solo muito permeável, com fraturas rochosas, sujeito a
instabilidades sísmicas e áreas de proteção de mananciais. Nas regiões
metropolitanas existe a tendência de se esgotar, de forma cada vez mais
rápida, os espaços para aterros sanitários. Como conseqüência, pode haver o
aumento dos custos de disposição final, seja pelo aumento das distâncias para
transporte, pelos custos de novas áreas ou pela necessidade de introdução de
outros processos tecnológicos como a incineração (AGUIAR e PHILLIPI
JR., 1005, p. 277).
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Cabe lembrar que o aterro sanitário possui vida útil que varia com a forma de
operação. Nesse sentido, destaca-se que, mesmo recebendo todas as autorizações e
licenças ambientais pertinentes, se não for operado da forma devida, pode se tornar um
lixão.
Na realidade, lamentavelmente, ainda são poucos os Municípios brasileiros que
possuem aterro condizente com as disposições legais em vigor e com a sustentabilidade
ambiental, misturando-se resíduos de origem doméstica com os industriais e, em casos
absurdos, até hospitalares.
Mister se torna dizer que o art. 3º da Lei n° 12.305/2010 distingue disposição
final de destinação final, a primeira diz respeito aos rejeitos e a segunda inclui a
“reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do
SNVS e do Suasal”.
Sendo assim, além da alternativa legal de disposição final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos em aterro sanitário, existem formas de destinação final
que se compatibilizam com os pressupostos da sustentabilidade, visando ao
reaproveitamento máximo e a disposição final mínima, como reciclagem, reutilização e
aproveitamento energético.

4.5 Sustentabilidade na Destinação Final dos Resíduos

Partindo de uma nova epistemologia ambiental, pautada na visão da ética da
sustentabilidade, os processos que envolvem o destino final dos resíduos sólidos podem
ser considerados fonte de renda, energia, emprego e proteção ambiental. Se bem
planejadas as etapas, do descarte de materiais à disposição final, são aptas a gerar postos
de trabalhos, tanto para catadores e associações quanto para funcionários de sociedades
empresárias, e a amenizar as consequências ambientais negativas da massa residual.
O que hoje assola as urbes como problema socioambiental pode se transformar
em caminho a ser seguido para a solução de dilemas que envolvem a desigualdade
social e a degradação dos ambientes naturais e artificiais. Num viés sustentável, chega a
ser lucrativo o mercado da reciclagem de materiais, o reaproveitamento dos resíduos da
construção civil, a usinagem e a compostagem, entre outras atividades que têm nos
resíduos a matéria-prima da produção.
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Além da viabilidade econômica desses tipos de empreendimentos, é inegável o
papel socioambiental que desempenham, pois diminuem, significativamente, a
quantidade dos resíduos dispostos nos aterros sanitários e a extração de recursos
naturais para a fabricação de novos bens de consumo.14
Existem práticas e tecnologias que contribuem muito para a sustentabilidade
dos resíduos sólidos, como triagem, compostagem, coleta seletiva e reciclagem, que
serão tratadas nos parágrafos subseqüentes.
De modo geral, a triagem consiste na separação de materiais que podem ser
reaproveitados, podendo ser realizada tanto de forma manual quanto mecânica.
No que se refere à compostagem, é realizada com detritos de origem animal e
vegetal, como restos da alimentação. Nada mais é do que a decomposição dos restos de
origem vegetal e animal, um processo relevante porque, conforme Grippi (2006, p. 43),
“cerca de 70% do lixo municipal é constituído por matéria orgânica”, assim permite a
reciclagem de nutrientes para o solo, servindo como fonte de energia e como adubo.
Tem-se ainda a incineração, que é a queima controlada de resíduos, muito
usada no caso de lixo hospitalar. Contudo um dos problemas desse método são os gases
dele oriundos.
A coleta seletiva, como a própria nomenclatura mostra, consiste na separação
de parcela dos resíduos que podem ser reaproveitados, evitando que sejam depositados
nos aterros. É uma das ações sustentáveis que devem ser incentivadas pelo Poder
Público, em vista dos benefícios. Os programas municipais de coleta seletiva no Brasil,
seja a praticada pelas prefeituras, seja a operacionalizada com o auxílio de catadores
organizados em cooperativas, ONGs ou OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público), integram o sistema de gerenciamento de resíduos domiciliares
(BESEN; RIBEIRO, 2007, p. 4-5).
As parcerias entre Prefeituras e catadores são viabilizadas, muitas vezes, com a
cessão de espaços, equipamentos e veículos, para as atividades dos catadores, e com
repasse de recursos orçamentários dos Municípios obtidos pela arrecadação de tributos
(BESEN; RIBEIRO, 2007, p. 5).
Na maior parte das cidades, a população participa da coleta seletiva de forma
voluntária, separando materiais por categoria nas residências. Para Besen e Ribeiro
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Adverte-se, a bem do rigor, que as formas de destinação final dos resíduos devem ser avaliadas nos
casos concretos, verificando-se a viabilidade técnica e econômica e, claro, a menos danosa ao meio
ambiente.
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(2007, p. 5), a mobilização ocorre “na fonte geradora – papeis, vidros, plásticos e
metais, entre outros – é realizada através de campanhas de sensibilização promovidas
junto aos bairros, condomínios, escolas, comércio, empresas e indústrias”.
Quer pela quantidade de resíduos, quer pelas formas inadequadas de disposição
final, “a coleta, a disposição final e o tratamento adequado dos resíduos sólidos continua
sendo um dos mais importantes problemas ambientais de qualquer centro urbano na
atualidade” (GOUVEIA, 1999, p.55).
Acerca da reciclagem, Aguiar e Philippi Jr. (2005) ensinam:
A reciclagem de resíduos constitui o reprocesamento de materiais, permitindo
novamente sua utilização (Calderoni 1998). Desse modo, materiais
descartados são reintroduzidos num ciclo produtivo por meio de sua
transformação. A reciclagem de resíduos possibilita que materiais
considerados resíduos para o gerador passem a ser matérias-primas
secundárias para outro indivíduo e para a sociedade como um todo. A
reciclagem difere da reutilização porque exige um maior grau de
processamento, excedendo a simples triagem e limpeza do material
(AGUIAR E PHILIPPI JR, 2005, p. 284).

O diferencial da reciclagem é a possibilidade de transformar resíduo em
matéria-prima, evitando a extração natural. Atualmente a reciclagem vem sendo
realizada até por pessoas que transformam resíduos em obras de arte e por indústrias.
Quanto a estas, levam em consideração a viabilidade econômica do processo.

4.5.1 Reciclagem e Sustentabilidade

Defende-se no presente trabalho que a reciclagem evita que os resíduos sejam
aterrados sem necessidade. Ensina Grippi (2006, p. 36): reciclagem é o produto de
“atividades através das quais materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo, são
desviados, sendo coletados, separados e processados para serem usados como matériaprima”. Portanto a reciclagem permite economia de matéria-prima virgem na produção
de bens.
Na esteira da reciclagem, Demajorovic (1995) comenta o seguinte:
A reciclagem realizada em etapas diferentes do processo produtivo significa
o crescimento mais lento do consumo de recursos naturais e do volume de
resíduos a serem dispostos, devido ao reaproveitamento de uma parcela dos
resíduos que, na fase anterior, teria como destino aterros sanitários e
incineradores (DEMAJOROVIC, 1995, p. 92).
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Tem-se, com isso, que a reciclagem, a um tempo, diminui a extração de
recursos naturais e as dificuldades com a destinação pela redução do volume dos
materiais. Assim, afirma Demajorovic (1995):
As novas prioridades da atual política de gestão de resíduos sólidos incorpora
a dimensão da sustentabilidade por duas razões principais. Primeiro, é
possível minimizar o processo de degradação ambiental antes que isto ocorra,
à medida que se evita a produção de determinados resíduos, reaproveita-se
parcela destes e "inertiza-se" o restante. Segundo, ao gerenciar a produção de
resíduos sólidos em todas as fases do sistema econômico, e não apenas se
concentrando no tratamento final destes, a atual política de gestão de resíduos
sólidos tem como objetivo garantir, a longo prazo, uma estabilização da
demanda por recursos naturais e do volume final de resíduos a serem
dispostos, fatores estes fundamentais na busca do desenvolvimento
sustentável (DEMAJOROVIC, 1995, p. 93).

Incentivos à reciclagem, que apresenta resultados consideráveis e que, em
razão dos recursos financeiros a serem despendidos, pouco impacto orçamentário causa
em relação a outras medidas, constituem excelente alternativa na gestão dos resíduos
sólidos. Logicamente, investir em práticas de reciclagem, isoladamente, não é suficiente
para superar todas as demandas do saneamento ambiental, porém, aliadas a outras
medidas, podem proporcionar bons resultados.
Complementarmente,

Polaz e Teixeira (2009,

p. 418) afirmam que o papal dos

Municípios não se resume enterrar rejeitos, mais que isso, significa fazer investimentos
“num sistema público que viabilize as chamadas ‘boas práticas’, como a coleta seletiva,
a triagem e o reaproveitamento dos recicláveis, preferencialmente com inclusão social”.
Merecem especial proteção do Estado associações e entidades civis de pequeno
porte que possuem recursos parcos, uma vez que a ausência de subsídios financeiros
pode fazer cessar esse tipo de atividade por falta de viabilidade financeira. Nessa
contingência, Jacobi (2006, p. 157-158) comenta: “o papel do Estado, nesse contexto, é
de suma importância. Constata-se que, sem apoio governamental, as associações de
catadores/recicladores não têm condições de se manterem funcionando”.
Em outras palavras, grupos economicamente mais vulneráveis que se destinam
a executar ações sustentáveis com resíduos tendem a desaparecer por não conseguirem
permanecer atuando no mercado. Confirma Jacobi (2006) no trecho:
O trabalho dos catadores/recicladores representa, em termos proporcionais, o
segmento de menor remuneração na cadeia de reciclagem de resíduos
sólidos, em comparação à proporção de remuneração dos intermediários
(sucateiros) e das indústrias recicladoras. Os programas municipais de coleta
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seletiva em parceria com catadores organizados sob várias formas, em
cooperativas, associações, e organizações não governamentais vêm
multiplicando-se e buscando formas de melhorar a sua eficácia. Nem sempre
constituídas por ex-catadores de lixão, catadores autônomos, mas muitas
vezes por desempregados que buscam uma fonte de renda nesta atividade,
tornaram-se um modelo de política pública, com inclusão social e geração de
renda, mas ainda não estão inseridas no contexto do arcabouço legal da
prestação de serviços públicos no país (JACOBI, 2006, p. 158).

Com incentivos de ordem pública, as entidades relacionadas ao aproveitamento
de resíduos, reinserindo-os na cadeia produtiva, contribuem, pois, para a diminuição dos
detritos do aterro ou áreas irregulares.
Empresas privadas, a exemplo das mineradoras, também devem incentivar
condutas dessa natureza, como medida mitigatória dos danos que causam à natureza
durante o exercício de sua atividade, cumprindo também seu papel socioambiental.
Ainda nesse campo, a gestão adequada dos resíduos sólidos é um dos caminhos
que contribuem para a sustentabilidade com o escopo de minimização da quantidade de
resíduos. Nesse contexto, surge a ideia dos três ou quatro “erres”, representados por
reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar energia. (Aguiar; Phillipi Jr., 2005, p. 308-309).
Esclarecendo melhor o assunto, Aguiar e Phillipi Jr. (2005) assertam:
O gerenciamento integrado de resíduos (Figura 8.6) consiste na prática de
utilizar diversas alternativas para solucionar o problema dos resíduos sólidos,
de tal forma que o conjunto tenha sustentabilidade econômica ambiental e
social. Nos sistemas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos são
aplicadas medidas simultâneas de redução de geração na fonte, minimização
por meio das diversas formas de tratamento e disposição, de acordo com as
condições locais, em proporções econômicas, sociais e ambientais ótimas.
Nenhuma dessas medidas é capaz, de forma isolada, de solucionar os
problemas de destinação dos resíduos sólidos domésticos (AGUIAR e
PHILLIPI JR., 2005, p. 306).

Ante os problemas socioambientais gerados pela destinação inadequada dos
resíduos sólidos, emerge a necessidade de instituir políticas públicas que tenham por
escopo ações que caminham para a sustentabilidade ambiental. Demajorovic (1995)
comenta o assunto:
A partir do momento em que os problemas da qualidade ambiental e da
sustentabilidade firmaram-se como das variáveis mais importantes no cenário
político internacional, os administradores públicos têm-se deparado com a
necessidade de selecionar instrumentos mais adequados à luta pela
preservação ambiental. A política de gestão de resíduos sólidos não constitui
exceção, por isso pesquisadores e representantes do setor público e privado
têm debatido constantemente alternativas que induzam à redução efetiva dos
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resíduos gerados no setor produtivo e de consumo (DEMAJOROVIC, 1995,
p. 90).

Programas de gestão de resíduos sólidos são bons caminhos para a
conscientização ambiental, que permite reciclar mais e degradar menos, auxiliando no
controle da poluição. É crescente a adoção de mecanismos de gestão que incentivam a
aquisição de produtos recicláveis, reutilizáveis, com o objetivo de obter qualidade
ambiental e bem-estar social.
De acordo com Polaz e Teixeira (2009, p.

418), “uma alternativa interessante à disposição

das prefeituras é investir em programas educativos continuados voltados para estas boas
práticas da gestão de RSU”. 15
A sustentabilidade dos resíduos sólidos urbanos envolve redução da produção
de embalagens não recicláveis, reconhecimento da complexidade do sistema
socioeconômico de geração de resíduos, investimentos em reciclagem, redução e
reutilização e gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.
Os princípios do Direito Ambiental da Informação e Participação permitem a
construção de educação social favorável à sustentabilidade e à participação popular, o
que pode ser consolidado com a disponibilidade de dados para acompanhamento dos
membros da sociedade.
Ações planejadas na seara dos resíduos sólidos baseadas na sustentabilidade
auxiliam a redução dos impactos ambientais. Isso porque, quanto menor o quantitativo
dos resíduos em lixões, aterros controlados e aterros sanitários, menores os gastos com
o gerenciamento do local e menores os prejuízos ao meio ambiente. Assim sendo, o
Poder Público, em todas as suas esferas, deve incentivar a prática de empresas e
organizações da sociedade civil que contribuem para a qualidade de vida e do meio
ambiente, com tratamento dos resíduos sólidos. Esse processo passa pela informação e
pela educação ambiental, apresentando à população dados consistentes sobre malefícios
da disposição inadequada dos resíduos e pontos positivos das ações sustentáveis e do
processo contínuo de diálogo com o saber ambiental, até para a população que está fora
do meio acadêmico.
A Educação pode ser vislumbrada como instrumento básico da sustentabilidade
por integrar processos cognitivos, comunicativos e sociopolíticos. Nesse contexto,

15

RSU corresponde a Resíduos Sólidos Urbanos.
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reaproveitamento, com benefícios comuns e até ampliação do consumo sustentável.

4.5.2 Consumo Sustentável

Na crítica da valorização do “ter” em substituição ao “ser”, Gomes (2013, p.
88) diz: “O homo sapiens evoluiu (?) par ao homo economicus: o cidadão é hoje visto
sobretudo como um consumidor. Por outras palavras, há uma tendência para avaliar
uma pessoa pelo que ela tem e não por aquilo que ela é.”
Nesse diapasão, Nalini (2003, p. 136) alerta que “o problema do lixo começa
antes: no momento do consumo”. Por isso, na aquisição de bens e produtos, é
imprescindível optar pelo consumo ambientalmente melhor, ou seja, sustentável. Nesse
diapasão, o Estado desempenha papel relevante já que deve implementar mecanismos
de incentivo ao consumo sustentável, haja vista que a consciência ambiental se perde
em meio à falta de condições para colocá-la em prática.
Em outras palavras, em meio às conseqüências ambientais danosas, surge a
necessidade do consumo sustentável, definido pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, em 1994, na Conferência de Oslo sobre Produção e Consumo
Sustentáveis, com utilização de bens e serviços que atendem a necessidades básicas e
melhoram a qualidade de vida, enquanto minimizam impactos aos ambientes pensandose nas gerações futuras.16
Em ótica similar, o art. 3°, XIII, da Lei da Política Nacional de Resíduos
Sólidos menciona padrões sustentáveis de produção e consumo que envolvem o
atendimento das necessidades das gerações do presente, sem comprometer a vida no
futuro.
O consumo sustentável é um ideal que perpassa esferas da educação, da
cultura, da conscientização, dos comportamentos. É um grande desafio para o Estado
incentivar práticas de consumo ambientalmente adequadas à preservação dos recursos
16

Conferência de Oslo sobre Produção e Consumo Sustentáveis (1994): The use of services and related
products, which respond to basic needs and bring a better quality of life while minimising the use of
natural resources and toxic materials as well as the emissions of waste and pollutants over the life cycle
of the service or product so as not to jeopardise the needs of future generations.Tradução livre: “o uso de
bens e serviços que atendam às necessidades básicas, proporcionando uma melhor qualidade de vida,
enquanto minimizam o uso de recursos naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e a emissão de
poluentes durante todo ciclo de vida do produto ou do serviço, a fim de não comprometer as necessidades
das gerações futuras”.
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naturais. Na visão de Gomes (2013, p. 113), consumir de forma sustentável/racional
significa “satisfazer as necessidades básicas; sem desperdício; produtos com pegada
ecológica reduzida; reciclando e recuperando os resíduos produzidos deve ser um
comportamento tão essencial como saber ler”.
Gomes (2013, p. 114) considera que a alfabetização do consumidor integra a
luta para o consumo sustentável: “um consumidor informado e disciplinado é a chave
do sucesso da fórmula do consumo sustentável”. Quanto ao Estado, desempenha papel
relevante nos processos de conscientização.
Com a Lei da Política Brasileira de Resíduos, é de se afirmar que os padrões
sustentáveis de produção e consumo harmonizam necessidades do tempo presente com
preservação para o futuro. Nesse diapasão, cumpre complementar com o que diz Lemos
(2011, p. 51): “o desenvolvimento sustentável deve ser visto como uma máxima
política, um modelo ou ideal que importe em diminuição do consumo, promoção de
investimento e ampliação da capacidade dos indivíduos”.
Em vista disso, o consumo sustentável é visto como aquele consciente sob o
ponto de vista ambiental, compatibilizado com a preservação da natureza, pensando-se
no equilíbrio dos ambientes e na equidade entre as gerações. Assim sendo, um dos
desafios dos tempos modernos é a ampliação do consumo sustentável e consciente a fim
de evitar a ampliação dos problemas dos resíduos sólidos.
Destarte dos grandes desafios do século é compatibilizar desenvolvimento com
proteção ambiental. Nesse contexto, a busca de instrumentos de Direito Tributário e
Financeiro para a preservação do meio ambiente é alternativa cujo número de adeptos
tem aumentado.

4.6 Finanças Públicas e Sustentabilidade dos Resíduos Sólidos

Costa e Ribeiro (2014, p. 174) lembram: “se houvesse um balanço sobre a
legislação ambiental no Brasil o diagnóstico seria positivo. Agora existe uma legislação
ampla, no entanto a implementação depende do custo dos direitos”. A implementação
requer, entre outros procedimentos, a disponibilização de recursos financeiros. Na
palavras de Costa e Ribeiro (2014, p. 174-175), as leis “necessitam de orçamento para
a devida concretização. A aprovação de leis sem garantia de orçamento para a
implementação não garante direitos”. Daí a importância das finanças públicas no
tratamento dos resíduos sólidos.
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Neste tópico, estuda-se, pois, a relação entre finanças públicas e
sustentabilidade, na interface dos resíduos sólidos. Com efeito, vale a pena apresentar
alguns conceitos basilares, necessários à melhor compreensão da temática. Desde logo
se destaca, a bem do rigor, a diferença entre o objetivo da tributação e o do Direito
Tributário. Pauta-se nos ensinamentos de Amaral (2013, p.10): “a finalidade da
tributação é a obtenção de recursos. (...) Já a finalidade do Direito Tributário, como
visto linhas atrás, é limitar o poder tributante do Estado”.
Vale observar a distinção entre fiscalidade e extrafiscalidade. Sobre o assunto,
explica Amaral (2013, p. 11): “FISCALIDADE é o exercício da tributação com sua
finalidade ordinária: arrecadação. EXTRAFISCALIDADE é o exercício da tributação,
com outra finalidade, além da arrecadatória.” (grifos do autor). O emprego do prefixo
extra relaciona-se à possibilidade de induzir ou inibir comportamentos. Portanto a
tributação, além objetivar obter recursos para custear as despesas estatais, pode ter como
escopo incentivar comportamentos comissivos ou omissivos de alguns contribuintes,
verbi gratia, a participação mais afincada na coleta seletiva.
É justamente a extrafiscalidade da tributação que muitos autores buscam
fundamentar, para a busca do desenvolvimento sustentável, dada a possibilidade de
auxiliar na indução de comportamentos. Quanto a estes, lembra Amaral (2013, p. 20)
que existem “dois mecanismos distintos, cuja eficácia ainda está para ser testada:
oneração e desoneração tributária”. A oneração é o aumento da quantia da tributação, ao
passo que a desoneração reduz a carga tributária por determinado motivo
(comportamento) (AMARAL, 2013, p. 20).
Na tentativa da extrafiscalidade em benefício do meio ambiente, vem
crescendo o número de estudos que apresentam interpretações que consideram contrária
a própria natureza conceitual e jurídica dos tributos, a exemplo daquelas que sustentam
o caráter sancionador dos tributos e o princípio do poluidor pagador, já que com arrimo
no art. 3º do Código Tributário Nacional, o tributo não constitui sanção. Partindo do
pressuposto de que poluir é ato ilícito, a ação deve ser avaliada pelo Direito Penal e não
pelo Direito Tributário e Financeiro.
Tem razão Amaral (2013, p. 45) afirmando que a composição da atividade
financeira dos entes estatais se desdobra em receita (recursos públicos), despesa
(gastos), orçamento (planejamento financeiro) e crédito (operações de crédito).
É grande desafio elaborar tributações ambientalmente adequadas, o que requer
muita pesquisa. Com relação às finanças públicas, na questão dos resíduos sólidos,
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alguns desafios são a diminuição de gastos com coleta de lixo, redução dos custos
operação dos aterros sanitários e fixação de requisitos para obtenção de recursos
públicos. Isso remarca que o problema é também de cunho financeiro no sentido de
melhorar meios para aumentar a receita e/ou diminuir as despesas.
Nessa contingência, a diminuição da quantidade de resíduos sólidos é um passo
importante para o equilíbrio das finanças públicas dos resíduos sólidos, além de
constituir-se medida de sustentabilidade. Sobre o equilíbrio tributário, Torres (2008)
comenta:
O equilíbrio orçamentário é princípio constitucional de legitimação porque
penetra em todos os princípios específicos, do lado da receita e da despesa,
quer se vinculem à justiça, quer derivem da segurança jurídica. Equilíbrio
orçamentário é a equalização de receitas e de gastos, harmonia entre
capacidade contributiva e legalidade e entre redistribuição de rendas e
desenvolvimento econômico. O desequilíbrio orçamentário é sempre o
resultado de contradição entre os princípios constitucionais do Estado de
Direito. O orçamento não se desequilibra pela falta de dinheiro, mas pelo
desencontro entre valores e princípios jurídicos (TORRES, 2008, p. 173174).

Registra-se ainda que, no âmbito municipal, o planejamento do exercício
financeiro demonstra a preocupação do representante do Poder Público, bem como o
montante orçamentário destinado a investimentos no campo dos resíduos sólidos e da
limpeza urbana. Daí a importância de bom planejamento e execução dos planos
financeiros, realizando um bom orçamento. Na influente concepção de Baleeiro (2010):
Os orçamentos documentam expressivamente a vida financeira de um país ou
de uma circunscrição política em determinado período, geralmente de um
ano, porque contêm o cálculo das receitas e despesas autorizadas para o
funcionamento dos serviços públicos ou para outros fins projetados pelos
governos. A sua importância, sob vários pontos de vista é imensa, como a
própria evolução das ideias orçamentárias o testifica (BALEEIRO,2010, p.
521).

Nas finanças públicas é necessário trabalhar o binômio aumentar receitas e
diminuir despesas, o que é válido para o tratamento dos resíduos sólidos. De igual
forma, diminuir a corrupção também é medida que se impõe. Nesse contexto, ensina
Oliveira (2011):
A conseqüência da corrupção, no setor público, redunda em sérios prejuízos
para o país. Decorrência de comportamentos ilegais significa menos
pagamento de tributos e não ingresso de receitas, o que causa amargo
prejuízo aos objetivos públicos. É que, tendo o Poder Público, como
objetivos fundamentais, a educação, a saúde, a defesa externa, a justiça, a
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habitação e o transporte, tudo fica muito prejudicado, uma vez que, não tendo
recursos, ou sendo eles devidos, há fatal prejuízo à boa prestação de tais
serviços. Em suma, há sério prejuízo à população, diante dos desvios dos
ingressos públicos que, em decorrência da corrupção, deixam de vir para os
cofres do Estado (OLIVEIRA, 2002, p. 276).

O ideal seria que os recursos públicos sofressem apenas destinações em prol do
bem-estar socioambiental. Porém, na prática, lamentavelmente, tem-se notícia, Brasil a
fora, de que algumas contratações referentes à coleta de lixo, por exemplo, são
verdadeiras “minas de dinheiro”.
A forma como o Estado planeja suas atividades financeiras demonstra as
prioridades da Administração Pública, na medida em que se planeja a destinação de
valores para cada área. Deve-se buscar a diminuição das despesas públicas para a carga
tributária não ficar mais alta.
Também no campo das finanças públicas, um ponto que merece destaque é o
fato de a Constituição Brasileira de 1988 ter dedicado o Capítulo II ao tema, subdivido
nas seções Normas Gerais e Orçamentos. No que tange às leis orçamentárias, cumpre
lembrar o art. 165 do texto constitucional: “Art. 165. Leis de iniciativa do Poder
Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os
orçamentos anuais”.
Quanto ao Plano Plurianual, o § 1º do mesmo dispositivo constitucional diz
que a lei “estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada”.
Lembra Oliveira (2011, p. 386): “o plano plurianual define o planejamento das
atividades governamentais”. Em grande medida, contempla ações que ultrapassam o
lapso temporal de um ano, com vistas ao desenvolvimento social e à diminuição das
desigualdades inter-regionais, em respeito ao o art. 165, § 7° da Constituição da
República de 1988.
No mesmo sentido, Torres (2011, p. 79) prescreve: “o plano plurianual tem por
objetivo estabelecer os programas e as metas governamentais de longo prazo”. Isso
porque um exercício financeiro, em alguns casos, não é suficiente para a realização dos
projetos estatais no âmbito do governo federal, respeitada a legislação vigente da
política fiscal.
Quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o § 2.º do art. 165 da Constituição
Federal 1988 diz que a mesma contempla metas e prioridades da Administração para o
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exercício financeiro posterior. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é comentada por
Oliveira (2011, p. 388): “a lei de diretrizes, o próprio nome está dizendo, deve traçar
regras gerais para aplicação ao plano plurianual e também aos orçamentos anuais”.
No que se refere à lei orçamentária anual, o § 5.º do art. 165 Constituição
Brasileira de 1988 compreende orçamento fiscal, de investimento e de seguridade
social. A Lei Orçamentária anual detalha as operações financeiras, contemplando
receitas e despesas. No âmbito dos Municípios, a Constituição Federal prevê no art. 31
fiscalização mediante controles internos e externos. Em suma, a Lei Orçamentária
permite planejar as prioridades, como destinar recursos para custear e incentivas ações
voltadas para a sustentabilidade socioambiental nas questões de resíduos sólidos.
Assim, finanças públicas e sustentabilidade, nas questões de resíduos sólidos,
podem ser exemplificadas em ações, planejamentos e práticas financeiras que se
destinam a construir e operacionalizar, de forma ambientalmente adequada, aterros
sanitários, reduzir a quantidade de resíduos depositados e disponibilizar subsídios
financeiros para entidades que contribuem com o reaproveitamento de materiais.
No panorama do aumento dos impactos ambientais decorrentes das atividades
surge a idealização de instrumentos tributários como alternativa a ser pensada. Nas
palavras de Denari (2007):
Em meio às discussões que se travaram em busca de lenitivos para nossos
males, os estudiosos se deram conta de que para a solução dos problemas
ambientais, que tanto nos afligem, o homem deve se utilizar,
prioritariamente, dos mecanismos tributários. Recentemente, Lester Brow, o
fundador do Worldwatch Institute, de passagem pelo Brasil, afirmou que só
uma alteração do sistema tributário pode tornar a economia mundial
sustentável do ponto de vista ambiental. Por esse [sic] razão, defende a
redução do imposto sobre a renda e o aumento das alíquotas sobre atividades
destrutivas, como a queima de derivados de petróleo, fonte dos gases que
provocam o aquecimento global (DENARI, 2007, p. 210).

Assim, o sistema tributário aparece como alternativa de proteção ambiental ao
utilizar o tributo além de suas funções fiscais. No que tange ao tributo a serviço da
natureza, Denari (2007) comenta:
Imbuído do propósito de preservar o meio ambiente, o homem pode se valer
de diversos mecanismos tributários, que podem ser assim sumariados:
I – investimentos do Poder Público, em todos os níveis de governo;
II – estímulos tributários aos contribuintes, via incentivos e renúncia fiscal;
III – oneração tributária, com finalidades extrafiscais e, finalmente,
IV – aplicação de sanções administrativas. (DENARI, 2007, p. 212)
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Os mecanismos das finanças públicas podem ser planejados com vistas à
sustentabilidade. Na seara dos resíduos sólidos, citam-se investimentos do Poder
Público em aterros sanitários condizentes com leis vigentes e incentivos para diminuir o
volume residual final e, consequentemente, os danos ao ambiente.
Os estímulos tributários buscam que os contribuintes preservem a natureza, a
exemplo da isenção total ou parcial do IPTU para os cidadãos que comprovadamente
participam da coleta seletiva.
A oneração tributária merece cuidado, dada a advertência de o tributo não
constituir sanção, além da previsão legal e do respeito/obediência dos limites legais e
constitucionais. Afirma Denari (2007) que tributos como IPI, do ICMS ou do ISS
podem ter finalidades extrafiscais de desestímulo a ações que causam danos ao meio
ambiente.
De resto, havendo infrações ambientais, cabe à Administração Pública aplicar
sanções, inclusive as de ordem tributária, desde que previstas em lei.
Em suma, entende-se que os mecanismos tributários podem ser utilizados em
favor do meio ambiente. Porém se adverte que é preciso não confundir conceitos, nem
desrespeitar limites e pressupostos legais. Logo a utilização da extrafiscalidade para a
sustentabilidade ambiental merece aprofundamento de análises acadêmicas e deve ser
aliada a políticas públicas e ações sociais.
Por fim, instrumentos financeiros podem ser usados em relação aos resíduos
sólidos com vistas ao desenvolvimento sustentável, na medida em que podem contribuir
para práticas ambientalmente positivas e pela oneração tributária, de certa forma, inibir
comportamentos prejudiciais ao equilíbrio ambiental.
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5 RESÍDUOS SÓLIDOS NO DIREITO INTERNACIONAL E NA
LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA
5.1 Agenda 21

Um dos marcos normativos na história de preservação ambiental foi a
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que
aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro17. Como resultado do encontro, foi elaborada a
Agenda 21, documento que reúne metas de desenvolvimento sustentável adotadas por
vários países.
Destaca-se que, a partir da estruturação da Agenda 21, os governos começaram
a focar a preservação ambiental. Afirma Grippi (2006, p. 121) que “a agenda 21 é um
grande passo para a realização de um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento
sustentável, e pode ajudar no gerenciamento do lixo urbano em nossas cidades”.
O Capítulo 20 da Agenda 21 fala do manejo ambientalmente saudável dos
resíduos perigosos, incluindo a prevenção do tráfico internacional ilícito de resíduos
perigosos e justificando que o manejo de resíduos é relevante para a saúde humana e a
da natureza.
Nesse sentido, cabe destacar o objetivo geral constante no item 20.6, Capítulo
20, da Agenda 21: “impedir, tanto quanto possível, e reduzir ao mínimo a produção de
resíduos perigosos e submeter esses resíduos a um manejo que impeça que provoquem
danos ao meio ambiente”.
O Capítulo 21 do documento ocupa-se do manejo ambientalmente saudável dos
resíduos sólidos e de questões relacionadas com os esgotos, elaborando estratégias para
dirimir lesões ambientais e promover o desenvolvimento sustentável nos países. No
item 21.3, indica a compreensão de resíduos sólidos como “todos os restos domésticos e
resíduos não perigosos, tais como os resíduos comerciais e institucionais, o lixo da rua e
os entulhos de construção”. São excrementos, dejetos oriundos de limpeza e fossas,
operações de tratamento de esgoto sanitário etc., que podem ser tratados como perigosos
ou não perigosos.
Importante é a menção que a Agenda 21 faz sobre a necessidade de se
estabelecerem padrões sustentáveis de consumo, considerando o ciclo vital dos

17

Conhecida como ECO-92.
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produtos. E a ordem hierárquica apresentada no item 21.5 das ações a serem executadas:
redução ao mínimo, aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente
saudáveis, promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis e ampliação
do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos. A Agenda 21 reconhece, pois, a
importância de adotar medidas para redução do crescimento progressivo mundial da
produção de resíduos sólidos. Daí prevê a implementação de políticas para reduzir da
produção de resíduos, modificar padrões de consumo e incentivar a reciclagem e a
recuperação.
Reconhece-se, além disso, a relevância de reunir dados para disponibilizar
informações em bancos mundiais. Outrossim, os governos devem usar instrumentos
científicos e tecnológicos para reduzir ao mínimo os resíduos e buscar a cooperação dos
cidadãos e da indústria.
A Agenda 21 indica que o aumento da quantidade de resíduos em países
industrializados implica custos maiores dos locais destinados à disposição, daí a
viabilidade de investir em programas de reutilização e reciclagem, praticados por
governos, instituições, organismos não governamentais e órgãos da ONU.
O item 21.30, por exemplo, aponta atividades relacionadas ao manejo, para
tratar os resíduos e depositá-los adequadamente, com preocupação quanto a meios
científicos e tecnológicos para as práticas.
A Agenda 21 faz também menção ao princípio do poluidor-pagador e o
Capítulo 22 aborda o manejo seguro e ambientalmente saudável de resíduos radioativos,
materiais com risco de contaminação e potencial de atingir a saúde humana e ambiental.

5.2 União Europeia

Esta parte do trabalho busca contextualizar a legislação de países considerados
desenvolvidos, trazendo as características mais importantes do enfoque dado aos
resíduos sólidos na União Europeia, na França, na Espanha, no Canadá e nos Estados
Unidos, a fim de se comparar a legislação internacional com a brasileira.
As diretivas da União Europeia são normas feitas para serem aplicadas nos
Estados-Membros após a devida ratificação por meio de procedimentos legislativos
específicos, sendo que as que cuidam dos resíduos sólidos em geral possuem normas
rigorosas e são seguidas pela maioria dos países.
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A Diretiva 442, de 15 de julho de 1975, foi elaborada, entre outros motivos,
para uniformizar as normas sobre resíduos sólidos nos países que compõem a União
Europeia e facilitar condições igualitárias de concorrência no mercado comum. Juras
(2012, p. 06) comenta a Diretiva 75/442/CEE, pela qual cabe aos Estados-membros:
“garantir que os resíduos fossem aproveitados ou eliminados sem pôr em perigo a saúde
humana e sem utilizar processos ou métodos susceptíveis de agredir o ambiente”.
Assim, os resíduos não podem criar riscos para os ecossistemas, influir negativamente
no equilíbrio ecológico, tampouco danificar paisagens e ambientes.
Em 1975 já havia preocupação com a proteção ambiental e com a melhoria da
qualidade de vida e saúde humana, que poderiam ser afetadas com os efeitos nocivos
do depósito dos resíduos. Assim, a Diretiva 442 procurou incentivar a recuperação e
reutilização da massa residual, prevendo, expressamente, o princípio do poluidor-pagador, devendo os custos com a destinação dos resíduos ser

suportados pelas

sociedades empresárias.
A Diretiva foi alterada várias vezes, ora com supressões, ora com acréscimos
de dispositivos. Exemplificando: em 1991, sofreu modificações, objetivando
primordialmente a prevenção, para diminuição de riscos e danos ambientais, com meios
de produção menos danosos. Em segundo plano, pensava-se nas formas de
reaproveitamento dos resíduos (JURAS, 2012, p. 07).
Juras (2012, p. 07) destaca que, a partir da alteração de 1991, começou-se a
exigir autorização para as operações de disposição de resíduos, segundo a quantidade, as
normas técnicas, o tipo de material e o local da eliminação.
Depois, de 1991, houve relevo à Diretiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 5 de abril de 2006, que ratificou normas anteriores da União
Europeia quanto à utilização de tecnologias ambientalmente satisfatórias e à reciclagem
dos bens consumidos.
Em 2008, entrou em vigor na União Europeia a Diretiva 2008/98/CE, de 19 de
novembro de 2008, que evidenciava inovações na seara dos resíduos sólidos. Ela
apresenta definição de resíduos e diretrizes de prevenção, redução, reutilização, além de
outras (JURAS, 2012, p. 08).
Focalizando na Diretiva de 2008, Juras (2012) afirma:
A referida Diretiva contempla a “responsabilidade alargada do produtor”,
mas não como medida impositiva. Consoante a Diretiva, “a fim de reforçar a
reutilização, a prevenção, a reciclagem e outros tipos de valorização de
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resíduos, os Estados- Membros podem tomar medidas de caráter legislativo
ou não legislativo para assegurar que uma pessoa singular ou coletiva que a
título profissional desenvolva, fabrique, transforme, trate, venda ou importe
produtos (o produtor do produto) esteja sujeita ao regime de responsabilidade
alargada do produtor”. Essas medidas podem incluir a aceitação dos produtos
devolvidos e dos resíduos que subsistem depois de esses produtos terem sido
utilizados, bem como a subsequente gestão de resíduos e a responsabilidade
financeira por essas atividades e, ainda, a obrigação de disponibilizar ao
público informações acessíveis sobre até que ponto o produto é reutilizável e
reciclável (JURAS, 2012, p. 08).

Vê-se, pois, que os fornecedores possuem o dever de informar sobre a
viabilidade de reaproveitar o produto de sua responsabilidade. Essa “responsabilidade
alargada do produtor”, prima pela fabricação de produtos com menor impacto ao
ambiente, valorizando-se tecnologias limpas e a clareza na viabilidade econômica e
ambiental da produção para aferição e distribuição dos custos da gestão dos resíduos.
Após isso, na União Europeia foi editada uma série de outras de diretivas sobre
determinados tipos de resíduos.
Baseando em Albuquerque (2012, p. 29), afirma-se que na Europa existe forte
preocupação com o reaproveitamento energético: “a dificuldade de geração de energia,
devida aos escassos recursos disponíveis e aliada a um alto consumo energético
favorece a estratégia de reciclagem dos materiais e seu reaproveitamento térmico”.
Essa preferência por recuperação e reaproveitamento de materiais é ponto
positivo que merece ser adotado em outros países como no Brasil. Na Europa, o índice
de reciclagem e reaproveitamento é relativamente alto. Reportando a Albuquerque
(2012, p. 29): “na indústria de alumínio, por exemplo, 99% dos resíduos da produção
são reutilizados”.

5.3 Alemanha

Um país que deve ser estudado em se tratando do arcabouço normativo sobre
resíduos sólidos é a Alemanha, nação industrializada que detém um Produto Interno
Bruto (PIB) dos maiores do mundo.
Com referência em Juras (2012, p. 16): a “Alemanha é pioneira na adoção de
medidas destinadas a equacionar a questão dos resíduos sólidos”. Isso porque tem
adotado uma política de gestão de resíduos sólidos que vai muito além da mera
disposição. A Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos, de 1986, serviu de
balizamento para normas posteriores e foi substituída, em 1994, pela Lei de Economia
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de Ciclo Integral e dos Resíduos. Oportuno é dizer que a Lei de Economia de Ciclo
Integral e dos Resíduos prima pela precaução, no sentido de evitar a geração de
resíduos.
Em interessante assertiva, Nunes (2013) diz que a Alemanha destaca-se como
país com melhor aproveitamento dos resíduos, por adotar um visão inovadora sobre
resíduos considerando-os não como simples resíduos, mas, sim, como matéria-prima.
Outro aspecto da legislação alemã a ser ressaltada diz respeito à recuperação.
Nas palavras de Juras (2012):
A recuperação de resíduos tem prioridade em relação à disposição final e
deve ser realizada de forma apropriada e segura. A obrigação de recuperar os
resíduos existe quando tecnicamente possível e economicamente viável,
especialmente quando exista um mercado,ou possa ser criado, para a extração
de substância ou de energia. A recuperação é considerada tecnicamente
possível ainda que requeira pré-tratamento e economicamente viável se os
custos envolvidos não sejam desproporcionais em comparação com os custos
da disposição dos resíduos (JURAS, 2012, p. 17).

Com vistas à máxima recuperação, deve ser feita uma análise sobre a
viabilidade técnica do procedimento que será realizado com a massa residual,
ponderando-se valores para verificar o tratamento mais adequado e ambientalmente
melhor. É de se destacar, além do mais, que os fabricantes possuem responsabilidade
pelos produtos produzidos, não somente pós-consumo, mas desde a fabricação com
matérias-primas e tecnologias, com prévia avaliação de impacto ambiental. O corpo
normativo alemão ainda contempla a previsão de planos de gerenciamento de resíduos
sólidos e exigências para os operadores de resíduos.

5.4 França

O Código Ambiental Francês, no Capítulo V, apresenta disposições especiais
para certas instalações e, precisamente na Seção 5, fala das instalações de eliminação de
resíduos. No artigo L. 516-1, estabelece que atividades de exploração de pedreiras e
armazenamento de resíduos devem prestar garantia financeira para indenizações por
danos ambientais. Veja-se:
Chapitre V: Dispositions particulières à certaines installations. - Section 5 :
Installations d'élimination de déchets (Article L515-14) - Article L515-14
“Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en
application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article
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L. 516-1.” - Article L516-1: “La mise en activité, tant après l'autorisation
initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des
installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques
importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de
stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties
financières. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des
dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance
du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions
éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état
après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par
l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution
18
ou d'accident causé par l'installation.

A França é outro país que merece ter suas leis verificadas no campo dos
resíduos sólidos, pois contempla mandamentos modernos de gerenciamento, fazendo
alusão a planos de prevenção em esferas variadas.
A primeira política francesa de gerenciamento e resíduos é datada de 1975, já
preocupada com prevenção, redução de produção de resíduos, reutilização, reciclagem e
disposição final.
Com a entrada em vigor do Código do Meio Ambiente, os resíduos passaram a
ser disciplinados pelo título IV - “Resíduos”, do Livro V - “Prevenção da poluição,
riscos e ruídos”. Juras (2012, p. 20) explica a concepção do aludido Código: “a
prioridade é prevenir e reduzir a produção e a toxicidade dos resíduos, por meio de
atuação na concepção, fabricação e distribuição de substâncias e produtos”.
Interpretando-se as regras do Código de Meio Ambiente estatuído na França, é
possível reconhecer que a eliminação é a última alternativa para os resíduos, esgotadas
as vias da reutilização, reciclagem, reaproveitamento energético etc.
O Código também apresenta o princípio da responsabilidade alargada dos
produtores, que devem contribuir técnica e financeiramente para a destinação dos
resíduos com grau de toxidade e potencial de poluição maior, como materiais
eletrônicos, pneus e produtos químicos. Nas palavras de Juras (2012):
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Tradução livre: “Capítulo V: Disposições específicas para certas instalações. - Secção 5: Instalações de
eliminação de resíduos (artigo L515 -14) - Artigo L515 – 14: As decisões sobre as instalações de
eliminação de resíduos feitos sob este título deve incluir as medidas previstas no artigo L. 516 -1 - Artigo
L516 -1: Definir atividade, tanto após a aprovação inicial quanto após a aprovação de uma mudança de
operador, definida por decreto em instalações do Conselho do Estado com riscos significativos de
poluição ou acidente, pedreiras e instalações de armazenamento de resíduos está sujeita à prestação de
garantias financeiras. Estas salvaguardas destinam-se a assegurar , de acordo com a natureza dos perigos e
inconvenientes de cada categoria de instalações, monitorização local e manter a segurança da instalação,
de qualquer intervenção em caso de acidente, antes ou após o fechamento e reabilitação após o
encerramento. Eles não cobrem a indenização a pagar pelo operador a terceiros que podem ser
negativamente afetadas pela poluição ou por causa de um acidente causado pela instalação".
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Há outras regras relativas à responsabilidade alargada do produtor, como a
obrigação de que os produtos sujeitos a esse sistema tenham rotulagem para
informar ao consumidor que o produto deve ser separado para fins de coleta e
reciclagem. Todo produtor ou detentor de resíduos deve realizar a separação
de resíduos na fonte e, quando os resíduos não são tratados no local, a coleta
seletiva de resíduos, incluindo papel, metais, plásticos e de vidro, tanto
quanto seja exequível do ponto de vista técnico, ambiental e econômico.
Além disso, todo estabelecimento de varejo, com mais de 2.500 metros
quadrados, que ofereça serviço de auto-atendimento de alimentação, deve
dispor à saída dos caixas, um ponto de recolhimento dos resíduos de
embalagem de produtos adquiridos no estabelecimento (JURAS, 2012, p.21).

É interessante lembrar que o reaproveitamento dos resíduos não se dá de forma
aleatória, mas após uma análise da ação técnica, econômica e ambientalmente mais
viável. Também relevante se torna dizer, segundo Albuquerque (2012, p. 37), que as leis
francesas prevêem que as sociedades empresárias devem evitar a geração de resíduos e
fazer o reaproveitamento “recuperando a matéria-prima; no caso do tratamento fora da
usina, deve-se antes buscar um tratamento que possibilite uma valorização térmica; e,
em último lugar, deve-se utilizar o aterro”.
Acertadamente, na França prevalece, pois, a concepção de que a disposição
final de resíduos em aterros é a última alternativa para os resíduos, preferindo-se,
sempre que possível, reaproveitar e reciclar.

5.5 Espanha

Como a Espanha faz parte da União Europeia, e as Diretivas devem ser
regulamentadas em cada país, em 1998 foi promulgada a Lei n° 10, que trata dos
resíduos sólidos, acompanhando tendências de outros Estados-Nação.
A legislação espanhola de resíduos sólidos é extensa compreendendo diretivas,
leis e decretos. A Lei n° 11/1997 ocupa-se das embalagens e resíduos de embalagens
com o fito de recuperar esse tipo de material. O Decreto n° 1481/2001 regulamenta a
eliminação de resíduos em aterros adequados. O Decreto n° 653/2003, dispõe sobre
incineração de resíduos com o propósito de evitar e minimizar danos à saúde. O Decreto
n° 09/2005 estabelece uma relação de atividades potencialmente poluentes do solo e
critérios e normas para a declaração de solos contaminados. O Decreto n° 1304/2009
alterou o Decreto Real sobre eliminação de resíduos em aterro. A Lei n° 22/2011
contempla resíduos e solos contaminados (BNDES, 2012, p. 23).
Dentre as legislações espanholas, sublinha-se a Lei n° 10/1998 que se refere à
Política de Resíduos e entrou em vigor para coordenar uma política que prioriza a
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redução da geração de resíduos, a reutilização, reciclagem e valorização dos resíduos
com outras técnicas de gestão. A referida lei prevê a elaboração de planos nacionais de
resíduos admitindo que entidades locais elaborem planos de resíduos, fazendo menção
expressa ao princípio do poluidor-pagador e também à Agenda 21 na exposição de
motivos.
O art. 3° da referida lei espanhola apresenta a definição de resíduos, resíduos
urbanos municipais, resíduos perigosos, prevenção, produtor, gestão, eliminação etc.,
fazendo menção a um Catálogo Europeu de Resíduos (CER). Os resíduos urbanos
municipais são os gerados em domicílios, comércios, oficinas e serviços que não
correspondem aos perigosos.
A Lei n° 10/1998 reservou um capítulo para normas específicas sobre produção
e gestão de resíduos perigosos contemplando obrigações dos produtores de tais resíduos
e ainda instrumentos econômicos para produção e gestão de resíduos, com medidas
econômicas e financeiras para fomento da prevenção, aplicação de tecnologias limpas,
reutilização de materiais, reciclagem e outras formas de valorização de resíduos (art. 25
da Lei n° 10 de 1998).
Com o intuito de acompanhar as normas da União Europeia, a Lei n° 22, de 28
de julho de 2011, revogou a legislação anterior, atualizando os regramentos de resíduos
e solos contaminados. A Lei espanhola estabelece uma ordem de prioridade, sintetizada
por Juras (2012, p. 23): “prevenção (da geração de resíduos), preparação para a
reutilização, reciclagem e outros tipos de valorização (incluída a energética) e, por
último, a eliminação dos resíduos”. A mesma legislação adota o principio do poluidorpagador, tendo o fabricante responsabilidades socioambientais pelos produtos.
A Lei n° 22/2011 da Espanha lida com resíduos e solos contaminados
primando por gestões que minimizam impactos adversos, diferenciando resíduos de
resíduos domésticos no art. 3º. Na lei in casu faz-se previsão da responsabilidade
ampliada dos produtores que possuem obrigações de destinar produtos adequadamente,
estabelecer sistemas de devolução, responsabilização total ou parcial da disposição dos
resíduos. A mesma legislação fala da lista de atividades potencialmente contaminadoras
do solo, havendo dever de descontaminação e recuperação dos solos contaminados,
informações sobre produtos e infrações que ensejam responsabilidades.
Na Espanha também foi instituído o Plano Nacional de Gestão de Resíduos,
com metas e objetivos de prevenção e diminuição quantitativas dos resíduos. Segundo
Juras (2012, p. 23-24), “a finalidade desses objetivos e medidas é romper o vínculo
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entre o crescimento econômico e os impactos sobre a saúde humana e o meio ambiente
associados à geração de resíduos”.
A responsabilidade alargada do produtor tornou-se mais detalhada na nova lei
espanhola, melhorando o reaproveitamento dos materiais, em sistemas individuais ou
coletivos (JURAS, 2012, p. 24). Entre outras metas, a Lei n° 22 de 2011 tem o intuito
de aumentar os índices da coleta seletiva de materiais e reduzir o uso de sacolas
plásticas sem características biodegradáveis em prol de ambientes qualitativamente
melhores.

5.6 Canadá

O Canadá tem-se preocupado com o desenvolvimento sustentável nas
operações que envolvem resíduos e a legislação do país tem contribuído com o aumento
da conscientização da população no assunto.
Merecem destaque as políticas voltadas para a redução da produção de
resíduos. O Canadá investiu em campanhas de conscientização ambiental para integrar a
população nos processos de coleta seletiva, compostagem e reciclagem, colocando em
prática os princípios da informação, educação e participação.
Assim, diz Juras (2012):
Chama a atenção o estímulo à compostagem doméstica de resíduos
orgânicos. Em algumas províncias, a compostagem é obrigatória para cidades
com mais de 50.000 habitantes e, em outras, foi banido o recebimento de
resíduos orgânicos nos locais de disposição de resíduos. Para determinados
tipos de resíduos, foi instituído sistema de depósito/retorno (por exemplo,
bebidas, baterias, pneus). Veículos velhos e eletrodomésticos não-portáteis
são recolhidos por companhias privadas mediante acordos com as
autoridades locais (JURAS, 2012, p. 26-27).

Para melhorar os resultados no que pertine à redução dos resíduos, em 2009 foi
aprovado o Plano de Ação Nacional do Canadá, com a responsabilidade estendida do
produtor a partir da internalização de custos e da responsabilidade pós-consumo,
abrangendo o ciclo de vida dos produtos ante a necessidade de dar destinação adequada
à grande quantidade de resíduos.
Não obstante existam limitações, em conformidade com o plano, a gestão dos
resíduos cabe aos Municípios canadenses havendo consciência de que um dos desafios
ambientais é a redução da geração de resíduos e aumento do reaproveitamento. A
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responsabilidade estendida dos produtores aborda projetos como os da embalagens
sustentáveis.
O Plano também faz menção ao famoso grupo dos 4 “erres” (reduzir, reutilizar,
reciclar e recuperar) à programas e políticas estratégicas, “boas práticas”, promoção da
educação. Fala-se ainda da implementação dos programas que devem levar em
consideração circunstâncias locais e regionais. As regras de responsabilidade dos
produtores são bem definidas no plano, com vistas à qualidade ambiental.

5.7 Estados Unidos

Os principais textos normativos norte-americanos que versam direta ou
indiretamente sobre resíduos são, cronologicamente: Lei de Resíduos Sólidos, de 1965,
Lei de Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental, de 1980, Lei de
Conservação e Recuperação, de 1984, e Lei de Prevenção da Poluição, de 1990. A Lei
de Conservação e Recuperação traça diferenciação entre resíduos perigosos e sólidos.
Dá-se maior atenção à destinação dos resíduos perigosos para evitar problemas com
contaminação. Ressalta-se que na década de 1980 os Estados Unidos instituíram o
superfund, com o objetivo recuperar áreas de lixões.
Além disso, a Agência de Proteção Ambiental editou a Federal Register n° 40
sobre resíduos sólidos. Uma das peculiaridades da lei federal dos Estados Unidos é a
adoção do termo ciclo integral para os resíduos sólidos. Com sucedâneo no
ordenamento jurídico dos Estados Unidos, elaborou-se uma política de descontaminar
áreas onde se depositavam resíduos com substâncias químicas poluidoras, havendo até
um fundo com recursos financeiros para recuperação ambiental.
No país, remete-se ao jargão “american way of life”19, referente ao elevado
consumo dos norte-americanos. Assim, importa prevenir para evitar prejuízos ao meio
ambiente e emprega-se a responsabilidade do produtor de forma estendida em alguns
estados e cidades.20
A Solid Waste Disposal Act de 1965 (Lei de Resíduos Sólidos) foi a primeira
lei dos Estados Unidos que apresentou métodos de disposição de resíduos sólidos
compatíveis com o meio ambiente. A Lei de Conservação e Recuperação de Recursos
de 1976 (Resource Conservation and Recovery Act - RCRA) “é a principal lei federal
19
20

Tradução livre: “estilo de vida americano”.
Nota-se que a legislação federal não emprega o referido tipo de responsabilidade.
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nos Estados Unidos que rege a disposição de resíduos sólidos e de resíduos perigosos”
(BNDES, 2012, p. 30).
A Lei de eliminação de resíduos sólidos a partir da constatação de problemas
técnicos na destinação dos resíduos afirmando que muitos resíduos são dispostos em
lixões e aterros desnecessariamente. Na legislação americana os resíduos são tratados
como fonte potencial de combustível e também há o reconhecimento de que deve
ocorrer a diminuição da quantidade de resíduos.
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6 RESÍDUOS SÓLIDOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
6.1 Da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente ao Estatuto da Cidade

Apesar de a Lei n° 6.938 de 1981, que trata da Política Nacional do Meio
Ambiente, não falar expressamente sobre resíduos sólidos, suas diretrizes, princípios e
objetivos podem ser aplicados à temática.
O Anexo VIII da referida lei, incluído pela Lei n° 10.165 de 2000, apresenta os
serviços de disposição dos resíduos entre as atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais com potencial de poluição médio.
Como estudado anteriormente, a Constituição da República de 1988, no
Capítulo VI, destinado ao meio ambiente, trata, no art. 225, do “direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida”, cabendo ao Poder Público e à coletividade a obrigação de
preservá-lo para as gerações da posteridade. Assim, condutas relacionadas à produção e
destinação de resíduos devem ser compatíveis com o referido mandamento
constitucional.
Falando da Lei n° 10.257 de 2001, conhecida nacionalmente como Estatuto da
Cidade, pode ser considerada uma das mais importantes legislações infraconstitucionais
que versam sobre a política urbana. O art. 2° fala sobre as diretrizes gerais da política
urbana, entre as quais garantia do direito a cidades sustentáveis, gestão democrática do
desenvolvimento urbano, cooperação entre os governos, adoção de padrões de consumo
e produção sustentáveis, distribuição justa dos benefícios e ônus dos processos de
urbanização e previsão de instrumentos econômicos, tributários e financeiros para o
desenvolvimento urbano.
Como se vê, vários itens possuem relação direta com os resíduos sólidos.
Também podem ser utilizados para os resíduos sólidos instrumentos da política urbana
mencionados no art. 4° da Lei em exame, entre os quais se destacam planos nacionais,
regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e
social:

planejamento

das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas

e

microrregiões; planejamento municipal (plano diretor, zoneamento ambiental, plano
plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, gestão

orçamentária
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participativa, planos, programas e projetos setoriais); institutos tributários e financeiros;
institutos jurídicos e políticos; estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo
prévio de impacto de vizinhança (EIV).
Um ponto a ser realçado no Estatuto da Cidade é a previsibilidade das
operações consorciadas definidas no § 1° do art. 32 como “conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados”, com o escopo
de chegar a transformações urbanísticas positivas do ponto de vista socioambiental.
Os consórcios para construção e operação dos aterros sanitários crescem no
país e surgem como alternativa para os Municípios que não possuem condições técnicas
e financeiras de destinar, de forma ambientalmente correta, os resíduos.
Ainda sobre a Lei n° 10.257 de 2001, vale lembrar o art. 43, que cuida da
gestão democrática da cidade com a utilização, para tanto, de instrumentos que
proporcionam debates, participação popular, consultas e outros procedimentos. A
relevância dessa norma se dá pela possibilidade de a sociedade civil participar
ativamente das decisões que contemplam o meio urbano, com ações conjuntas,
igualmente na dimensão do saneamento básico e, por conseguinte, dos resíduos sólidos.

6.2 Lei de Saneamento Básico

Tendo em vista que os resíduos sólidos constituem um dos eixos do
saneamento básico, vale lembrar brevemente que, a partir de um olhar histórico do
saneamento nas civilizações no mundo, Pitombeira (2008) observa que, no Norte da
Índia, foram encontradas escavações de aproximadamente quatro mil anos indicando a
existência de esgotos e banheiros, o que demonstra a preocupação com o destino dos
dejetos provenientes de atividades domésticas, notadamente com a higiene pessoal. “Da
mesma forma, há registros de práticas sanitárias e higiênicas na civilização grecoromana” (PINTOMBEIRA, 2008, p. 31). Portanto, a prática do saneamento básico não
advém dos tempos de hoje. Ao contrário, permeia a humanidade desde outros períodos
históricos.
Exatamente acerca do Brasil, Pitombeira (2008) declara que o saneamento
ambiental tinha o propósito de coletar e tratar os esgotos das residências, relacionado,
inicialmente, à higiene e saúde pública. Consequentemente, o saneamento básico
brasileiro inicial volvia-se mais para processos de higienização e saúde pública.
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Assumindo dimensão mais apropriada, surgiram, na década de 1990, projetos de
saneamento com preocupação ambiental.
Nessa concepção inicial, compreendia-se que o saneamento não era uma
criação jurídica. Melhor explicando, Grott (2011, p. 32) afirma: que a “expressão
‘saneamento básico’ aparece, pela primeira vez, no Decreto-Lei n° 248, de 28 de
fevereiro de 1967, para abranger somente os setores de abastecimentos de água e esgoto
sanitários”. Com o passar dos anos, outros eixos foram incorporados ao saneamento:
drenagem pluvial e resíduos sólidos. Nesse contexto, Pitombeira (2008, p. 33) assegura
que, após a década de 1990, começaram a ocorrer mudanças no objetivo dos projetos de
saneamento, afastando-se da concepção clássica de promoção da saúde e recaindo na
abordagem ambiental: “surge, então, a compensação do conceito de saneamento
ambiental englobando os sistemas de abastecimento sanitário, a coleta e disposição de
resíduos, a drenagem urbana e o controle de vetores”.
Seguindo essa nova concepção de saneamento ambiental, foi editada a
principal lei brasileira que rege o assunto, a Lei Federal n° 11.445 de 2007. Com o
patrimônio ambiental colocado como foco, pensa-se o saneamento a partir de um
conjunto de técnicas e demandas sociais.
É relevante acrescentar que a Constituição da República de 1988 faz menção
ao termo saneamento básico no artigo 21, inciso XX (competindo à União promover
programas de saneamento básico), artigo 23, inciso IX (melhoria das condições do
saneamento básico como regra de competência comum da União, Estados e
Municípios), e artigo 200, inciso IV (ações de saneamento dentro do sistema único de
saúde). Assim, o texto Constitucional de 1988 disciplina, entre os serviços públicos
prestados para a população pela Administração Pública, os de saneamento básico.
Seguindo o raciocínio inicial, Lobato (2011, p.51) aponta que, em 1971, foi
criado o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), até então o grande modelo de
regulação, com a meta inicial de garantir à população, até 1980, 80% do acesso à água
tratada e 50% do acesso aos serviços de esgotamento sanitário.
O PLANASA foi extinto em 1996 por ter sido um plano político que não
obteve os resultados esperados, havendo necessidade de reestruturação da política de
saneamento básico no país e novas diretrizes para políticas de saneamento foram
contempladas na Lei no. 11.445 de 2007, referida por Lobato (2011, p.52) como “marco
regulatório do saneamento básico”, importante legislação sobre o assunto. Essa Lei de 5
de janeiro de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
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Com sustentáculo no art. 3º da legislação mencionada, a limpeza urbana e o
manejo de resíduos sólidos integram o saneamento básico, constituindo nas atividades
de “coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas”. Dessa forma, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos são atividades que integram o saneamento básico
juntamente com operações de drenagem, abastecimento de água e esgotamento
sanitário.
Além disso, os incisos do art. 7.º da Lei n° 11.445 de 2007 contemplam as
atividades que compõem o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos, entre os
quais coleta, transbordo e transporte de resíduos, triagem, tratamento, disposição final,
varrição, capina e poda de árvores. Vê-se, pois, que as atividades com resíduos vão
além dos aterros sanitários, incluindo uma série de operações que visam a
reaproveitamento e reúso de materiais.
Interessante é notar que, conforme preleciona o art. 49, os objetivos da Política
Federal de Saneamento Básico, tendo relação direta com os resíduos sólidos, a redução
das desigualdades e a geração de emprego, renda e inclusão social, visam a
proporcionar salubridade ambiental, minimizar impactos ambientais, promover
alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos
serviços de saneamento, fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico e
promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários.
Logo as ações atinentes ao saneamento básico devem ser praticadas com vistas
à proteção ambiental e à saúde humana, compatibilizando-se desenvolvimento com
qualidade dos ambientes e minimizando, sempre que possível, impactos ambientais e
desigualdades imersas nos contextos sociais.
Importante é frisar que a lei em estudo “vai além, simplesmente, do serviço de
esgotamento sanitário e do abastecimento de água, alterando várias leis correlatas no
Brasil”, preenchendo lacunas sobre saneamento básico e resíduos sólidos em si.
(COSTA; RIBEIRO, 2014, p. 164-165). Assim, o Decreto n° 7.217, de 21 de junho de
2010, regulamenta a Lei de Saneamento Básico, tendo reservado a Seção IV para cuidar
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, da fase de coleta à
disposição final dos resíduos.
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6.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos

À vista dos problemas com resíduos, é de extrema relevância definir o papel do
Estado no caminho do desenvolvimento sustentável (GRIMBERG, 2004). Também a
responsabilidade do setor empresarial e a participação da sociedade civil. Após mais de
20 anos de tramitação legislativa, foi aprovada no Brasil a Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (ARAÚJO, 2012, p. 01). Antes dessa legislação, as normas sobre o
tema estavam dispostas em Resoluções do CONAMA (ARAÚJO, 2012, p. 01).
Em 2 de agosto de 2010, foi publicada a Lei n° 12.305, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e resume, no art. 1° seu objeto. Dispõe sobre princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes e gerenciamento dos resíduos sólidos, sujeitando ao
seu regime as pessoas físicas e jurídicas, sendo inaplicável aos resíduos radioativos, que
possuem legislação própria.
Costa e Ribeiro (2014, p. 169) aduzem que a Lei n° 12.305 foi “festejada pela
sociedade brasileira, e recebida com grande expectativa”, inovando vários conceitos em
seu arcabouço, a exemplo da definição de resíduos sólidos. Mister se torna dizer que o
art. 2° da legislação em epígrafe apresenta uma série de definições, diferenciando
destinação de disposição final. A par da hermenêutica legislativa, a destinação
ambientalmente adequada envolve o processo de reaproveitamento energético,
reutilização, reciclagem, compostagem e recuperação, enquanto a disposição final é a
distribuição dos resíduos em aterros de acordo com normas operacionais.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, integrada com a Política Nacional do
Meio Ambiente e com a Política Nacional de Educação Ambiental, com sustentáculo no
art. 4°, “reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e
ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares”.
No art. 6° da lei mencionada, são listados alguns princípios, como prevenção e
precaução, poluidor-pagador e protetor-recebedor, visão sistêmica na gestão dos
resíduos sólidos, desenvolvimento sustentável, cooperação entre as diferentes esferas do
poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade e responsabilidade
compartilhada.
Quanto aos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dão especial
relevo à “geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,
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bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” e “estímulo à adoção
de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços”, conforme o art. 7°.
Calha destacar que a mesma legislação contempla uma série de instrumentos
para alcançar os objetivos no art. 8º, como planos de resíduos sólidos, inventários,
coleta seletiva, incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formas de
cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, educação ambiental, incentivos
fiscais, financeiros e creditícios.
Demais disso, cumpre obtemperar o teor do art. 9°, que apresenta a ordem de
prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos: “não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos”. Como se pode constatar a partir da hermenêutica dessa norma, a
disposição final deve acontecer somente dos rejeitos. Além disso, pela ordem de
preferência, o principal é atacar o problema na fonte, ou seja, não gerar resíduo.
No Capítulo II, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos versa sobre
planos nacionais, estaduais, microrregionais e municipais, que, partindo de diagnósticos
das situações, traçam metas, programas e diretrizes para ações num período de quatro a
vinte anos.
Destaca-se que planos estaduais e municipais permitem a obtenção de recursos
da União. No âmbito municipal, os planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
constituem exigência para que o Distrito Federal e os Municípios possam receber
recursos financeiros de entidades federais, conforme preleciona o art. 18 da Lei
n° 12.305 de 2010.
No art. 20, a Lei em comento traz a exigência de geradores de resíduos
elaborarem plano de gerenciamento de resíduos sólidos, visando à diminuição dos
impactos. Do art. 25 ao 36, a legislação in casu regulamenta a responsabilidade dos
geradores e do Poder Público, com dever de efetivar ações observando a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Destaca-se que os empreendedores que exercem
atividades ligadas a resíduos sólidos exercem relevante papel socioambiental na
destinação de rejeitos, cabendo ao Poder Público fiscalizar o cumprimento da
legislação. Mister se torna também dizer que, em observância ao art. 30 da Lei da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, os responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos
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possuem responsabilidade compartilhada, principalmente os que trabalham com
produtos perigosos.
Do art. 42 ao art. 46, a legislação prevê instrumentos que visam a concessão de
incentivos econômicos e fiscais para projetos e ações condizentes com o gerenciamento
sustentável dos resíduos sólidos.
O diploma legal em análise também faz referência à proibição de formas de
destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos que têm potencial poluidor
maior. Sem sombra de dúvida, os resíduos podem causar poluição, se forem manejados
erroneamente. Explicitando o assunto, Arruda (2004, p. 42) assevera que os resíduos
“são fontes de poluição pelo simples fato de existirem, sendo certo que qualquer
distúrbio (omissivo ou comissivo) na coleta, tratamento e disposição final gera dano,
sujeito à reparação”.
No art. 51, a Lei fala da responsabilidade objetiva das pessoas físicas ou
jurídicas que não a cumprem, lembrando a cumulatividade de sanções civis, penais e
administrativas. Infere-se que os danos ambientais causados pelos resíduos sólidos são
suscetíveis de responsabilização civil.
De resto, menciona-se que o art. 54 estabelece que “a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9º, deverá
ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei”. Porém,
existe grande expectativa de que o Governo Federal amplie esse lapso temporal, tendo
em vista que muitos Municípios brasileiros ainda não cumprem os preceitos da Lei
estudada.
Mesmo com a eficácia aquém da desejada, a Lei n° 12.305 de 2010 é um
marco, em se tratando da sustentabilidade na questão dos resíduos sólidos, uma vez que
determina que os Municípios os destinem adequadamente. Costa e Rezende (2013, p.
18) comentam que a referida “lei é a esperança de que os Municípios brasileiros se
esforcem, por meio de seus representantes políticos, em resolver o problema da
destinação e disposição final adequada dos resíduos sólidos”.
Para Araújo (2012), a logística reversa se apresenta como um dos mais
relevantes conceitos constantes nessa Lei, por englobar meios e procedimentos que
asseguram o retorno de produtos, embalagens e materiais para o setor empresarial
responsável pela produção ou comercialização. Na logística reversa, tem-se a
responsabilidade pós-consumo entendida como “um conceito mais amplo, que inclui
como ferramenta importante a logística reversa” (ARAÚJO, 2012, p. 12).
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Em 23 de dezembro de 2010, entrou em vigor o Decreto n° 7.404, que
regulamenta a Lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências.
Com arrimo no art. 3° do Decreto n° 7.404 de 2010, foi criado o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos “com a finalidade de apoiar a
estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da
articulação dos órgãos e entidades governamentais”. Ele foi instituído para elaborar o
Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
O Decreto n° 7.404 versa sobre responsabilidade dos geradores de resíduos,
coleta seletiva, logística reversa21, diretrizes aplicáveis à gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos e participação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.
Trata de planos de resíduos sólidos, nas várias esferas de atuação do Poder Público,
resíduos perigosos, Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos (SINIR), educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos, condições de
acesso a recursos e instrumentos econômicos, repetindo disposições da Lei n° 12.305 de
2010 e deixando mais claros certos pontos.

6.4 Análise Comparativa da Lei n° 12.305 de 2010 com a Legislação Internacional

Ao comparar a Lei brasileira que trata dos resíduos sólidos com ordenamentos
estrangeiros, Juras (2012, p. 33) assevera: a Lei n°12.305 de 2010 não é aplicável aos
resíduos considerados “radioativos, mas se aplica aos resíduos de mineração e outros
resíduos, diferentemente da União Europeia, Alemanha e Espanha, pois estes possuem
leis específicas para esses resíduos, o que não é o caso do Brasil”. Além disso, ela exibe
normas gerais a respeito de resíduos sólidos, incluídos os perigosos (art. 1º). Já na
União Europeia, Alemanha e Espanha existem leis específicas para resíduos de
mineração e outros.
No Brasil, rejeitos são resíduos para os quais, do ponto de vista tecnológico e
econômico, é indicada a disposição final. Contudo não existe correspondência, para
conceituar rejeito, nas regras da União Europeia.

21

É instrumento de restituição dos resíduos por sociedades empresárias dentro da acepção do ciclo
integral dos produtos prevista no art. 13 do Decreto n°. 7.404.
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Outro ponto marcante é que, tanto na legislação brasileira quanto na legislação
da União Europeia, a destinação final compreende processos de reaproveitamento,
sendo que a Europa possui visão alargada de máxima recuperação e reaproveitamento.
Comparando-se as legislações europeia e brasileira, constata-se que os
princípios da precaução e prevenção são adotados. Na europeia “como uma variável de
incerteza e um compromisso com a posteridade” (SAMPAIO, 2003, p. 67). Na
brasileira, como “forma de antecipar-se aos processos de degradação ambiental,
mediante adoção de políticas de gerenciamento e de proteção dos recursos naturais”
(SAMPAIO, 2003, p. 70).
Aspecto comum na legislação do Canadá, da Alemanha, da União Europeia e
do Brasil é a responsabilidade pelos produtos, malgrado diferenciações meramente
terminológicas22. Na Lei n° 12.305 de 2010 e nas leis estrangeiras mencionadas é
também ponto comum a ordem de prioridade referente aos resíduos sólidos: não gerar,
diminuir, reutilizar e reaproveitar, tratar e, em último caso, dispor em locais adequados.
A Lei brasileira dá atenção especial à elaboração de planos de gerenciamento
de resíduos pelos entes federados. Na Europa, similarmente, determina-se a preparação
de tipo de planejamento. Na Alemanha e na União Europeia, os operadores de resíduos
devem disponibilizar documentos e informações de gerenciamento. No Brasil essa
exigência somente ocorre para os resíduos perigosos.
Ao analisar a Lei n° 12.305 de 2010, há remissão a outros regramentos com um
rol de produtos que são aplicáveis à logística reversa. A Lei francesa trata o assunto de
forma similar. Com arrimo em Juras (2012, p. 48), a moderna gestão de resíduos não só
atenta para o manejo e a destinação corretos, mas se preocupa com padrões não
sustentáveis: “deve-se utilizar o ‘conceito de manejo integrado do ciclo vital’, como
vários países vêm fazendo, a exemplo da Alemanha, seguida pela União Europeia e seus
países membros, assim como Canadá e Japão”. A Alemanha é exemplo de preocupação
com embalagens, conseguindo reduzir a geração de resíduos. A preocupação com o
desenvolvimento sadio e o consumo sustentável é latente na estrutura normativa de
gestão de resíduos desses países.
A Lei n. º 12.187 de 2009 preconiza a redução de resíduos, no art. 6º, XII,
como instrumento de Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Da mesma forma que

22

Responsabilidade compartilhada no Brasil, responsabilidade estendida no Canadá, responsabilidade
alargada na Comunidade Europeia e responsabilidade na Alemanha.
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a Alemanha, o Brasil incentiva as chamadas licitações sustentáveis para aquisição de
bens e serviços que preservam o equilíbrio ecológico.
Um aspecto interessante a ser ressaltado, em se tratando da Lei n. º 12.305 de
2010, é o incentivo à realização de licitações sustentáveis, o que pode ser vislumbrado
no art. 7º, inciso XI, que prioriza a aquisição de bens, obras e serviços ambientalmente
sustentáveis.
Vale trazer à reflexão o comentário de Maria Augusta Soares de Oliveira
Ferreira (2011, p. 122) acerca da Lei n°12.305 de 2010, no sentido de que prima pelo
estímulo à produção e ao consumo sustentáveis, com a diminuição da produção de
resíduos sólidos, “especialmente a partir de medidas relacionadas à reciclagem e ao
reaproveitamento dos resíduos sólidos, bem como por meio de um controle –
responsabilização exercido a produção de bens até o seu descarte”.
Vê-se, pois, a preocupação, na legislação brasileira, com o consumo
sustentável e com o aumento de práticas de reciclagem e reaproveitamento, para
diminuição dos problemas socioambientais causados ou amplificados pelo consumo
excessivo e pela disposição inadequada dos resíduos.

6.5 Política Estadual Mineira de Resíduos Sólidos: Lei n° 18.031 de 12 de janeiro
de 2009

O Estado de Minas Gerais editou a Lei n. º 18.031 de 2009 para dispor sobre a
Política Estadual de Resíduos Sólidos, apontando normas e diretrizes para políticas de
desenvolvimento socioambiental. A referida Lei considera como ciclo de vida do
produto, no art. 4º, todas as etapas que envolvem os bens, da extração de matériasprimas à destinação final.
Registre-se, por oportuno, que o artigo 4.º, nos incisos VII e VIII, faz
diferenciação entre destinação final e disposição final. Acompanhando a lógica da
legislação nacional, a destinação final abarca atividades de reaproveitamento e a
disposição final consiste na colocação dos resíduos em local adequado segundo os
prismas técnico, legal e ambiental. Anota-se que a destinação final é processo muito
mais abrangente do que a mera disposição, já que inclui ações de reaproveitamento
material e energético.
A referida Lei externa, no conteúdo do art. 6º, os princípios que orientam a
Política Estadual dos Resíduos Sólidos: não geração, prevenção, redução, reutilização e
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reaproveitamento, reciclagem, tratamento, destinação final ambientalmente adequada e
valorização dos resíduos sólidos.
Capitulam-se entre as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos
apontadas no art. 7º a participação da sociedade nas fases das políticas, a
responsabilidade socioambiental compartilhada, o direito à informação quanto aos
riscos que os produtos oferecem e o desenvolvimento de programas de capacitação de
gestão de resíduos. A Política estadual ora conferenciada tem por intenção estimular
uma gestão sustentável no território mineiro, conscientizando a população, gerando
benefícios sociais, econômicos e ambientais e estimulando novas tecnologias. Para o
alcance dos objetivos da política estadual, ao Poder Público cabe desenvolver e
implementar programas e fomentar ações que levem a um desenvolvimento sustentável
(art. 9º).
Expressivo é dizer que os serviços de resíduos são considerados pelo art. 9º da
legislação mineira como “públicos de caráter essencial”. Quanto à coleta, com fulcro no
art. 13 da Lei n. º 18.305 de 2009, é preferencialmente seletiva. Não podia ser diferente:
a Lei explorada nesta parte do trabalho proíbe destinação de resíduos que ampliam as
consequências dos danos ambientais, como lançamento a céu aberto e queima, bem
como a prática de determinadas atividades nas áreas de destinação de resíduos sólidos
urbanos.
A Lei reserva uma seção para tratar de planos de gestão integrada de resíduos
sólidos, o que permite fiscalização e controle dos serviços de manejo integrado a serem
elaborados por Municípios, gerenciadores e pessoas que participam da cadeia produtiva
(art. 9º).
Outro assunto regulamentado é a logística reversa, que tem papel fundamental
nos processos de sustentabilidade da cadeia produtiva, por implicar o fluxo de retorno.
O processo da logística reversa envolve consumidores, titulares de serviços públicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, fabricantes, importadores, revendedores,
comerciantes e distribuidores de produtos.
O art. 27 da Lei estipula a prioridade da “contratação de organizações
produtivas de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda”, como responsáveis pelos serviços de limpeza e manejo.

E destaca a

obrigatoriedade de o órgão ambiental manter informações atualizadas acerca dos
resíduos, para melhor gestão no art. 23.

Também estabelece no art. 33 a

responsabilidade dos geradores de resíduos pela gestão e pelos danos causados, havendo
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obrigação de repará-los. Além do mais, são estipuladas obrigações para fabricantes,
importadores, revendedores, comerciantes, distribuidores e consumidores. Tudo para
formar uma rede adequada para reaproveitamento, redução, reutilização e reciclagem.
No que se refere às obrigações de revendedores, comerciantes e distribuidores,
trata da garantia do fluxo de retorno dos resíduos especiais, a fim de possibilitar a
disposição final adequada. Os consumidores também possuem obrigação de entregar os
resíduos especiais para dar destinação correta.
Um ponto a ser ressaltado no § 1.º do art. 33 da mesma Lei diz respeito à
parceria e ao incentivo às organizações de catadores dos Municípios, que, ao assumir a
responsabilidade,

passam

a

ser

responsáveis

solidários

nos

processos

de

armazenamento e gerenciamento dos resíduos.
Resta finalmente ponderar que a Lei ainda versa sobre resíduos especiais e
sobre resíduos perigosos, que merecem políticas próprias de gestão. Além disso, prevê
penalidades para inobservância da legislação, com instrumentos econômicos e
financeiros e a criação posterior do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos, no art. 49.
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7 QUADRO GERAL DA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
NO BRASIL
7.1 O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil

Ensinam Costa e Ribeiro (2014, p.162): “dos tempos imperiais aos dias atuais,
a gestão dos resíduos sólidos nas cidades brasileiras evoluiu de forma diversa,
prevalecendo, entretanto, uma situação inadequada”. Em geral, houve preocupação, no
primeiro momento, de afastar os resíduos para as periferias dos centros urbanos e
depois, à medida que as cidades iam crescendo, para áreas periféricas mais afastadas
(COSTA; RIBEIRO, 2014). Os autores Costa e Ribeiro (2014, p. 171) comentam
também que a tarefa dos Municípios brasileiros era grande haja vista que “mesmo com a
determinação da Lei de que os lixões sejam eliminados até 2014, ainda não há como
esses entes federados, ou todos eles, promoverem a disposição final adequada”.
No que tange ao quadro geral no Brasil, mister se faz lembrar que o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2008, realizou Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico, com a finalidade de avaliar a situação do saneamento básico nos
Municípios brasileiros. Os dados foram levantados para a verificação das condições da
qualidade de vida da população brasileira e, com base nos resultados, permitir
orientações do planejamento de políticas públicas no setor.
Com base nas estatísticas do IBGE, os Municípios gastavam em torno de 20%
de seus orçamentos com serviços de manejo de resíduos (IBGE, 2008, p. 59). Um
aspecto que chama atenção na pesquisa do IBGE refere-se à porcentagem do destino
dos resíduos por unidades de destino: 50,8% para vazadouro a céu aberto, 22,5% para
aterro controlado e 27,7% para aterro sanitário (IBGE, 2008, p. 60), como mostra a
Tabela 1:
Tabela 1: Destino final dos resíduos sólidos por unidades de destino dos resíduos
Brasil – 1989/2008
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Fonte: IBGE (2008, p. 60).
O mesmo levantamento identifica a atividade de catadores de matérias
recicláveis no manejo dos resíduos e registra que a maioria das pessoas que realizavam
a atividade integravam o mercado de trabalho informal e viam na coleta de materiais
alternativa para fonte de renda: malgrado não se ter “conhecimento, dentro da escala de
valores das categorias profissionais, de nenhuma outra atividade que seja tão
estigmatizada e desprestigiada socialmente como o trabalho dos catadores” (IBGE,
2008, p. 62).
O trabalho dos catadores de materiais recicláveis é relevante, mas a
contraprestação pecuniária é pouco significativa, sem falar das condições precárias das
situações de labor. A promoção da sustentabilidade passa, pois, pelo incentivo a esses
profissionais, com oferecimento de condições mais dignas de vida.
Também no que tange ao quadro geral, relevante se torna dizer que a
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE) elaborou um estudo sobre o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, em
2012, disponibilizando um conjunto de dados e informações relevantes. Pautando-se na
referida instituição, do total da quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no
Brasil em 2012, tem-se a seguinte porcentagem: 2,9% de metais; 13,1% de papel,
papelão e TetraPak; 13,5% de plástico; 2,4 de vidro; 51,4% de matéria orgânica e 16,7%
de outros produtos (ABRELPE, 2012, p. 30).
Quanto à disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil em
2012, 58% tinha destinação ambientalmente adequada, sendo que 23,7 milhões de
toneladas foram deixados em lixões ou aterros controlados, locais inadequados do ponto
de vista ambiental (ABRELPE, 2012, p.31).
No Brasil, em 2012, foram gastos aproximadamente 23 bilhões de reais com
limpeza urbana (ABRELPE, 2012, p. 32), valor muito expressivo, apesar dos resultados
serem ineficientes do ponto de vista de proteção do meio ambiente.
A destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde coletados pelos
Municípios pode ser sintetizada da seguinte forma: 13,3% para lixão, 21,7% para aterro
sanitário; 5,8% para vala séptica; 5,2% para micro-ondas; 16,6% para autoclave; 37,4%
para incineração (ABRELPE, 2012, p.34)
No que se refere à distribuição da quantidade total de resíduos urbanos no
Brasil, em 2012, 25,5% foram coletados na Região Sudeste (ABRELPE, 2012, p. 40).
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Com relação à destinação final de resíduos urbanos, em 2012, 58% foram levados para
aterro sanitário, 24,2% para aterro controlado e 17,8% para lixão (ABRELPE, 2012, p.
43).
Importante é destacar o Gráfico 1 a seguir que indica a destinação final de
resíduos sólidos urbanos por dia nos Municípios brasileiro que demonstra que em 2012
58% dos resíduos sólidos urbanos efetuavam destinação final em aterro sanitário.

Gráfico 1: Destinação Final de RSU (t/dia).

Fonte: ABRELPE, 2012, p. 43
Outrossim, um dos aspectos que merecem realce no quadro brasileiro é a
reciclagem do alumínio. Em 2011 o índice de reciclagem chegou a 36,4% (ABRELPE,
2012, p. 99). No Brasil, 59,8% dos Municípios apresentavam iniciativas de coleta
seletiva em 2012 (ABRELPE, 2012, p. 42). De acordo com ABRELPE (212, p.99),
quanto à reciclagem, as latas de alumínio merecem destaque, já que o “Brasil vem
mantendo a liderança mundial nesse segmento específico, tendo atingido, em 2011, o
índice de 98,3%, que corresponde a cerca de 250 mil toneladas recicladas”. Um dos
motivos do índice elevado de reciclagem do alumínio deve-se à viabilidade técnica e
econômica, pois é rentável, o que diminui muito a disposição desses resíduos nos
aterros sanitários.
Segundo a ABRELPE (2012, p. 110) acerca da destinação final, pouco mais de
“40% dos RSU que contam com destino inadequado – cerca de 24 milhões de toneladas
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– distribuem-se por mais de 3.000 Municípios, a maioria deles com menos de 10.000
habitantes” e sem perspectiva de solucionar o problema por falta de condições
financeiras e técnicas.
Em resumo, avaliando os dados estatísticos que representam a situação do
quadro geral da disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, conclui-se que
nos últimos anos são visíveis melhorias na qualidade da disposição final, sem falar no
aumento da reciclagem. Porém, infelizmente, ainda não foi possível extinguir a
disposição em vazadouro, como almejava a Lei n° 12.305/2010.

7.2 Panorama dos Resíduos Sólidos no Estado de Minas Gerais

O Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Fundação Estadual do
Meio Ambiente realizaram um estudo sobre o panorama da destinação dos resíduos
sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais, em 2012. O documento é ferramenta da
avaliação dos resultados das ações do Estado de Minas Gerais, para tentar solucionar
problemas de disposição final inadequada de resíduos.
Em 2003, criou-se no âmbito estadual, o Programa “Minas sem Lixões”, com
meta de resultado de que, até 2013, pelo menos 75% dos Municípios mineiros fizessem
uso de locais adequados para disposição dos resíduos. No primeiro momento, a
Fundação Estadual do Meio Ambiente, promulgada a Deliberação Normativa n° 52 de
2001 do COPAM, autuou 600 Municípios mineiros por não atenderem às exigências de
destinação de materiais (FEAM, 2012). As autuações iniciais buscavam diminuir o
número dos Municípios que depositavam resíduos em vazadouros. Em curto prazo,
visava-se, pelo menos, a implementação de aterros controlados. Observou-se que um
dos fatores que influenciavam na regularização ambiental da disposição dos resíduos era
a fiscalização intensa.
As metas inicialmente traçadas para Minas Gerais não foram completamente
alcançadas, razão pela qual, em 2012, houve mudança na estratégia governamental para
melhorar os índices de segurança ambiental. O panorama da destinação dos resíduos
sólidos urbanos nos 853 Municípios mineiros foi traçado com a classificação da forma
de destinação em quatro categorias: lixão, aterro controlado, aterro sanitário e usina de
triagem e compostagem (UTC).
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Como já foi explicado, o lixão é uma forma de disposição inadequada dos
resíduos sólidos urbanos (FEAM, 2012, p. 05). O aterro controlado é um meio paliativo,
até a implementação do aterro sanitário (FEAM, 2012, p. 06). O aterro sanitário é
considerado como meio adequado de disposição final (FEAM, 2012, p. 07). E, por fim,
para a FEAM (2012, p. 08), a Usina de Triagem e Compostagem (UTC) é uma forma
adequada de tratamento dos resíduos sólidos; “as UTCs são equipamentos com a
finalidade de separar materiais potencialmente recicláveis, a matéria orgânica e os
rejeitos”.
As informações obtidas foram agrupadas seguindo os seguintes critérios:
Municípios regularizados, Municípios em regularização, aterro controlado e lixão. De
acordo com a FEAM (2012, p. 09): “Regularizados – forma de destinação dos RSU
considerada adequada. Engloba todos os Municípios classificados como ‘Aterro
Sanitário’ e ‘Usina de Triagem e Compostagem’”, com LO ou AAF ou em processo de
aprovação de suas AAFs pelas SUPRAMs (grifos no original).
Com base na FEAM (2012, p. 10), em se tratando de resíduos sólidos, 58,73%
da população que vivia em áreas urbanas do Estado de Minas era atendida por locais
regularizados com AF ou LO.
Em síntese: 146 Municípios tratavam seus resíduos sólidos urbanos em UTC
(“24 dessas não regularizadas e 122 regularizadas”) e 291 Municípios com aterro
controlado, “três Municípios encaminhando seus resíduos para tratamento e/ou
disposição final fora do Estado de Minas Gerais e, finalmente, 267 Municípios ainda
dispondo em lixões” (FEAM, 2012, p. 11).
Outra constatação relevante é que, entre os 263 com destinação regularizada
somente 35 possuíam população com mais de 50 mil habitantes e, entre os 57 com
população superior a situação era esta: “22 ainda dispõem os RSU em sistemas não
regularizados; destes, 6 Municípios em aterros controlados e 16 Municípios em lixões”
(FEAM, 2012, p. 12).
Esboçando uma análise comparativa da evolução da destinação dos resíduos
sólidos, a FEAM (2012, p. 25) concluiu que, em 2001, entre os 853 Municípios do
Estado de Minas Gerais, 823 dispunham resíduos em vazadouro. Mas, no ano de 2005
“havia 564 Municípios fazendo a disposição final em lixões no Estado, já em 2011 esse
número caiu para 278, chegando a 267 em 2012, registrando uma redução de 68% no
período 2001-2012”. Porém, de 2005 a 2012, aumentou em 52% o número de
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Municípios com disposição em aterros controlados, “passando de 191, em 2005, para
308, em 2011, finalizando 2012 em 291”. (FEAM, 2012, p. 25)
O Relatório da FEAM (2012, p. 25) considera positivos os resultados da
questão de resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais aumentando aproximadamente
20 vezes entre os anos de 2001 a 2012 haja vista que “em 2001 eram 30 Municípios não
destinando seus RSU para lixões (22 UTCs e 8 aterros sanitários); em 2005 eram 289;
em 2011 esse número subiu para 575, chegando em 2012 a 586”. Entre 2005 a 2012 o
aumento representou 103% (FEAM, 2012, p. 25).
Ainda segundo constatações da FEAM (2012, p. 27), dos 308 Municípios que
utilizavam aterro controlado em 2011 aproximadamente 2,9% pioraram a situação em
2012, “passando a dispor em lixões, 5,5% tiveram melhora, passando a destinar para
sistemas regularizados, e 91,2% mantiveram suas situações inalteradas”.
Outra constatação importante da FEAM (2012) é a seguinte:
Em 2001 apenas 30 Municípios destinavam os resíduos sólidos urbanos para
estruturas ambientalmente regularizadas, enquanto a maioria absoluta, 823
Municípios, utilizavam depósitos de lixo sem nenhum critério técnico – em
lixões. Minas finaliza 2012 com 93 Municípios atendendo seus habitantes
com aterros sanitários devidamente regularizados e 585 Municípios não
dispondo seus resíduos em lixões, o que mostra a evolução na adoção de
critérios mínimos na disposição final dos RSU, de acordo com a DN Copam
nº 118, de 2008. Apesar dessa evolução, o desafio para se cumprir as metas
continua grande. Em 2012 ainda existem 267 Municípios dispondo os RSU
em lixões no Estado, número que corresponde a 23,04% da população urbana
mineira. Destes, apenas 42 são Municípios com população urbana maior do
que 20 mil habitantes, os outros 225 são em Municípios menores, o que
mostra a necessidade, e dificuldade, de se adotar medidas mais incisivas para
a regularização, tendo em vista as tradicionais prioridades no orçamento dos
Municípios de menor porte (FEAM, 2012, p. 29).

O Gráfico 2, na sequência, apresenta o painel da destinação final dos
Municípios mineiros por tipo de destinação, observando-se que, em 2012, 267
Municípios utilizavam lixão e somente 86 aterro sanitário regularizado.
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Gráfico 2: Número de Municípios Mineiros por Tipologia de Destinação Final 2012

AS = Aterro sanitário; UTC = Usina de Triagem e Compostagem; AAF = Autorização
Ambiental de Funcionamento.
Fonte: FEAM (2012, p. 11)
Ainda nesse contexto, convém assinalar panorama da destinação dos resíduos
sólidos no Estado de Minas Gerais, em 2012, sintetizado no Gráfico 3 que segue
colacionado.
Gráfico 3: Panorama da Destinação dos RSU em Minas Gerais - 2012

Fonte: FEAM (2012, p. 12)
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Acrescenta-se além do mais que a Tabela 2, a seguir, mostra que, de 2001 a
2012, aumentou o número de Municípios regularizados e o número de Municípios com
disposição em aterro sanitário. Em contrapartida, diminuiu o número de cidades com
população atendida por lixão e aterro controlado.

Tabela 2: Principais Indicadores da Gestão de RSU em Minas Gerais

Fonte: FEAM (2012, p. 31).
Logo, averiguando a situação geral dos Municípios do Estado de Minas Gerais,
observa-se que a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
urbanos em aterro sanitário aumentou, enquanto a disposição em vazadouro e aterro
controlado diminuiu, o que pode ser entendido como um passo inicial importante.
Contudo, “Minas sem Lixões” ainda não é realidade.

7.3 A Realidade do Aterro Sanitário do Município de Itabirito (MG)
O Município de Itabirito está situado na região conhecida como Quadrilátero
Ferrífero de Minas Gerais, a 55 km da capital Belo Horizonte. Foi escolhido para
análise por possuir aterro sanitário em operação, citado como exemplo para outras
cidades mineiras e brasileiras.
No dia 13 de maio de 2014 foi realizada uma visita técnica ao aterro sanitário
de Itabirito, referência para os Municípios que ainda não conseguiram adequar a
disposição final dos resíduos sólidos urbanos à legislação ambiental vigente. A visita foi
orientada pelo Sr. Ronaldo dos Reis Gurgel, coordenador do Aterro Sanitário, que
prestou informações mencionadas nos parágrafos subsequentes.
Primeiramente, constatou-se que o aterro possui um galpão reservado para o
armazenamento de lâmpadas fluorescentes e de pneus coletados no Ecoponto. O local é
fechado e os materiais não ficam expostos à chuva nem ao sol. Em que pese a Lei n°
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12.305 contemplar a responsabilidade dos produtores, a logística reversa, de acordo com
relato do Sr. Ronaldo, ainda carece da efetividade e da responsabilidade de destinação
dos fornecedores no Município de Itabirito, ficando o ônus para o Poder Público.
Quanto às lâmpadas, foi realizado processo licitatório para contratação de empresa
especializada para realizar a descontaminação dos metais pesados. Os pneus são
armazenados e depois recolhidos por sociedades empresárias para serem reaproveitados
em asfaltos.
A área do atual aterro sanitário, até 2000, era considerada lixão, porém passou
por processo de recuperação e regularização tornando-se um aterro sanitário desde
2006. Aterra-se no local cerca de 25 toneladas de resíduos por dia, sendo apenas 10% de
resíduos úmidos, o que gera pouco chorume. Os resíduos destinados ao aterro são os
domésticos. Quando a área era considerada vazadouro, a operação estava na cota 970,
onde forma impermeabilizada, e, na época desta pesquisa na cota 1004.
A situação verificada no aterro sanitário de Itabirito foi a seguinte: presença de
balança para pesagem dos resíduos (em média 25t/dia); percentual de reciclagem:
aproximadamente 16% com tendências de melhora; disponibilização de um caminhãopipa responsável por umedecer tanto a área de compactação quanto a vegetação no
entorno do local de disposição dos resíduos, com utilização de 6.000 litros de água por
dia para operacionalização; estoque de terra para ser usado em períodos de chuva; área
de empréstimo que pode ser considerada como ponto de ampliação; canalização no
entorno para escoamento das água pluviais; barragem de chorume cercada, apesar de
danos nas cercas e de falta de escoamento significativo de chorume; resíduos espalhados
diariamente

e

compactados

pela

máquina

compactadora

e

cobertos

com

aproximadamente 20 cm de terra; plantação de espécies no entorno da área de
aterramento com forma de revegetação, para mitigar os impactos ambientais
(fotografias no Anexo).
No Aterro Sanitário de Itabirito, os gases gerados no processo de
decomposição dos resíduos não são reaproveitados, tendo em vista o custo-benefício da
compostagem para a obtenção do gás metano. Há queima nos tambores, para emissão de
CO2 (gás carbônico) em vez de gás metano, existindo conferência periódica dos drenos
dos gases (fotografias no Anexo).
O Aterro possui quatro pontos de análises para medição do grau de
contaminação, estando os resultados nos limites estabelecidos em lei. É realizado
monitoramento dos impactos ambientais pela análise clínica das águas subterrâneas e
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superficiais, verificando-se, entre outros itens, a presença ou não de metais pesados e
bactérias (fotografias no Anexo).
Na data da visita alguns resíduos de construção civil estavam estocados no
Aterro para serem reaproveitados, em substituição do cascalho na pavimentação das
vias do Aterro em períodos de chuva, medida sustentável de reaproveitamento.
No Município de Itabirito, os resíduos dos serviços de saúde são coletados em
dias alternados, sendo que a empresa terceirizada (SERQUIP Tratamento de Resíduos)
faz a pesagem para controle e transporta os resíduos para incineração em alto-forno em
outra cidade, como Belo Horizonte e Montes Claros. O Município conta com o apoio da
Associação de Catadores de Itabirito. É feita triagem dos resíduos, havendo atuação da
associação, de instituições e da sociedade civil na questão dos resíduos.
O Sr. Ronaldo informou que estava em processo de renovação a licença de
operação do Aterro na FEAM. Um problema enfrentado era que o local funcionou como
lixão durante mais de 12 anos seguidos e que foi aterrado aproximadamente com 18
metros de resíduos seco, o que podia ser um dos motivos da baixa percolação e quase
ausência de captação do chorume. Portanto existiam suspeitas sobre o entupimento dos
canais, motivo pelo qual a SUPRAM/FEAM requisitou a instalação de pesômetros para
aferição de pressão na área.
Constatou-se, ademais, que existe possibilidade de empreendimento privado no
Aterro, para a instalação e operacionalização gratuita, por, pelo menos, um ano, de uma
usina de plasma cuja meta seria reduzir 90% a quantidade de resíduo disposta no Aterro.
No dia da visita, havia presença de urubus23 na área porque, entre outros
motivos, os resíduos foram espalhados no período da noite. Também existiam cachorros
no local.
O Sr. Ronaldo informou que pelo modo como era operado, o Aterro Sanitário
de Itabirito poderá ter vida útil até 2017 e que, com as possibilidades de expansão e com
ações sustentáveis de reaproveitamento, poderia funcionar regularmente até 2030,
principalmente com a implantação da usina de plasma, existindo possibilidade de
realização de consórcio para atender a Municípios vizinhos que ainda não possuem
aterro sanitário para disposição final dos resíduos.

23

Nome científico: Coragyps atratus.
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Um ponto que merece destaque é que o Município de Itabirito obteve êxito na
captação de recursos financeiros na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), como
verba para a aquisição de caminhão compactador.
A exemplo de outros Municípios brasileiros, Itabirito terceiriza os serviços de
transporte e destinação de resíduos sólidos urbanos, sendo que doze profissionais
trabalhavam na área da limpeza de ambiente e manutenção do Aterro Sanitário, além de
contar com vigilância durante 24 horas.
Conclui-se a partir da visita técnica que a área é aparentemente bem operada e
os impactos ambientais se encontravam em conformidade com os limites estabelecidos
na legislação. Além disso, o Município busca implementar ações sustentáveis,
incentivando o reaproveitamento e a reciclagem, para diminuir o quantitativo dos
resíduos aterrados e ampliar a vida útil do Aterro.
Com efeito, analisando criticamente o cenário visto na visita técnica, afirma-se
que, apesar dos impactos causados, o aterro sanitário é a opção menos degradante de
disposição final, em comparação com o vazadouro ou o aterro controlado. O Município
de Itabirito, além de ser referência por cumprir a legislação brasileira vigente, é prova
de que é possível transformar vazadouro em aterro sanitário, com adoção de técnicas de
implantação e depois de operação, não se esquecendo, é claro, do auxílio das medidas
de sustentabilidade que envolve a destinação final.

7.4 Realidade da Disposição Final dos Resíduos Sólidos: Cumprimento da
Legislação Brasileira e Adoção de Práticas Sustentáveis

O § 1º do art. 5° da Carta da República de 1988 diz que “as normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Explicando essa norma
Andrade citado por Sarlet (2010, p. 275) pondera: que o princípio da aplicabilidade
direta “vale como indicador de exeqüibilidade imediata das normas constitucionais,
presumindo-se a sua auto-suficiência baseada no caráter líquido e certo do seu conteúdo
de sentido”.
Corroborando esse entendimento, Sarlet (2010, p. 279) acentua: “em se
tratando de direitos fundamentais de defesa, a presunção em favor da aplicabilidade
imediata e a máxima da maior eficácia possível devem prevalecer”. Todavia o fato de o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ter alcançado status de direito
fundamental, direito humano e princípio constitucional, por si só não garante a
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efetividade da prática, o mesmo acontecendo para a disposição final dos resíduos
sólidos urbanos.
Um dos grandes desafios da sociedade atual é a promoção e a eficácia dos
direitos, incluindo as questões dos resíduos sólidos. Nesse sentido, Bobbio (2004, p. 4345) afirma: “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje não é
tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los (...) o problema que temos diante de nós
não é filosófico, mas jurídico e num sentido mais amplo, político”.
Frisa-se que o processo de efetivação dos direitos humanos possui três
dimensões: proteção, defesa e promoção. A proteção é consequência do processo de
construção sócio-histórica dos direitos humanos e consiste no complexo jurídico-normativo do Estado e na judicialização, ou seja, é o conjunto de normas e medidas
que asseguram direitos aos cidadãos. A defesa pode ser sintetizada no envolvimento dos
atores sociais com os direitos humanos. É a atuação de entidades, grupos, setores da
sociedade, centros, instituições e do próprio Estado, quando os direitos são violados.
Com relação à promoção, é a consolidação dos direitos que emerge da educação, da
informação e da consideração desses direitos com uma perspectiva política, social e
econômica.
Posiciona-se no sentido de que a efetivação dos direitos humanos e da ética da
sustentabilidade engloba condutas de proteção, defesa e promoção, além de envolver
poderes diversos e realidades divergentes. De igual modo, a garantia de direitos ligados
aos resíduos sólidos perpassa a proteção legal (diga-se de passagem, muito ampliada na
legislação brasileira nos últimos anos), a atuação da sociedade e processos educativos
de conscientização ambiental.
Os direitos fundamentais possuem funcionalidade social compondo normas de
ordem pública e obrigações da humanidade. Infelizmente, o direito ao meio ambiente
em condições adequadas à sobrevivência, apesar de ser um direito humano e
fundamental, não possui, na prática, total eficácia, o que significa dizer que a sociedade
brasileira nem sempre cumpre efetivamente a legislação ambiental correlata à
disposição dos resíduos sólidos. As leis concernentes ao meio ambiente e aos resíduos
sólidos e outras normativas são desrespeitadas inúmeras vezes, deixando de ser
aplicadas e tendendo a tornar-se socialmente ineficazes.
Essa falta de execução de normas que protegem o direito fundamental ao meio
ambiente, no contexto da disposição de resíduos sólidos, ocorre, muitas vezes, entre
tantos outros motivos, devido ao fator econômico, à ineficácia na fiscalização, ao
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número insuficiente de políticas públicas de qualidade a favor do meio ambiente e à
carência de uma educação ambiental real.
É de se destacar que os fatores mencionados neste trabalho não devem ser
analisados de maneira isolada, porque não são unívocos, tampouco excluem outros de
naturezas diversas, haja vista que o processo de efetivação do direito fundamental ao
meio ambiente é sistêmico. Portanto os elementos pontuados a seguir são meramente
ilustrativos.
O fator econômico encontra-se presente nas diversificadas relações cotidianas,
influindo no descumprimento de imposições legais, que, visto como exemplificação,
expõe o consumidor que adquire produtos que demandam tempo maior para
decomposição ou que não podem ser reciclados, porque possuem menor custo em
relação a outros ambientalmente mais adequados. No paradigma do consumo
sustentável, o ideal seria que o consumidor final utilizasse padrões ambientais como
critério de consumo, para que os fornecedores se empenhassem prioritariamente na
garantia das melhores condições do meio ambiente. Sublinha-se que algumas empresas,
com o intuito de ampliar relações comerciais, já possuem como valor o meio ambiente
sadio, o que é até tendência atual. Mas esses esforços de proteção ambiental ainda são
insuficientes.
Outro elemento que contribui para a ausência da efetividade das normas
ambientais de resíduos sólidos é a fiscalização escassa. Salienta-se que, no ordenamento
jurídico brasileiro, existe vasto emaranhado de normas protecionistas oriundas dos três
níveis federados do Poder Público. As leis existem, a fiscalização, porém, é ineficiente.
As falhas da fiscalização podem se dar por várias razões, entre as quais se
destaca a corrupção na Administração Pública, que ocorre, por exemplo, quando um
fiscal da lei ambiental pratica, omite ou retarda ato com o intuito de receber certa
vantagem, cujo ônus é pago por toda a coletividade.
Cita-se também o número insuficiente de políticas públicas de qualidade que
priorizam o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais, não
descuidando do consumo sustentável, do reaproveitamento, da reciclagem e da
adequada disposição final dos resíduos sólidos.
Nesse diapasão, faz-se referência ao lixo, que, por não ser devidamente
descartado ou eliminado, contribui significativamente para a ocorrência de catástrofes
ambientais, como as enchentes nas metrópoles do Brasil. Além disso, essa situação
demonstra elevado desperdício energético.
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Menciona-se ainda a pouca aproveitabilidade do lixo orgânico em muitas
cidades cidades brasileiras. Os resíduos sólidos provenientes de restos da alimentação,
resíduos orgânicos etc., podem, pela compostagem, ser transformados em adubo
orgânico ou, a partir da biogasificação, gerar gás metano, que pode ser canalizado e
usado como fonte de energia. Desse modo, quantidade expressiva de resíduo orgânico
poderia ser utilizada para o bem-estar, deixando de poluir recursos naturais e
contribuindo para a redução de doenças relacionadas a microorganismos que se
desenvolvem no lixo.
Insta destacar a educação como um dos elementos que influem no
descumprimento de prescrições legais ambientais. Devendo ser vista como instrumento
criador da conscientização capaz de modificar comportamentos, ela possibilita a
transmissão de modos culturais de ser, estar e agir para preservar, defender e valorizar o
meio ambiente.
Neste contexto Veiga (2009) afirma:
nada poderá ser mais decisivo que uma efetiva prioridade às aulas de ciências
desde o ensino básico. Ensinar a raciocinar cientificamente, promover a
curiosidade e a paixão pelo conhecimento de forma maciça, rompendo com a
representação social que existe sobre as ciências como um saber de acesso
muito difícil e patrimônio de poucos (...) sem o fortalecimento da capacidade
dos leigos de compreender o linguajar dos peritos será impossível gerenciar
as consequências sociais e ambientais de suas opções técnicas (VEIGA,
2009, p. 167-168).

Com isso, a adoção de medidas sustentáveis passa, pois, pelo processo
educacional brasileiro. Assim, a sociedade deve entender que é importante a
preservação do meio ambiente para garantir a existência das gerações atuais e futuras.
Educação ambiental de qualidade é um passo importante para a sustentabilidade. É
preciso defender o meio ambiente, não apenas porque existem imposições legais, mas
porque existe uma compreensão coletiva e espontânea da importância do patrimônio
ambiental.
Em vista disso, defende-se na presente dissertação que diminuir a produção de
resíduos, extinguir vazadouros, consumir de maneira sustentável e consciente, reciclar e
reaproveitar o máximo são ações sustentáveis e de proteção ambiental que demandam
melhoria na eficácia das normas do direito fundamental ao meio ambiente com um
conjunto de ações integradas. O cumprimento da legislação brasileira e a efetividade das
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normas que versam sobre resíduos sólidos são desafios que exigem conjugação de
esforços da coletividade e do Poder Público.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notório que hoje a produção de bens de consumo, em decorrência dos
avanços tecnológicos, são em escalas exageradas para a garantia do binômio:
minimização de custos e maximização dos lucros. Ocorre que as tecnologias e o acesso
aos bens precisam ser harmonizados com a ética da sustentabilidade, com o humanismo.
Dessa forma, as práticas econômicas devem ser refletidas sob o prisma de uma ética da
sustentabilidade ambiental para o hoje e para o amanhã já que mesmo com o
aprimoramento de tantas técnicas, verifica-se o aumento da geração de resíduos e
conseqüências danosas ao meio ambiente. Assim sendo, passo importante é avaliação
das ações humanas a partir de uma consciência ética, repensando condutas individuais e
coletivas ligadas aos resíduos sólidos concomitantemente ao controle da poluição
ambiental.
Pelo exposto ao longo da dissertação, concorda-se que o direito ao meio
ambiente é um direito fundamental positivado na Constituição da República de 1988,
que representa verdadeira constitucionalização da sustentabilidade.

Partindo da

classificação das gerações dos direitos, posiciona-se entre os estudiosos que consideram
o meio ambiente como de terceira geração, graças a seu caráter solidário e fraterno, por
entender que as demais gerações derivam desta. De interesse difuso e indisponível, o
meio ambiente deve ser protegido em favor das presentes e futuras gerações, tanto pelo
Poder Público quanto pela coletividade, com base em uma ética da responsabilidade.
Conclui-se que o direito fundamental ao meio ambiente se encontra
intimamente relacionado com as demais garantias constitucionais. A deterioração do
meio gera, pois, danos a outros direitos fundamentais, causando sérias consequências
para as próximas gerações. Além da Constituição, que contém um capítulo sobre esse
direito, o regime jurídico ambiental brasileiro é dotado de vasta legislação sobre
diversos aspectos que levam à preservação do meio ambiente.
Vale dizer que as disposições finais inadequadas dos resíduos sólidos
constituem verdadeiros problemas ambientais, sendo, pois, questão de saúde pública,
uma vez que o manejo e a disposição final possuem relação direta com a proliferação de
vetores de doenças, sem contar que o chorume derivado desses resíduos polui e
contamina o solo, o lençol freático e a atmosfera. Os resíduos integram as preocupações
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humanas desde as civilizações antigas, tendo os problemas se agravado à medida em
que as relações mercadológicas foram se intensificando e a produção em massa
proporcionou o aumento da quantidade de resíduos e as consequências negativas ao
meio ambiente.
Vislumbrando problemas socioambientais das disposições irregulares dos
resíduos, percebe-se a necessidade de gestão adequada para evitar ou minimizar
questões, como poluição, assoreamento, enchente, proliferação de vetores e doenças,
diminuição da qualidade de vida dos seres humanos, da flora e da fauna e a tendência ao
desequilíbrio ecológico.
Sustenta-se que o novo paradigma da sustentabilidade ambiental emerge como
um modo de proteção ambiental e como forma de manutenção da própria vida em
sentido amplo. Sustentabilidade referente a resíduos sólidos significa gestão ambiental
responsável, preservação do meio ambiente, adoção de medidas de prevenção de
impactos, destinação ambientalmente adequada da massa residual e o máximo de
reaproveitamento. A destinação final sustentável surge como forma de mitigação dos
impactos socioambientais da disposição dos resíduos. Com isso, as etapas de destino
podem ser convertidas em fontes de renda, energia e proteção ambiental. Analisada as
situações dos casos concretos, observando a viabilidade técnica, certas medidas, como
reciclagem e compostagem, podem ser o caminho para o desafio urbano dos resíduos.
Nesse contexto, as ações de sustentabilidade devem ser trabalhadas com a
participação de vários atores do Estado e da sociedade civil, sem esquecer o papel
relevante das associações e organizações civis na prática do consumo ambientalmente
consciente e sustentável e na promoção dos “erres”: reciclar, reaproveitar, recuperar,
reutilizar.
Considerando a sustentabilidade, foram lembradas as finanças públicas, já que
o cumprimento da legislação vigente e práticas sustentáveis requerem disponibilidade
orçamentária para os Municípios. Ademais, o planejamento orçamentário tem
demonstrado a preocupação dos gestores públicos com os resíduos sólidos. A forma
como o Estado planeja suas atividades financeiras demonstra as prioridades da
Administração Pública, tendo de haver destinação de valores para cada área. De igual
forma, estímulos tributários podem auxiliar ações benéficas ao meio ambiente, sem
contar que a previsão de planos na área de saneamento e resíduos sólidos possibilita que
os Municípios recebam auxílios financeiros. Além da escassez de áreas, os custos de
operação e tecnologias dos aterros sanitários tendem a aumentar cada vez mais,
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lembrando que custos implicam ônus para os cidadãos, que vão custear os gastos
pagando tributos diretos e indiretos.
Como foi visto, existem três principais formas de disposição final de resíduos:
vazadouro, aterro controlado e aterro sanitário. Conclui-se que, entre elas, a
ambientalmente menos degradante é a última, por minimizar impactos da disposição
final tendo em vista que suas técnicas diminuem a poluição e possibilitam o tratamento
de chorume e gases oriundos dos processos de aterramento, além de constituir-se em
alternativa legal brasileira. Não obstante, antes da disposição, prima-se pela destinação
sustentável.
Em real verdade, a preocupação com os resíduos não se restringe à realidade
brasileira, aparecendo em documentos internacionais, como na conhecida Agenda 21 e
em legislação de diversos países, a exemplo da Alemanha, França, Espanha, Canadá e
Estados Unidos. Pelo estudo do documento internacional e da legislação estrangeira,
verifica-se que, ao longo dos anos, a abordagem do assunto vem se aprimorando para
reaproveitamento máximo dos resíduos e minimização da disposição final, como
também responsabilidade de fornecedores e consumidores.
No ordenamento jurídico brasileiro, muitas leis regulamentam o assunto. Ao
longo do trabalho foram citadas algumas consideradas como principais. A Lei n° 6.938
de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) não faz previsão expressa sobre
resíduos, mas possui diretrizes, princípios e objetivos aplicáveis a eles. A Constituição
de 1988 assegura o direito fundamental ecologicamente equilibrado. A Lei n° 10.257 de
2011 (Estatuto da Cidade) contempla a sustentabilidade nos meios urbanos com
mecanismos de planejamento, ações do setor público e do privado, operações
consorciadas, como acontece com o aterro sanitário em alguns Municípios, gestão
democrática das cidades e instrumentos financeiros. A Lei n° 11.445 de 2007 (Lei do
Saneamento Básico) regulamentada pelo Decreto n° 7.217 de 2010, faz previsão dos
eixos drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza e manejo de
resíduos sólidos, seguindo a concepção de saneamento, ambiental e fazendo alusão a
redução das desigualdades e diminuição dos impactos à natureza.
A tão esperada Lei n° 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos
Sólidos), com regulamentação dada pelo Decreto n° 7.404/2010, fruto de longos
debates, preocupa-se com o gerenciamento de resíduos, envolvendo literal e
hermeneuticamente disposição e destinação ambientalmente adequadas, cooperação
entre os entes federados, princípios de prevenção, precaução e poluidor-pagador. A Lei
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busca o desenvolvimento sustentável, em assuntos de resíduos sólidos, por política de
consumo sustentável, redução da produção de resíduos, ampliação do reaproveitamento,
reciclagem, recuperação e tratamentos dos resíduos, de acordo com a viabilidade
técnica, a responsabilidade compartilhada e a participação de atores da sociedade civil.
Comparando a Lei n° 12.305/2010 com legislações estrangeiras, chega-se a
algumas conclusões. A Lei brasileira é aplicável a resíduos de mineração e a resíduos
perigosos, enquanto na União Europeia, na Alemanha e na França existem leis
específicas para esses resíduos. No Brasil, rejeitos são resíduos que não podem ser
reaproveitados, restando a disposição. A União Europeia e a Alemanha demonstram
grande preocupação com o reaproveitamento e a recuperação, numa visão alargada;
tanto na Lei brasileira quanto nas estrangeiras apontadas, a disposição dos resíduos é a
última alternativa, portando quando não é possível a utilização de outras. Mas essas
legislações demonstram preocupação com o desenvolvimento sustentável.
A Lei do Estado de Minas Gerais n° 18.031 de 2009 (Política Estadual Mineira
de Resíduos Sólidos) igualmente demonstra preocupação com o gerenciamento dos
resíduos e com a implementação de políticas socioambientais na disposição e destinação
dos resíduos sólidos, dividindo responsabilidades e acreditando no papel relevante
desempenhado pelas associações de catadores.
Analisando os resultados do panorama da disposição final dos resíduos sólidos,
vê-se, pelos dados estatísticos apresentados, que a meta clarificada na Lei n° 12.305 de
2010, de erradicação de vazadouros no Brasil, ainda não foi alcançada, em que pesem
os gastos com limpeza urbana serem, em geral, significativos. Mesmo assim, pensa-se
que avanços são notórios, com o aumento paulatino de Municípios que fazem a
disposição final em aterro sanitário, com diminuição gradativa dos vazadouros e
aumento da reciclagem.
No Estado de Minas Gerais, o panorama dos Municípios melhorou com o
Programa “Minas sem Lixões” e intensificação da fiscalização de órgãos, como a
Fundação Estadual do Meio Ambiente, tendo aumentado também o número de cidades
que possuem disposição final regular. Apesar dos avanços, é preciso continuar, rumo à
disposição final totalmente compatível com a legislação e os pressupostos da
sustentabilidade.
O aterro sanitário de Itabirito foi citado neste trabalho como exemplo de
Município que transformou a área de vazadouro em aterro sanitário, benefício que, nos
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próximos anos, pode ser compartilhado com Municípios vizinhos por meio de
estabelecimento de consórcios e ações sustentáveis que aumentam a vida útil do local.
Defende-se que a disposição final dos resíduos em aterro sanitário
ambientalmente adequado deve ocorrer apenas depois de processos sustentáveis que
buscam o reaproveitamento máximo dos resíduos.
Estabelecido isso, observa-se pelo quadro apresentado da disposição final dos
resíduos sólidos no Brasil, que o direito ao meio ambiente é assegurado no campo
normativo, porém, na prática, não é completamente eficaz, observando-se inúmeras
violações a esse direito humano fundamental, com inclusão de questões que envolvem
danos causados pelos resíduos sólidos.
Indiscutivelmente, o processo de efetivação dos direitos humanos possui três
dimensões, quais sejam: proteção, defesa e promoção. Nessa esteira, como os fatores
apontados, exemplificativamente, no limiar do trabalho estão vinculados aos três
momentos da efetivação dos direitos, considera-se que a eficácia do direito fundamental
ao meio ambiente dentro do cenário dos resíduos sólidos seria ampliada se as
preocupações com o meio ambiente sobressaíssem em relação ao fator econômico, se a
fiscalização das normas ambientais fosse mais eficaz, se o número de políticas públicas
de qualidade a favor do meio ambiente fosse suficiente e se tivéssemos uma real
educação ambiental, sem exclusão de outras ações. A partir desse conjunto de medidas,
e tantas outras, que priorizam o desenvolvimento sustentável e a preservação dos
recursos naturais tem-se maior eficácia das normas ambientais e, consequentemente, a
proteção do ambiente em sua integralidade.
A efetividade do direito fundamental ao meio ambiente relaciona-se com a
interação do seres vivos com o ambiente, numa realidade sistêmica que engloba vários
poderes que sofrem influências técnicas, jurídicas, políticas, econômicas, sociais. O
desafio contemporâneo é a mudança da prioridade de interesses em benefício do
ambiente, que perpassa por articulações para transformação de poderes visualizados em
realidades divergentes e multifacetadas.
Não se pode olvidar que a proteção do meio ambiente, como direito humano,
constitui uma obrigação da comunidade internacional, uma responsabilidade ética, um
“poder-dever” de todos. Neste cenário, os atores sociais desempenham papel relevante
na eficácia desse direito fundamental que compõe a ordem pública e a dignidade
humana. A efetividade dos direitos contempla, portanto, a dimensão ética e a política,
tanto individual quanto coletiva, e duas perspectivas fundamentais, a projetiva,

110
relacionada com o lado utópico, e a efetividade propriamente dita, ligada à dimensão
sócio-histórica, cultural, jurídica e social, à realidade em que se efetiva etc.
Conclui-se que a discussão de fatores econômicos deve ser harmonizada com
as nuances ambientais, já que são essenciais para a vida do homem. Por conseguinte,
não há como separar o desenvolvimento econômico da questão ambiental, pois o
primeiro só acontece verdadeiramente se houver respeito ao segundo. Tal assertiva se
justifica porque o meio ambiente é essencial, indispensável à vida, de modo geral. O ser
humano depende dele para se realizar e até mesmo sobreviver. Daí o entendimento
quase unânime de que preservar o meio ambiente é importante e até mesmo uma
necessidade para a manutenção de todas as espécies.
Finalmente, afirma-se que os direitos humanos devem ser considerados em
perspectiva política e não somente normativa e que a efetivação dos direitos humanos
deve ser pensada em todos os espaços de poder. Em termos normativos, muito se
evoluiu no Direito Brasileiro, desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que
nem faz menção aos resíduos sólidos. Considera-se que é um passo importante para as
cidades, tendo em vista que a exigência de planos municipais para o repasse de verbas
da União força a implementação de aterros sanitários e incentiva práxis sustentáveis.
Contudo o cenário hodierno de muitas cidades brasileiras é de desrespeito às
normas da disposição final e insuficiência de condutas que priorizam o equilíbrio
ambiental. Mesmo com o arcabouço legislativo favorável, é imperioso efetivar normas
ambientais e agir conforme os mandamentos da sustentabilidade, evitando degradar o
meio ambiente com a produção e manejo descontrolados de resíduos sólidos e
promovendo a qualidade de vida dos seres que habitam o Planeta Terra.
Em conclusão, apesar de a eficácia da legislação ambiental de resíduos sólidos
ainda ser meta no Estado de Minas Gerais e no Brasil, o ideal seria a adoção de práticas
sustentáveis, muito além de previsões legais. Em que pese parecer ideologia, considerase que, com políticas públicas de qualidade, aumento da fiscalização ambiental,
promoção

da

educação

ambiental,

participação

popular,

comportamentos

mercadológicos condizentes com preservação ambiental e consumo sustentável,
consciência ética ambiental, além de tantas outras medidas, é possível dirimir as
celeumas e os cenários dos resíduos sólidos. Tendo a sustentabilidade ambiental como
novo paradigma, busca-se minimizar ao máximo a disposição final, o que passa pelo
consumo e pela destinação final, compatível com a preservação da natureza.
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ANEXO I – FOTOGRAFIAS DO ATERRO SANITÁRIO DE ITABIRITO
Figura 1: Entrada do Aterro Sanitário de Itabirito (MG).

Foto: Guimarães (2014)

Figura 2: Galpão de armazenagem de lâmpadas fluorescentes e pneus.

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 3: Lâmpadas armazenadas no interior do galpão do Aterrro Sanitário de Itabirito.

Foto: Guimarães (2014)

Figura 4: Pneus armazenados no interior do galpão do Aterrro Sanitário de Itabirito.

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 5: Área de disposição final de resíduos sólidos urbano do Aterro Sanitário de
Itabirito.

Foto: Guimarães (2014)

Figura 6: Operação do Aterro Sanitário.

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 7: Área de aterramento com plantas no entorno.

Foto: Guimarães (2014)

Figura 8: Combustão dos gases advindos do processo pela queima.

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 9: Resíduos sólidos no processo de disposição final.

Foto: Guimarães (2014)

Figura 10: Resíduos de construção para serem utilizados nas vias do aterro nos períodos
de chuva em que os acessos são dificultados.

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 11: Área que pode ser construída usina de plasma.

Foto: Guimarães (2014)

Figura 12: Área que pode ser utilizada para eventual expansão do
aterro.

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 13: Área para eventual expansão.

Foto: Guimarães (2014)

Figura 14: Canalização para escoamento de águas pluviais

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 15: Balança

Foto: Guimarães (2014)

Figura 16: Barragem de chorume

Foto: Guimarães (2014)
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Figura 17: Ponto de coleta de água para análises

Foto: Guimarães (2014)

