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RESUMO 

 
 
Esta dissertação objetiva apresentar uma proposta para minimizar os problemas 
causados pela geração de resíduos sólidos da indústria da construção civil, um dos 
segmentos mais significativos no cenário econômico e social, mas também na 
degradação do meio ambiente, baseada na prática de simbiose industrial. Para isso, 
foram apresentadas as preocupações ambientais e o problema do lixo, a fim de se 
conhecer o contexto atual. A análise foi precedida de uma pesquisa acerca dos 
resíduos sólidos e dos resíduos da construção civil, foco do presente trabalho, 
adentrando-se nos impactos econômicos, sociais e ambientais causados por sua 
geração, seguida do estudo da aplicação do direito econômico e da legislação dos 
resíduos sólidos em geral e dos resíduos da indústria da construção, para o alcance 
de uma alternativa de redução de impactos ambientais gerados, por meio da 
aplicação do instituto da ecologia industrial e do processo de simbiose industrial, 
utilizando-se como alicerce experiências de âmbito internacional e nacional. 
Finalmente concluiu-se pela viabilidade da simbiose industrial como instrumento de 
gerenciamento de resíduos da construção civil e de concretização do direito 
econômico dos resíduos, desde que praticada de forma estruturada, com o 
envolvimento das diversas partes interessadas (órgãos governamentais, instituições 
privadas, universidades e ONGs), otimizando os ganhos econômicos, sociais e 
ambientais. 
 
Palavras-chave: Proteção Ambiental. Resíduos. Construção Civil. Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Direito Econômico dos Resíduos. Simbiose Industrial. 



ABSTRACT 

 
This dissertation aims to present a proposal to minimize the problems caused by the 
solid waste generation in the construction industry, one of the most significant 
segments in the economic and social landscape, but also the environment 
degradation, based on the practice of industrial symbiosis. For this, environmental 
concerns and waste problems were presented in order to know the current scenario. 
The analysis was preceded by a survey on solid waste and specifically the 
construction waste, the focus of this work, entering within the economic, social and 
environmental impacts of their generation, following the study of the economic law 
and  the solid waste legislation and the legislation applied to the construction industry 
waste to achieve an alternative to reduce environmental impacts, through the 
application of the institute of industrial ecology and industrial symbiosis process, 
using as foundation international and national experiences. Finally the conclusion is 
the feasibility of industrial symbiosis as a tool for management to the construction 
waste and implementation of the economic law of waste, since practiced in a 
structured manner, with the involvement of all the stakeholders (government 
agencies, private institutions, universities and NGOs), optimizing the economic, 
social and environmental gains. 
 
Keywords: Environmental Protection. Residues. Construction. National Policy on 
Solid Waste. Economic Waste Law. Industrial Symbiosis. 
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INTRODUÇÃO 

A proteção do meio ambiente apresenta-se como um dos mais grandiosos desafios 

da atualidade – seja pela imperiosa necessidade de se encontrar um denominador 

comum entre os mais variados interesses das diversas camadas da sociedade, aliando-a 

ao desenvolvimento econômico, ou pela veemente necessidade de se modificar uma 

cultura de consumo formada há décadas e impregnada na sociedade -, e a preocupação 

com o lixo integra esse desafio. 

O ser humano desde o momento em que nasce já produz lixo e, apesar disso, a 

maioria da população nem pensa nele. O lixo sempre foi um problema na sociedade, pois 

sua destinação impõe planejamento, espaço, tratamento e gerenciamento, do contrário 

gera problemas de saúde pública, espaço urbano, meio ambiente, entre outros. No 

entanto, dia após dia, torna-se efetivamente foco de olhares mais atentos com a mudança 

de hábitos da sociedade. O conforto trazido pelas inovações tecnológicas e os avanços 

na economia melhoraram a qualidade de vida das pessoas e, na mesma proporção, 

deterioraram o meio ambiente com a geração de lixo provocado pelo sistema produtivo e 

o consumo de bens. 

Os resíduos representam um dos graves problemas da humanidade no século XXI, 

na medida em que se vive numa sociedade residual, em que são produzidos cada vez 

mais resíduos e há cada vez maior dificuldade em encontrar formas e locais adequados 

para sua gestão.1 O lixo está estabelecido num contexto ambiental como um problema 

quase sem solução e, para resolvê-lo, é necessário que se promova uma adequada 

estruturação da política de destinação dos resíduos, pois diversos materiais que 

compõem o lixo são de origem não renovável ou passíveis de reciclagem, de modo que 

poderiam ser uma importante alternativa de fornecimento de matérias-primas, como os 

metais, os plásticos e também os vidros, assim como o lixo gerado tem crescido tanto de 

volume nas últimas décadas que, em pouco tempo, não haverá espaço para colocá-lo.2 

 

                                                 
1
  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de protecção e a renovação 

ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006, p. 12. 
2
  SCARLATO, Francisco Capuano; PONTIN, Joel Arnaldo. Do nicho ao lixo: ambiente, sociedade e 

educação. 18. ed., São Paulo: Atual, 2009, p. 113. 
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As soluções para “o lixo” vêm se delineando e aprimorando com o passar dos 

tempos, seja pelos avanços tecnológicos, pelas políticas públicas que estabelecem como 

prioridade o tratamento do lixo, ou mesmo pelo necessário e urgente cuidado com o meio 

ambiente. O lixo, nesse sentido, é um tema interdisciplinar que requer estudos, pesquisas 

e ações das mais variadas áreas de conhecimento, que devem juntas, concluir por 

alternativas inteligentes - impostas pela lei ou resultado de iniciativas voluntárias -, que 

beneficiem a população, o meio ambiente e a economia. 

No grupo de Resíduos, uma fração do total compõe-se de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil.3 A Construção Civil é reconhecida como uma das mais importantes 

atividades para o desenvolvimento econômico e social do país. De acordo com dados 

divulgados no 10º Construbusiness (Congresso Brasileiro da Construção), cujo tema 

central foi “Competitividade Sustentável na Cadeia Produtiva da Indústria da Construção – 

Brasil 2022: Planejar, Construir, Crescer”, a cadeia produtiva da indústria da construção 

no Brasil representa mais de 8% do PIB brasileiro e, até 2022, serão produzidas mais de 

23 milhões de moradias,4 o que demonstra a importância e a responsabilidade do setor 

para a sociedade, tanto por alavancar uma complexidade de atividades econômicas, 

como por gerar um enorme impacto ambiental. 

Outros dados apresentam o mesmo panorama de representatividade do setor da 

construção nas searas econômica, social e ambiental do país, conforme segue: (i) o 

faturamento resultante da venda de materiais de construção no mercado interno, em 

março de 2012, teve alta de 13% em relação ao mês anterior, segundo a Associação 

Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT); (ii) para os próximos 

anos, o setor aposta em uma alta de mais de 5% do faturamento da indústria de materiais 

da construção, apoiando-se na continuidade dos programas do governo, como o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida, nos 

megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, bem 

como nas previsões de aumento da disponibilidade de crédito da população. 5 

                                                 
3
  Nos termos do artigo 13, I, “h”, da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, são resíduos da 

construção civil: “os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos e obras civis”. 
4
  FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno Técnico. 10º Congresso 

Brasileiro da Construção Civil – ConstruBUSSINESS, 2012, p. 07. 
5
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Vendas da 
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O reconhecimento da importância de tal segmento conduziu a avanços notáveis no 

âmbito legislativo, com vistas a regulamentar procedimentos e criar políticas para a 

redução da geração de resíduos e seu adequado tratamento e destinação dos rejeitos, 

como: a Resolução n. 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, em vigor 

desde 02 de janeiro de 2003; e a Lei Federal n. 12.305, de 02 de agosto de 2010, 

denominada Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),6 que estabelecem uma série 

de diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão e o gerenciamento dos resíduos da 

construção civil, proporcionando desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Ocorre que, embora tenha havido o aprimoramento legislativo, a construção civil se 

comporta ainda como grande geradora de impactos ambientais, quer seja pelo consumo 

de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos, 

utilizando áreas para a deposição de entulhos de maneira indiscriminada, sem a 

disposição racional dos rejeitos, a reutilização de resíduos, ou o planejamento de 

processos construtivos visando menor impacto ambiental. Como afirma Sidney Guerra,7 

em nota, “apesar da evolução das normas de proteção ambiental, é importante que os 

diversos atores entendam que o direito não é capaz de ser a panaceia do planeta”. 

Diante de tal cenário, vislumbra-se como questão primordial a busca de 

alternativas, sobretudo voluntárias, para a racionalização dos métodos de exploração e a 

avaliação do impacto ambiental que venha a gerar, com uma visão integrada das mais 

variadas áreas do conhecimento científico, trazendo efetividade à legislação em vigor e, 

por consequência, a redução da degradação do meio ambiente. Para o efetivo 

gerenciamento de resíduos é indispensável que o setor da construção civil, a sociedade e 

as esferas governamentais vão além da PNRS.  

A PNRS objetiva construir e instrumentalizar a necessária conciliação de 

interesses, responsabilidades e recursos entre os setores públicos e privado e a 

sociedade civil, porém não se pode cometer o erro de considerar o problema resolvido 

com a promulgação de mais uma lei. A solução do problema envolve a lei, mas também a 

                                                                                                                                                                  
indústria de material construção aumentam 13% em um mês. 2012. Disponível em: 
http://www.revistafundacoes.com.br. Acessado em: 23.04.2012. 
6
  A LPNRS (Lei nº 12.305/2010), regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, prevê o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, além de planos estaduais, microrregionais, intermunicipais, municipais e individuais. 
7
  GUERRA, Sidney.  Resíduos Sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 

2012, p. 09. 
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mudança de paradigma de produção e consumo, a conduta em organizações públicas e 

privadas, o que requer, como política pública: legislação inteligente, mecanismos e 

instrumentos adequados para sua potencialização. 

O direito econômico como um processo de atuação do Estado na economia com 

vistas a estabelecer os limites jurídicos necessários ao cumprimento das diretrizes 

constitucionais, em especial no que tange aos seus fundamentos e objetivos, deve ser 

aplicado ao problema dos resíduos para a necessária criação de alternativas eficazes à 

redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos da construção civil, 

incentivando-se a adoção de práticas voluntárias voltadas ao desenvolvimento 

sustentável, como é o caso da simbiose industrial, bem estruturada e planejada. 

O direito econômico dos resíduos emerge nesse contexto e com esse objetivo, ou 

seja, por intermédio das normas constitucionais e infralegais vigentes no ordenamento 

pátrio, que impõem limites de atuação, disciplinam e estabelecem diretrizes a serem 

perseguidas pelos agentes envolvidos na cadeia produtiva, deve propor ações, 

mecanismos e instrumentos voltados ao desenvolvimento e crescimento econômico e 

tecnológico vinculados à necessária proteção ambiental, ao bem-estar da população, à 

valorização do trabalho, à erradicação da pobreza e das desigualdades regionais.  

Dessa forma, o presente trabalho será dividido em duas partes, a primeira, disposta 

nos Capítulos I e II, subdivida em “primeira aproximação do problema” e “segunda 

aproximação do problema”, que diz respeito aos resíduos sólidos e a sua relação com o 

meio ambiente, adentrando-se na análise dos resíduos da construção civil, como um fator 

de grande preocupação na seara ambiental. E, a segunda parte, em que será exposta a 

solução jurídica aos problemas apresentados, composta pelos Capítulos III e IV, 

propondo-se, ao final, a simbiose industrial como solução à redução dos impactos 

ambientais gerados pelo setor industrial da construção civil, em consonância com o direito 

econômico dos resíduos.  

O primeiro capítulo - a “primeira aproximação do problema” -, dedica-se a explorar 

a preocupação acerca da ausência de preservação ambiental e o consequente problema 

do lixo, traçando o conceito de resíduos sólidos no Brasil e analisando a sua valoração 

econômica, alçada a princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
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O segundo capítulo, denominado a “segunda aproximação do problema”, enfrenta 

os resíduos sólidos da construção civil, aprofundando-se sua definição e seu papel no 

meio ambiente e na sociedade em geral. Objetiva-se uma análise do crescimento da 

indústria da construção a partir dos programas de governo, que muito incentivaram o 

desenvolvimento do segmento - extraindo-se, daí, importante instrumento ao 

desenvolvimento sustentável do setor, por meio da criação de exigências e limitações 

voltadas à redução da degradação ambiental -, e da cadeia da construção civil, 

verificando-se os impactos gerados nos âmbitos econômico, social e ambiental. 

A segunda parte do estudo, apresentada nos Capítulos III e IV, conforme acima 

antecipado, aponta a solução jurídica aos problemas apresentados. No terceiro capítulo, 

expõe-se a necessária vinculação do direito econômico à questão dos resíduos, para uma 

resposta efetiva à problemática do trabalho. O conceito de direito econômico será trazido 

à baila, assim como a reflexão acerca de seu papel, para a melhor compreensão de seu 

liame com os resíduos, concluindo-se pela existência do direito econômico dos resíduos, 

analisado sob os prismas da ordem constitucional, da ordem legal e da ordem 

administrativa. 

A referida análise possui a finalidade de expor: (i) o alicerce constitucional, em 

especial dos objetivos fundamentais, intimamente relacionados à temática; (ii) a legislação 

infralegal já estabelecida e de grande importância, tendo em vista a entrada em vigor da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos; (iii) e, ainda, a relevância de normas específicas e 

técnicas capazes de construir diretrizes sólidas para a edificação de uma indústria 

pautada na preservação ambiental. 

O capítulo quarto, por fim, com fulcro em todo o estudo, apresentará uma 

alternativa para a efetivação dos mandamentos constitucionais, da PNRS e das demais 

normas: a simbiose industrial. Para tanto, caminhar-se-á pelo instituto da ecologia 

industrial, que abarca a prática de simbiose, expondo-se modelos já em funcionamento, 

fora e dentro do Brasil, para que se conclua acerca de sua aplicabilidade à concretização 

do direito econômico dos resíduos - como instrumento transformador da economia -, 

demonstrando que os instrumentos de comando e controle mostram-se insuficientes à 

redução dos impactos ambientais causados pela indústria da construção, devendo haver 

a conjugação de tais comandos a instrumentos de incentivo e adesão voluntária. 
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CAPÍTULO I 

RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE: PRIMEIRA APROXIMAÇÃO DO 

PROBLEMA 

A intervenção humana sobre o ambiente trouxe consequências graves que se 

tornaram evidentes com o passar dos tempos. A intensidade dessa intervenção é tal que, 

muitas vezes, a exploração de recursos ultrapassa a própria capacidade de recuperação 

dos ecossistemas. O desenvolvimento e crescimento da atividade industrial, associados à 

ausência de preocupação com a preservação dos recursos naturais e de programas 

eficazes de gestão de resíduos, criaram um passivo ambiental8 que passou a 

comprometer a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 9  

A degradação generalizada da qualidade ambiental constituiu relevante fator para o 

início da busca por um equilíbrio entre os interesses dos múltiplos atores sociais e a 

preservação do meio ambiente, com vistas a minimizar as mazelas do uso desenfreado 

dos bens naturais, como a má qualidade do ar e da água, a destruição de florestas, 

extinção de várias espécies de animais, entre outros, ao mesmo tempo em que se 

objetiva o contínuo crescimento e desenvolvimento econômico. 10 

A análise desse contexto de degradação ambiental, escassez e esgotamento dos 

recursos (poluição do ar e da água, degradação do solo, desertificação, deflorestação, 

destinação inadequada de resíduos, destruição da biodiversidade, combustíveis fósseis 

                                                 
8
  Segundo Daniel Véras Ribeiro e Márcio Raymundo Morelli, o passivo ambiental “corresponde ao 

investimento que uma empresa deve fazer para que possa corrigir os impactos ambientais adversos 
gerados em decorrência de suas atividades e que não tenham sido controlados ao logo dos anos de suas 
operações. No caso de uma indústria em processo de venda, o comprador certamente levará em conta o 
valor desse passivo, descontando-o no preço final da indústria” (RIBEIRO, Daniel Véras; MORELLI, Márcio 
Raymundo. Resíduos Sólidos. Problema ou Oportunidade? Rio de Janeiro: Interciência, 2009, p. 03). 
9
            Foster aponta que “a partir do momento em que os seres humanos começam a produzir, tem início 

a história humana, distinguindo-se da história dos animais (...). Os animais também se relacionam com o 
mundo natural de um modo co-revolucionário, alterando o seu ambiente e ao mesmo tempo sendo afetados 
por ele. (...) Mas a capacidade humana de imprimir o seu selo na natureza é limitada pela continuada 
dependência dos seres humanos de um sistema natural do qual a humanidade faz parte” (FOSTER, John 
Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Tradução de Maria Teresa Machado. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 323). 
10

           A relevância do meio ambiente consiste no simples fato de que dele provêm para o homem o 
alimento e a energia para mantê-lo. Daí todas as considerações que transbordam para a visão da economia 
como uma forma de relação entre o homem e a natureza; desta advêm os produtos e suas matérias-primas 
e para ela vão os resíduos. Ecologia e economia, assim, complementam-se (NUSDEO, Fabio. Curso de 
Economia: introdução ao Direito Econômico. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 360 e ss). 
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etc.) - que impõem limites ao crescimento e ao desenvolvimento econômico -, relacionada 

com o nascimento e a evolução da preocupação com o meio ambiente, é fundamental 

para a compreensão de soluções acerca do problema ambiental.  

1.1 A Preocupação com o Meio Ambiente 

A preocupação com os efeitos ambientais gerados pela ação do homem teve início 

a partir da década de 50, com o surgimento de movimentos ambientalistas da sociedade 

civil e de agências governamentais que promoveram a discussão sobre a poluição em 

âmbito internacional.11 As Conferências internacionais sobre meio ambiente e os 

documentos nelas produzidos (Tratados, Protocolos, Convenções Quadro, Agenda, 

dentre outros) influenciaram de forma significativa todos os países, difundindo a 

preocupação acerca da proteção ambiental em todo o mundo. 

Os mais variados segmentos foram paulatinamente inserindo-se no movimento 

ecológico,12 alterando a essência dos movimentos ambientalistas que ganharam a 

definição de um movimento "complexo multissetorial",13 responsável pela criação de uma 

"comunidade ambiental".14 Nesse período, Ignacy Sachs15 constrói a definição de 

ecodesenvolvimento, como uma maneira de se opor à visão reducionista do meio 

                                                 
11

  De acordo com os ensinamentos da Professora Patrícia Faga Iglecias Lemos, “pensadores 
clássicos como Platão e Aristóteles já apresentavam uma preocupação em relação ao comportamento 
humano e ao consumo”. E, continua, após descrever sobre os avanços na indústria e no consumo, 
apontando que do ponto de vista econômico, já, em 1975, falava-se do “problema da compatibilidade entre 
desenvolvimento e preservação ambiental, indicando como esse tema passou a preocupar nações ainda 
não desenvolvidas” (LEMOS, Patricia Faga Iglesias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-
consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 25-37).  
12

  Conforme afirmam Eduardo Viola e Héctor Leis, que identificam, em cada década, um novo 
segmento aderindo às preocupações ambientais: na década de 50, as preocupações estavam restritas aos 
meios científicos; nos anos 60, surgem os movimentos sociais, por meio das ONG's; a partir de 70, emerge 
o ecologismo dos políticos; com a década de 80, inicia o ecologismo dos setores econômicos; e, na década 
de 90, a partir de um novo contexto econômico internacional e da globalização da economia, surge o 
ambientalismo empresarial, com sua inserção já sedimentada (VIOLA, Eduardo; LEIS, Héctor Ricardo. A 
evolução das políticas ambientais no Brasil, 1971-1991: do bissetorialismo preservacionista para o 
multissetorialismo orientado para o desenvolvimento sustentável. In HOGAN, Daniel; VIEIRA, Paulo Freire 
(orgs.). Dilemas socioambientais e desenvolvimento sustentável. Campinas: UNICAMP, 1992, p. 76).  
13

  Ibidem, p. 102. 
14

  Formada por três níveis, conforme assinalam Samyra Crespo e Pedro Leitão: o primeiro, um núcleo 
orgânico, composto pela militância explícita; o segundo, um setor periférico com definida sensibilização; e, 
por fim, um segmento difuso e afastado dos debates e práticas dos grupos ambientalistas, demonstrando, 
portanto, não se tratar de um grupo homogêneo ou um movimento único, que busca os mesmos fins e 
utiliza dos mesmos meios, é, ao contrário, heterogêneo, pois surge de diferentes lugares e com 
diversidades ideológicas a guiar seus discursos e suas práticas (CRESPO, Samyra; LEITÃO, Pedro. O que 
o brasileiro pensa da ecologia: o Brasil na era da ecologia. Rio de Janeiro: MAST e CEPEM/CNPQ, Agência 
Estado e ISER, 1992, p. 53). 
15

           SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 3. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008, p. 42.  
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ambiente então vigente, alicerçada somente no isolamento e preservação das espécies. 

Sachs apresenta uma política de preservação ambiental que integre o homem ao seu 

meio, por intermédio de atividades de conhecimento, aprendizagem e proteção. 

O setor empresarial, na esteira de todo esse movimento e das novas visões acerca 

da proteção ambiental, emerge como “ambientalista” a partir da década de 80, quando 

inicia um processo de afastamento de sua imagem de “vilão da ecologia” e começa a 

adotar uma imagem de "amigo do verde".16 Até então, preservar o meio ambiente 

significava investimentos financeiros sem retorno e redução da competitividade da 

empresa no mercado,17 representando verdadeiro obstáculo ao crescimento.18 O meio 

ambiente somente poderia ser objeto de preocupação quando o país atingisse o pleno 

desenvolvimento econômico. 19 

Na década de 80, entretanto, considerando o aumento das pressões populares e 

governamentais, inicia o que Layrargues20 denomina de "apropriação ideológica", isto é, o 

setor empresarial passa a integrar parte do ideário ecológico, expandindo a ideia de que 

seria o principal segmento capaz de levar adiante o projeto de uma sociedade 

ambientalmente sustentável, sob o fundamento de que o mercado e o capital seriam 

capazes de resolver toda problemática ambiental, sobretudo por intermédio da 

competitividade empresarial que estimularia o uso de tecnologias limpas, o 

desenvolvimento de produtos "verdes" e "ecologicamente corretos" e a visão de meio 

ambiente como nova possibilidade de negócio.  

                                                 
16

  LAYRARGUES, Philippe Pomier. A cortina de fumaça: o discurso empresarial verde e a ideologia 
da racionalidade econômica. São Paulo: Annablume, 1998, p. 32. 
17

  Israel Klabin afirma: “(...) costume que nós temos de tratar a natureza como um bem de oferta 
ilimitada e gratuita” (KLABIN, Israel. A urgência do Presente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 235). 
18

  FERREIRA, Leila da Costa; FERREIRA, Lúcia da Costa. Limites ecossistêmicos: novos dilemas e 
desafios para o Estado e para a sociedade. In: HOGAN, Daniel; VIEIRA, Paulo (orgs.). Dilemas 
socioambientais e desenvolvimento sustentável. Campinas: UNICAMP, 1992. p. 35; TORRES, Haroldo. A 
emergência das indústrias "sujas" no Brasil. Documento de trabalho do ISPN. Brasília, 1982. p. 40; e 
LAYRARGUES, Philippe Pomier. op. cit., p. 38. 
19

         David Pepper, ao descrever acerca da “penetração capitalista”, aponta que: “a produtividade exige 
igualmente projectos de infra-estrutura de alta tecnologia, tais como estradas e barragens. Em 
consequência, contraem-se enormes dívidas com o Ocidente (especialmente ao longo dos anos 1970 
quando os bancos ocidentais estavam ansiosos de reinvestir o dinheiro que lhes tinha sido depositado pelos 
árabes). Depois, tornam-se ainda mais necessários os incrementos de produtividade para pagá-las”, de 
modo a demonstrar a dificuldade de implementação de qualquer ideia de proteção ambiental, nos anos 70, 
mesmo que vinculada à proteção à saúde e bem-estar dos povos (PEPER, David. Socialismo Ecológico: da 
ecologia profunda à justiça social. Tradução de Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, 
p.162). 
20

  Ibidem, p. 40. 
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O ano de 1982 foi marcado por momentos históricos, como a publicação da Carta 

Mundial da Natureza, fazendo-se alusão, pela primeira vez, ao termo sustentabilidade, e a 

Convenção de Montego Bay, que dispunha sobre o Direito do Mar. Em 1987, por sua vez, 

surgiu o Protocolo de Montreal, cedendo espaço à necessária atenção à camada de 

ozônio; e, em 1989, finalizando a década de 80, a Convenção da Basileia versa sobre a 

movimentação transfronteiriça de resíduos químicos.21 

O destaque da década de 90 é a Cúpula da Terra, também conhecida como ECO 

92, realizada no Rio de Janeiro, responsável por integrar os conceitos de ecologia com 

desenvolvimento sustentável, enfatizando a sustentabilidade sócio-econômico-ambiental, 

numa tentativa de sensibilizar os indivíduos sobre a importância de cuidar da natureza 

para que as futuras gerações pudessem gozar de seus recursos. A década de 90 

apresenta-se como um momento de destaque à preocupação com a proteção ao meio 

ambiente, ocorrendo o maior número de eventos ambientais,22 porém não refletiu ações 

capazes de apresentar, na atualidade, resultados efetivamente satisfatórios. Como 

assevera Sidney Guerra:  

A preocupação ambiental se espraia no mundo, exigindo maior 
engajamento de todos na busca de instrumentos para impedir ou diminuir a 
degradação ambiental e os consequentes problemas que emergem no 

âmago da sociedade de risco.
 23

 

O cerne de toda a análise acerca da preocupação com o meio ambiente é que a 

“natureza existe independentemente de toda a filosofia. Ela é o alicerce sobre o qual, nós, 

seres humanos, nós mesmos produtos da natureza, crescemos. Nada existe fora da 

                                                 
21

  Dados colhidos em: DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 153-160; e NASCIMENTO, Luis Felipe; CUNHA LEMOS, Ângela Denise da; 
MELLO, Maria Celina de. Gestão Socioambiental estratégica. Porto Alegre: Bookman, 2008, p. 35-40. 
22

  Tratado de Windhoek (1992), para criação da comunidade sul-africana de desenvolvimento; Acordo 
de Cracóvia (1992), vislumbrando livre comércio na Europa oriental; Tratado Norte-Americano de Livre 
Comércio – NAFTA (1992); Tratado de Kampala (1993), para o estabelecimento do mercado comum da 
África oriental e austral; constituição da Organização Mundial de Comércio – OMC (1994), que surgiu para 
gerenciar acordos que compõem o sistema multilateral de comércio, firmar acordos internacionais e verificar 
as políticas comerciais nacionais; Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais (1994); Carta Europeia da 
Energia (1994); Convenção de Viena (1994), sobre segurança nuclear, a Conferência de Sófia (1994); o 
Protocolo de Oslo (1994); Convenção das Nações Unidas (1994), na luta contra a desertificação; 
Conferências de Rotterdam (1998), sobre o procedimento de consentimento prévio para certos produtos 
químicos e pesticidas objetos de comércio internacional; Protocolo de Aarhus (1998); Conferência de Berna 
(1999), e outros. (TAKEDA, Tatiana de Oliveira. A preocupação com o meio ambiente nas últimas décadas. 
2009. Disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=1762. Acessado em: 23.03.2013). 
23

  GUERRA, Sidney. op.cit., p. 23. 
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natureza e do homem”. 24 Os seres humanos dependem do meio ambiente para viver, 

para se desenvolver, para que as relações econômicas existam e, por isso, a 

preocupação com o ambiente natural deve avançar. Os resultados, apesar da mobilização 

dos diversos atores sociais, ainda não podem ser festejados, tendo em vista a evidente 

destruição da natureza. 

A atenção ao meio ambiente, no decorrer das décadas, alcança os dias de hoje e 

possui os mais variados enfoques,25 um deles é o impacto do lixo gerado pela sociedade 

em geral sobre o meio ambiente, que requer atenção específica de todos aqueles que 

integram a cadeia produtiva, desde as esferas governamentais, passando pelo setor 

empresarial até a população.  

1.2 O Problema do Lixo 

Por todo o mundo, as sociedades precisam, para suas necessidades em geral, da 

transformação de recursos naturais em produtos beneficiados. Esses produtos, no 

momento em que alcançam os fins para os quais foram criados, terminam por ser 

descartados.26 Cunha e Filho27 afirmam que a quantidade de lixo gerada no mundo é 

enorme, sendo o seu mau gerenciamento um desperdício de recursos financeiros 

significativos, provocando danos ao meio ambiente e comprometendo a saúde e o bem-

estar da população.  

Todo esse processo acaba levando à deterioração do ambiente natural, pois a 

quantidade de resíduos que a sociedade produz é uma das fontes indiscutíveis de 

deterioração ambiental. O crescimento desordenado da população e o aumento da renda 

per capita, vinculados à inadequação produtiva e de consumo, constituem fatores globais 

                                                 
24

           FOSTER, John Bellamy. op. cit., p. 160. 
25

  Conforme afirma Eric Neumayer, “(...) all environmental damage has to be avoided and that 
consumption growth cannot compensate for environmental degradation to a certain extent. (…) The world we 
live in is full of trade-offs (…) there are no easy answers to how deal with these trade-offs. But, as will be 
argued in more detail there, ignoring the existence of fundamental trade-offs is not appropriate” 
(NEUMAYER, Eric. Weak versus Strong Sustainability: exploring the limits of two opposing paradigms. 3. ed. 
Edwar Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, p. 75). 
26

  Vive-se atualmente a era dos descartáveis, onde tudo aquilo que é produzido pela indústria é 
usado uma única vez ou por pouco tempo e em seguida jogado fora, transformando-se em lixo 
(RODRIGUES, Francisco Luiz; CAVINATTO, Vilma. Maria. LIXO: de onde vem? para onde vai? 2

 
ed. São 

Paulo: Moderna, 1997, p. 12) 
27

  CUNHA, Valeriana; FILHO, José Vicente Caixeta. Gerenciamento da coleta de resíduos sólidos 
urbanos: estruturação e aplicação de modelo não-linear de programação por metas. Revista Gestão & 
Produção, São Paulo, v.9, n.2, ago. 2002, p. 143. 
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que explicam o crescente descarte de resíduos no meio ambiente.28 Como resultado, tais 

resíduos tornam os reservatórios naturais impróprios, evidenciando o fato de que o lixo “é 

um dos maiores responsáveis pela poluição ambiental; talvez a principal gênese da 

poluição ambiental”. 29 

Antes que se avance, imprescindível entender o que são resíduos sólidos. Para 

Maria Alexandra de Sousa Aragão, 30,31 “tão intuitivo como polêmico, o conceito de 

resíduos tem sobressaltado a doutrina, agitado a jurisprudência, perturbado os 

legisladores e desesperado os operadores econômicos”, e afirma “os resíduos são 

objetos corpóreos, apropriáveis e que por serem desinteressantes para o seu detentor, ele 

enjeitou”.  

A Professora Alexandra Aragão vai além e conduz à reflexão de que os resíduos 

podem ser pensados não como objetos estáticos, mas sim como objetos inseridos dentro 

de um contexto social, configurando o “output do metabolismo social”32 – em outras 

palavras, os resíduos podem ser considerados o resultado de sua própria inserção na 

sociedade. É a aplicação do “paradigma biológico ao processo social de produção, 

consumo e, finalmente, eliminação de resíduos”.33 Por isso, os resíduos estão vinculados 

a uma perspectiva de fluxo de materiais, que será aprofundada no decorrer do presente 

trabalho.   

A Confederação Nacional da Indústria (CNI)34 concluiu que resíduos sólidos 

representam qualquer material, substância ou objeto descartado, resultante das atividades 

humanas, sendo classificados de acordo com sua origem e conforme os riscos 

associados ao manejo e à disposição final. Paulo Affonso Leme Machado ao abordar o 

tema conceitua resíduos sólidos como:  

                                                 
28

  ELY, Aloísio. Economia do meio ambiente. Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística 
Siegfried Emanuel Heuser, 1988, p. 21; e, THEIS, Ivo. Políticas públicas municipais e sustentabilidade 
sócio-ambiental: o caso da sub-bacia do Rio Benedito, Santa Catarina. GEOSUL: Revista do Departamento 
de Geociências. n° 26, v.13. Florianópolis: UFSC, 1998, p. 71. 
29

  SCARLATO, Francisco Capuano; PONTIN, Joel Arnaldo. op.cit., p. 57. 
30

  Importante registrar que não se objetiva nesse estudo tratar dos novos ramos do direito, 
enunciados pela Professora Alexandra Aragão, em sua obra O princípio do nível elevado de protecção e a 
renovação ecológica do direito do ambiente e dos resíduos, porém serão consideradas as análises 
desenvolvidas, pertinentes ao tema que será aqui abordado. 
31

  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. op.cit., p. 79. 
32

  Ibidem, p. 85. 
33

  Idem. 
34

  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. I Conferência da Indústria Brasileira para o Meio 
Ambiente – CIBMA: propostas e compromissos. Brasília: CNI, 2008, p. 23. 
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(...) lixo, refugo e outras descargas de materiais sólidos, incluindo resíduos 
sólidos de materiais provenientes de operações industriais, comerciais e 
agrícolas e de atividades da comunidade, mas não inclui materiais sólidos 
ou dissolvidos nos esgotos domésticos ou outros significativos poluentes 
existentes nos recursos hídricos, tais como a lama, resíduos sólidos 
dissolvidos ou suspensos na água, encontrados nos afluentes industriais e 
materiais dissolvidos nas correntes de irrigação ou outros poluentes 
comuns na água. 35 

O conceito de resíduos sólidos foi introduzido expressamente no texto da Lei nº 

12.305/2010, em seu artigo 3º, XVI, conforme segue: 

Art. 3º Para os efeitos desta lei, entende-se por: 

(...) 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; (…). 

Os resíduos sólidos nada mais são do que aquilo que produzimos como resultado 

da utilização de produtos colocados no mercado, tendo em vista que já esgotou sua 

finalidade ou não interessa mais o seu uso. São objetos descartados, em razão da 

atividade humana em sociedade, nos estados sólido, gasoso ou líquido. Há diversos 

métodos de processamento e tratamento do lixo e a opção por um ou pela combinação de 

dois ou mais deles dependerá da composição do lixo e da política desenvolvida pelas 

autoridades governamentais.36 Os métodos existem, mas o que se observa é que o 

problema do lixo ainda não é prioridade e isso pode ser constatado por um simples 

exemplo. 

Segundo Diógenes Del Bel,37 o maior exemplo de que os resíduos sólidos não são 

um problema que depende de tecnologia, recursos humanos ou dinheiro, é a Estação 

Espacial Internacional (ISS), comandada pelos maiores especialistas do mundo, que 

                                                 
35

  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 577. 
36

  Dentre as técnicas, apontam-se as seguintes: aterro sanitário, incineração, compostagem, 
reciclagem e reuso, todas com suas vantagens e desvantagens, a serem avaliadas a depender do lixo em 
questão (SCARLATO, Francisco Capuano; PONTIN, Joel Arnaldo. op. cit., p. 130). 
37

  DEL BEL, Diógenes. Políticas Públicas para Resíduos Industriais: a visão do setor de tratamento. 
Audiência Pública – CMAGRS, Senado Federal, 2007, p. 7. 
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desacopla e lança com toda precisão uma nave com uma tonelada de resíduos sólidos 

diretamente para o Oceano Pacífico. Os responsáveis pela ISS, destaca Del Bel, 

asseguram que a nave Progress M – 55 e sua carga não representam risco ecológico, 

pois a maior parte da carga e sua estrutura se desintegram nas camadas superiores da 

atmosfera e somente uma parcela dos resíduos cairia sobre o mar.38 

A ilação não é outra senão a de que o “problema do lixo” está diretamente 

vinculado à ausência de gestão institucional e de visão sistêmica.39 Inexiste a conciliação 

de interesses, responsabilidades e recursos entre os setores público e privado e a 

sociedade civil e, por consequência, não há planejamento para o tratamento adequado 

dos resíduos. A questão deve ser enfrentada com fortes políticas públicas, legislações e 

educação. As prioridades devem mudar a tal ponto que o desenvolvimento tecnológico e 

econômico caminhem lado a lado com a preocupação ambiental. No exemplo 

apresentado, o foco não é se é depositado pouco ou muito resíduo sobre o oceano, mas 

sim a conduta empresarial, para a qual fica evidente não se tratar de falta de investimento 

ou mesmo de tecnologia.  

A postura da sociedade brasileira diante da preocupação com o lixo, apesar da 

evolução dos movimentos ambientalistas, da difusão de profissionais envolvidos no tema 

e de melhoras no campo legislativo, como será exposto adiante, pode ser equiparada 

àquela da Agência Internacional Espacial, pois demonstra comportamentos ainda muito 

distantes dos desejáveis para a manutenção da vida das presentes e futuras gerações. 40
 

                                                 
38

  Segundo Mario Antônio Conceição, “os especialistas estão desenvolvendo métodos para reduzir a 
quantidade de dejetos espaciais, propondo autorrestrição em vez de regulamentação. Alguns Estados já 
possuem políticas que tratam do gerenciamento do lixo espacial. A Agência Espacial Europeia, por meio do 
Space Debris Working Group, Space Debris, SP-1109 (ESA November 1988), e os Estados Unidos, 
mediante a Interagency Group (Space), report on Orbital Debris (Washington, DC, February 1989), 
elaboraram políticas que tratam da questão (...). O lixo espacial representa dano ambiental potencial 
derivado das atividades espaciais”, sendo um “grave problema ambiental para a Humanidade” 
(CONCEIÇÃO, Mario Antônio. O lixo espacial: uma questão ambiental? In: O Novo Direito Administrativo, 
Ambiental e Urbanístico: estudos em homenagem à Jacqueline Morand-Deviller (Coord) Claudia Lima 
Marques, Odete Medauar e Solange Teles da Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 359-360). 
39

  Para Sidney Guerra, visão sistêmica é “uma metodologia inerente ao procedimento de gestão 
ambiental, ou seja, é um processo que sopesa e avalia as arestas ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública a serem consideradas num determinado plano de gestão, para que ao final 
seja obtido o melhor resultado” (GUERRA, Sidney. op.cit., p. 105). 
40

        Solange Teles da Silva declara que, “em realidade, a reivindicação do direito ao meio ambiente sadio 
ultrapassa seu caráter imediato e contempla espaços que vão do local ao global, congregando anseios 
sociais de uma melhor qualidade de vida tanto às gerações presentes como vindouras” (TELES DA SILVA, 
Solange. A emergência de uma cidadania planetária ambiental. In: O Novo Direito Administrativo, Ambiental 
e Urbanístico: estudos em homenagem à Jacqueline Morand-Deviller (Coord) Claudia Lima Marques, Odete 
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1.3 Os Resíduos Sólidos no Brasil 

 A situação dos resíduos sólidos no Brasil ainda é precária, uma vez que, em 70% 

dos municípios brasileiros, 50,8% dos resíduos sólidos ainda são dispostos em 

vazadouros a céu aberto (lixões)41 - locais sem qualquer proteção ambiental -, com um 

volume de 30 milhões de toneladas por ano. Tal situação evidencia nada mais que a 

destinação de resíduos, reconhecidamente inadequada no Brasil, que exige soluções 

urgentes.  

Para Suely Mara Guimarães e Araújo e Ilidia de Ascenção Garrido Martins Juras, 

ao tratar da necessidade de se equacionar um dos problemas ambientais urbanos mais 

graves, os resíduos sólidos, apontam que: 

(...) embora a situação pareça ter melhorado nos últimos anos, as 
deficiências ainda são enormes e o caminho para que se chegue a 
condições ambientalmente sustentáveis, socialmente justas e 
economicamente viáveis em relação aos resíduos sólidos ainda é bastante 
longo.  

A primeira deficiência consiste na própria falta de informações confiáveis 
no setor. Os dados oficiais sobre o assunto são escassos, falhos e 
conflitantes e se resumem, essencialmente, na Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB), realizada esporadicamente pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de questionários e 
entrevistas com as prefeituras municipais e entidades responsáveis pela 
prestação dos serviços. 42 

Durante duas décadas o Brasil discutiu os Projetos de Lei 354/1989 e 203/1991, 

que inicialmente tratavam somente dos resíduos gerados pelos serviços de saúde para, 

então, se chegar à Lei 12.305/2010. Em nível nacional, a Lei nº 12.305, de 02 de agosto 

de 2010, que será tratada em tópico específico, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS e definiu como destinação ambientalmente adequada: a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

                                                                                                                                                                  
Medauar e Solange Teles da Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 380). 
41

  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico de 2008. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf. Acessado 
em: 12.09.2012; e DEL BEL, Diógenes. Políticas Públicas para Resíduos Industriais: a visão do setor de 
tratamento. Audiência Pública – CMAGRS, Senado Federal, 2007, p. 10. 
42

  ARAÚJO, Suely Mara Guimarães de Araújo; JURAS, Ilidia de Ascenção Garrido Martins. 
Comentários à Lei dos Resíduos Sólidos: Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (e seu regulamento). São 
Paulo: Pillares, 2011, p. 21. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf
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do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do Sistema Único de Atenção à Sanidade 

Agropecuária. 

A gestão dos resíduos sólidos no Brasil, que integra uma das funções do 

saneamento básico do país, apresenta realidades diversas em cada cidade e também 

diferenciadas de acordo com cada região geográfica. Os indicadores disponíveis no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os levantamentos do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em que pese ainda serem dados 

escassos e, por vezes, conflitantes,43 apontam um quadro evolutivo relacionado aos 

vários indicadores de produção de resíduos sólidos, tanto no que se refere à cobertura de 

serviços de coleta e transporte, do número de instalações de tratamento e disposição 

final, de coleta seletiva e reaproveitamento, quanto ao quadro legal e institucional dos 

serviços responsáveis por essa área. 

Seguindo o breve cenário apresentado acerca da preocupação com o meio 

ambiente, no decorrer do século passado até os anos 90, a preocupação do poder público 

com o gerenciamento de resíduos sólidos cingia-se a operar o sistema de limpeza urbana, 

por meio de varrição, coleta, transporte e disposição final dos resíduos, sem atenção aos 

aspectos da remuneração de tais serviços, da aplicação de indicadores de eficiência 

destes, bem como da integração dos diversos tipos de resíduos produzidos pela 

sociedade. 

O conhecimento das características dos resíduos sólidos é de suma importância 

para a definição de estratégias, para a gestão e gerenciamento adequado, sendo 

ferramenta essencial para uma política eficiente de coleta, reciclagem, destinação e 

tratamento. A promulgação da Lei 12.305/2010 apresenta para o Brasil uma gestão de 

resíduos consubstanciada por ações do Conselho do Meio Ambiente - Conama, como, por 

exemplo, a Resolução Conama 313/2012, que “dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais”, e ações voluntárias por parte do mercado. 

 

                                                 
43

  Suely Mara Guimarães e Araújo e Ilidia de Ascenção Garrido Martins Juras demonstram, por 
exemplo, que embora a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008 apresente o percentual 
de 87,90% de domicílios atendidos por coleta de resíduos sólidos, a coleta corresponde a apenas 70,70% 
da quantidade produzida diariamente (ARAÚJO, Suely Mara Guimarães de Araújo; JURAS, Ilidia de 
Ascenção Garrido Martins. op. cit., p. 24). 
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Nesse diapasão, a atividade do poder público é essencial, conforme aponta Paulo 

Cunha, porém sem olvidar a necessária ação proativa que deve ocorrer no setor 

empresarial, organizando-se no sentido de implantar soluções para a melhor gestão de 

resíduos:  

Nos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos cruzam-se os mais 
diversos interesses, uns de caráter econômico, outros com um pendor de 
proteção ambiental. A atividade administrativa deve, por isso, ponderar a 
temática dos resíduos urbanos, no seu processo de decisão, onde todos 
os interesses, públicos e privados, devem ser pesados.44 

Por outro lado, a gestão integrada é o conjunto de referências destinadas a buscar 

o modelo de administração de resíduos mais adequados para um determinado setor, ou 

seja, é o estudo que leva em consideração todas as dimensões envolvidas no caso 

concreto. Possui por finalidade traçar um planejamento composto de estratégias, 

diretrizes, metas, modos e meios, o qual será utilizado para conduzir as atividades dos 

atores do setor envolvido. Édis Milaré destaca que: 

A gestão de resíduos se diferencia do gerenciamento, sendo este tomado 
como um sistema ou modalidade de administrar problemas e interesses 
relativos ao meio ambiente em escala operacional e no âmbito de assuntos 
específicos. A gestão ambiental, ao invés, se ocuparia de definição dos 
objetivos e políticas, assim como da chamada governança, da 
implementação de medidas concretas em casos particulares, valendo-se 
dos métodos e meios propiciados pelo planejamento que se pratica tanto 
no setor público como na iniciativa privada.45 

Oportuno mencionar que a PNRS distingue os termos gerenciamento e gestão 

integrada de resíduos sólidos, distinção esta que merece atenção.46 O gerenciamento é o 

conjunto de ações operacionais, que abrange coleta, transporte, transbordo, tratamento, 

destinação final e disposição final de resíduos e vários outros aspectos administrativos, 

gerenciais e ambientais, destinados ao cumprimento das diretrizes e metas traçadas 

pelos planos de gestão de resíduos. Segundo Sidney Guerra,47 corresponde ao fazer, isto 

é, “uma ação positiva, executar em consonância com o modelo de gestão adotado”.  

 

                                                 
44

  CUNHA, Paulo. O direito dos resíduos sólidos urbanos em Portugal. I Jornada luso-brasileira de 
direito do ambiente. Lisboa: Ilda, 2002, p. 352. 
45

  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 363. 
46

  PNRS, art. 3º, X e XI. 
47

  GUERRA, Sidney. op.cit., p. 75. 
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Após a edição da PNRS, que trata do gerenciamento e destinação de resíduos 

sólidos, o tema ganhou relevo no Brasil, em especial quanto à distribuição das 

responsabilidades entre os diversos atores. A gestão integrada e com a participação de 

todos os setores, avaliando-se as implicações provenientes dos resíduos (produção, 

gestão e eliminação) e seu valor econômico – que será a seguir examinado -, é 

imprescindível para o combate dos excessos amplamente cometidos nas sociedades 

modernas e contemporâneas.  

1.4 O Valor Econômico dos Resíduos  

Considerando que o setor industrial, em todos os seus segmentos, é um importante 

protagonista na geração de resíduos sólidos e, portanto, personagem elementar na 

prevenção e precaução de danos ambientais, possuindo como prioridade o 

desenvolvimento permanente de seu negócio e, por consequência, da economia, é 

necessário, ao se trazer à baila a postura empresarial diante do tema “resíduos sólidos”, 

estudar o seu valor econômico, para a efetividade da PNRS.48 

Ab initio, importante retomar o conceito de resíduos sólidos esculpido pela 

Professora Alexandra Aragão, que o colocou numa perspectiva dinâmica, integrando-o ao 

contexto social, a partir de um fluxo de materiais - que o representa, por meio da metáfora 

do “metabolismo social”. Segundo a Professora,49 esse metabolismo poderia ser 

decomposto em “anabolismo” e “catabolismo” dos resíduos: o primeiro seria o “antes” da 

produção de resíduos – a busca da matéria-prima -, submetendo-se, esse momento, ao 

direito de preservação da natureza, direito dos recursos, direito da indústria, direito do 

consumo, entre outros (compondo o direito anabólico); o segundo, por sua vez, seria o 

“depois”, isto é, o momento da gestão com vistas à eliminação de resíduos (direito 

catabólico).  

 

                                                 
47

  A PNRS elenca como princípio, sem prejuízo dos demais, o princípio do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como bem econômico e de valor social, com o objetivo de “acabar com o preconceito 
normalmente direcionado aos resíduos sólidos – como lixo -, para os quais não se atribui nenhum valor, 
uma vez que se refere a algo descartado por alguém” (SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira; SOLER, 
Fabricio Dorado. Gestão de Resíduos Sólidos: o que diz a lei. São Paulo: Trevisan, 2012, p. 33). 
49

  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. op. cit., p. 85-86. 
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Esse fluxo, que compõe uma “avalanche de materiais”,50 possui grande valor 

quantitativo; por exemplo, na União Europeia, são produzidas milhões de toneladas por 

ano de resíduos sólidos; e, em nível mundial, bilhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos e não perigosos representam cerca de 100 bilhões de dólares ao ano.51 Os 

resíduos, portanto, têm valor intrínseco a ser reconhecido, pois geram trabalho e, por 

consequência, renda, promovendo a cidadania daqueles que lidam com esses materiais. 

Esse pressuposto de valor, erigido a princípio da PNRS, encontra, como acima exposto, 

diferentes variáveis: bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e 

promotor de cidadania. 

Do ponto de vista econômico, foco da análise em curso, o resíduo sólido reutilizável 

e reciclável representa uma “via de mão dupla”,52 haja vista que os agentes são 

beneficiados pela concessão de incentivos do poder público e, também, em relação à 

própria atividade desenvolvida, por meio de ganhos dos mais diversos tipos, por exemplo, 

economia de matéria-prima e a projeção de produto ecologicamente correto no mercado, 

agregando valor à marca e ao produto. 

Para a aplicabilidade do princípio do valor econômico dos resíduos, além do 

necessário movimento dos segmentos industriais com a finalidade de criar mecanismos 

que concretizem os princípios, diretrizes, instrumentos e mandamentos da PNRS, é 

imperativa a necessidade de se incentivar o reaproveitamento econômico da indústria, 

com o fomento do uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados – objetivo da Lei n° 12.305/10 -, por intermédio de incentivos fiscais e 

tributários, aperfeiçoamento das práticas de coleta e transporte de resíduos e política de 

reciclagem efetiva. É indispensável a cooperação do setor público e privado nesse 

processo - que já consta como princípio da lei, “ao qual é adicionado o objetivo de 

promover a articulação entre eles, focando numa possível cooperação técnica e financeira 

para possibilitar uma gestão integrada”.53 

 

                                                 
50

  Ibidem, p. 86. 
51

  Ibidem, p. 86-87. 
52

  GUERRA, Sidney. op. cit., p. 111. 

53  SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira; SOLER, Fabricio Dorado. op. cit., p. 38. 
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Com isso, a posição normalmente adotada (estática) no sentido de que os resíduos 

devem ser combatidos a partir da adoção de todas as medidas preventivas para sua não 

geração, pois representam um mal, já que são, em breves palavras, objetos descartados, 

não se apresenta como a melhor opção para fins de efetiva aplicação da legislação, que 

deve dialogar com o desenvolvimento econômico e social. Isso porque sob a perspectiva 

dinâmica, enunciada por Alexandra Aragão, que conclui que os resíduos são como ondas 

ou fluxos de materiais, sem afastar a sua origem, mas considerando todos os momentos 

(antes e depois) de sua existência, confere importância tanto à primeira etapa quanto à 

última (do “metabolismo social”) e, por conseguinte, valor aos resíduos (subprodutos de 

quase todos os processos sociais de produção e de consumo), transformando-os em bem 

de interesse da sociedade, em especial do segmento industrial: 

Os resíduos são, tal como as mercadorias produzidas, um resultado 
(output) da atividade empresarial, podendo consistir em emissões 
materiais (sólidas, líquidas ou gasosas) ou imateriais (calor e ruído). Ora, 
se produzir resíduos tem custos econômicos (ligados ao consumo de 
matérias-primas, de mão de obra e de energia) então temos algumas 
alternativas que, longe de serem meras divisas de marketing ecológico, se 
apresentam como verdadeiras estratégias industriais visando à 
maximização do lucro: a produção mais limpa e a simbiose industrial.54 

Sarah Rosignoli Souza55 propõe, como alternativa para a valorização dos resíduos, 

a cobrança de taxas para o gerador de poluente. É uma lógica econômica por meio da 

qual os poluidores teriam maiores vantagens em produzir menos poluentes do que em 

pagar taxas. Além disso, o montante arrecadado por intermédio da coleta das taxas de 

resíduos sólidos seria, por exemplo, direcionado a programas de gestão ambiental. 

Segundo a autora: 

Em termos de alternativas de políticas ambientais que visem à diminuição 
dos custos da poluição, os instrumentos econômicos se revelam em uma 
das vias de alcance desse objetivo, possibilitando a atribuição de preços 
de mercado à poluição. Cria-se, assim, um “mercado de poluição” que, por 
meio dos instrumentos econômicos, estimula ou desestimula o agente a 
atuar de determinada forma, mediante a atribuição de “taxas de 
poluição”.56 

                                                 
54

  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. op. cit., p. 346. 
55

  SOUZA ROSIGNOLI, Sarah. O baldio mora ao lado: uma perspectiva econômica dos resíduos 
sólidos urbanos. Revista TCE/MG, jul/ago/set, 2012, p. 95.  
56

  Ibidem, p. 95-96. 
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A Professora Ana Maria de Oliveira Nusdeo57, no estudo do pagamento por 

serviços ambientais,58 traça uma reflexão que pode ser aplicada à análise dos resíduos e 

seu valor econômico, na medida em que, na mesma linha que propôs Sarah Rosignoli 

Souza, é viável criar um instrumento para uma política de pagamento pela geração de 

resíduos. Para Nusdeo: 

Pertencente à categoria de instrumentos econômicos de política ambiental, 
o pagamento pelos serviços apresenta-se como estratégia eficiente 
quando comparado a algumas alternativas, tais como a criação de 
unidades de conservação ou a aplicação exclusiva de instrumentos de 
comando e controle (...). Além disso, o pagamento por serviços ambientais 
segue uma lógica econômica relacionada à alocação dos custos e 
benefícios da preservação dos ecossistemas. De acordo com ela, aqueles 
que se beneficiam com os serviços ambientais devem arcar, ou pelo 
menos contribuir, com os custos da disponibilização dos mesmos pelos 
provedores. Essa afirmação pode ser colocada também em termo de 
compensação pela geração de externalidades positivas.59 

De outro lado, nas cidades de Guarulhos (SP) e de Paragominas (PA), não foram 

impostas “taxas de poluição” (ou outro instrumento para pagamento pela degradação 

ambiental, por meio da destinação inadequada de resíduos), mas incentivos por meio da 

redução de impostos para projetos comprovadamente sustentáveis, como instrumento 

condutor de mudança de postura da construção civil local.60  

Maria Isabel Rosmaninho61 alerta, no entanto, que não se podem olvidar as 

perspectivas práticas para a escolha de um instrumento econômico para o aprimoramento 

do tratamento dos resíduos, tais como “as técnicas de cálculo, as disposições legais e 

institucionais, as modalidades de combinação com a regulamentação e a aplicabilidade a 

diferentes domínios”, sendo necessário também verificar, sob o ponto de vista social, os 

aspectos econômicos, como por exemplo, a função de financiamento ou de incentivo, o 

                                                 
57

         NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina 
jurídica. São Paulo: Atlas, 2012, p. 16. 
58

           Relacionado ao valor dos recursos naturais, que pode ser dividido em dois grupos, “como recursos 
naturais ‘de valor econômico direto’, e ao segundo, o dos ‘serviços ecológicos’, como portadores de um 
‘valor de uso indireto’” (Idem). 
59

            Ibidem, p. 142. 
60

  TOLENTINO, Lucas. Construção civil precisa mudar. 2013. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/informma/item/9389-construção-civil-precisa-mudar. Acessado em: 11.06.2013. 
61

   ROSMANINHO, Maria Isabel. Utilização de instrumentos econômicos na política do ambiente. 
Lisboa: GEPAT, 1990, p. 8. 
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efeito redistributivo, a conformidade com o princípio do poluidor pagador e o custo de sua 

aplicação.  

Dessa forma, o que se vislumbra é a necessidade de criação de “um instrumento 

central de uma política voltada à articulação de objetivos socioeconômicos e 

ambientais”,62 valorando os resíduos, em conformidade com o sistema jurídico vigente e 

com as perspectivas sociais e políticas contemporâneas, de modo a propiciar a geração 

de renda, a valorização social e a inclusão, em consonância com os objetivos de 

crescimento econômico e desenvolvimento do país. 

                                                 
62

            NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. op.cit., p. 143. 
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CAPÍTULO II 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE: SEGUNDA 

APROXIMAÇÃO DO PROBLEMA 

A preocupação com o meio ambiente avança com o passar dos anos na mesma 

proporção que os problemas gerados pelo crescimento econômico e desenvolvimento do 

país, baseados na produção e no consumo desvinculados dos cuidados com o meio 

ambiente e com a escassez dos recursos naturais. Fonte importante dessa preocupação 

está associada à produção crescente de lixo, conforme exposto no Capítulo antecedente.  

Os resíduos mais preocupantes, em termos de quantidade e alcance de 

degradação ambiental, são os resíduos da construção civil. A escala com que são 

produzidos corresponde aos inúmeros incentivos, diretos ou indiretos, direcionados ao 

desenvolvimento da indústria da construção, a partir dos diversos programas de governo, 

que possuem os mais variados fins.  

Os impactos econômicos e sociais gerados pela construção civil são extremamente 

relevantes, porém, da mesma maneira, a degradação ambiental dos resíduos produzidos 

e inadequadamente tratados ou destinados é, na mesma medida, alarmante, sendo 

imprescindível, para a manutenção desse crescimento, a adoção de medidas imediatas 

para a contenção dos impactos ambientais que estão sendo ocasionados pela ausência 

de planejamento do setor e de diálogo entre os atores envolvidos na cadeia de consumo. 

Os próprios programas de governo revelam-se importantes instrumentos para o 

permanente desenvolvimento e crescimento da indústria, ao passo que, por meio deles é 

possível impor condições e exigências voltadas à proteção ambiental e, por 

consequência, ao tratamento de resíduos, atrelando-se o importante papel da construção 

civil na economia e na sociedade à redução dos impactos ambientais, construindo-se 

alternativas que, com base no valor econômico dos resíduos, estabeleçam uma nova 

visão de gerenciamento de resíduos do segmento. 

. 
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2.1 Os Resíduos do Setor da Construção Civil 

A construção civil caminha, conforme introduzido, de forma acelerada nos grandes 

centros urbanos, e para observar tal fenômeno basta um simples olhar pelas regiões 

metropolitanas, onde um conjunto de milhares de prédios marca a paisagem. Muitas 

vezes, são suficientes alguns meses sem passar por um determinado lugar para, quando 

do retorno, não reconhecê-lo mais, não sendo possível, em muitas situações, recordar o 

que abrigavam os terrenos onde foram elevados inúmeros arranha-céus. 

Todo esse movimento, que inclui demolições, construções e restos de obras, em 

ritmo permanente, gera os resíduos provenientes da construção civil que, em sua maioria, 

são depositados em locais impróprios e de maneira irregular, 63 como: encostas de 

morros, lixões, mangues, ruas e calçadas, áreas de mananciais, degradando a natureza, 

causando inúmeros impactos, dentre eles, de ordem econômica e social, talvez os mais 

graves; sanitários (contaminação do solo e proliferação de vetores); e desequilíbrios no 

meio ambiente. Para Vanessa Tavares Lois: 

É incontestável o atual crescimento da indústria de Construção Civil. 
Segundo estudos da FGV (Fundação Getúlio Vargas), a projeção para 
suprir o déficit habitacional brasileiro indica que, no período entre 2010 e 
2022, seria necessária a construção de 23,49 milhões de novas unidades. 
Assim, o mercado traz consigo diversas oportunidades e, também, o 
desafio que o seu desenvolvimento se dê de forma sustentável. 64 

Os impactos de ordem econômica e social são evidentes, como será detalhado no 

decorrer do presente estudo, pois as reservas naturais não são proporcionais ao 

crescimento exponencial da população e, de outro lado, a deficiência econômica é clara 

                                                 
63

 Importante ressaltar que “a geração dos resíduos da construção é de forma difusa e se concentra 
na sua maior parcela no pequeno gerador, cerca de 70% do resíduo gerado, provenientes de reformas, 
pequenas obras e nas obras de demolição, em muitos casos coletados pelos serviços de limpeza urbana. 
Os 30 % restantes são provenientes da construção formal. Os municípios devem disciplinar a gestão dos 
resíduos tanto para os pequenos quanto para os grandes geradores, implantando equipamentos para a 
triagem dos resíduos, para a reciclagem e o armazenamento para o uso futuro (aterros de resíduos da 
construção classe A). Estes equipamentos, públicos ou privados, ou em parceria do governo e do setor 
privado, permitem a criação de uma nova cadeia produtiva, transformando o resíduo em matéria-prima e 
gerando emprego e renda” (SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. Caderno de Resíduos da Construção Civil. 2012. Disponível em: 
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/residuos-solidos-2/residuos-da-construcao-civil-convenio-sma 
sinduscon/. Acessado em: 21.01.2013). 
64

  LOIS, Vanessa Tavares.  Plano de gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil: 
instrumento para a sustentabilidade ambiental, redução de custo e mitigação de riscos. Disponível em: 
http://www.odebate.com.br/ideias-em-debate/sustentabilidade-ambiental-e-residuos-solidos-16-10-2012.html 
Acessado em: 19.02.2013. 
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ao se observar a marginalização de parte da população que, uma vez não integrada a um 

padrão mínimo de subsistência, aloca-se nas regiões de impacto ambiental e sanitário, 

como é o caso dos lixões. É a realidade de muitos municípios brasileiros, que comportam 

elevado número de bairros de baixa renda, erguidos sobre resíduos da desordenada 

construção civil. 

Segundo John e Agopyan,65 os resíduos da construção civil são compostos de: 

“entulhos constituídos por argamassa, areia, cerâmicas, concretos, madeira, metais, 

papéis, plásticos, pedras, tijolos, tintas, entre outros. Um sério problema nas grandes 

cidades brasileiras". E afirmam que, em uma obra, todas as etapas de construção podem 

“causar sérios problemas ambientais, dentre estas etapas se destacam: extração de 

matérias-primas do ambiente, produção de materiais, construção, utilização e demolição 

das construções civis”. 66 

Em seu art. 3º, a Resolução CONAMA 307/2002, alterada pela Resolução 

CONAMA 348/04 (inciso IV, Art. 3º), propõe a classificação dos resíduos da construção 

civil da seguinte forma: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 
tais como: 
 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem; 
 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 
etc.), argamassa e concreto; 
 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de 
obras; 
 
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 
como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
 
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 
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  JOHN, Vanderley Moacyr.; AGOPYAN, Vahan. Reciclagem de resíduos da construção. Escola 
Politécnica. Departamento de Engenharia Civil. Universidade de São Paulo – USP: São Paulo, 2001, p. 25. 
66

  Ibidem, p. 27. 
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IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 
tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e 
demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 
nocivos à saúde. 

A PNRS – Lei 12.305/2010 definiu o termo resíduos da construção civil, em seu art. 

13, inciso I, alínea h, como aqueles “gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis”. Os escombros produzidos nas cidades 

brasileiras são extremamente significativos; apesar das informações sobre os resíduos 

provenientes de demolição e construção serem escassas, a participação no PIB da 

comercialização dos produtos que os originam é de cerca de 8%, conforme afirma Neto.67 

O autor acrescenta que, no mundo, o consumo de materiais destinados à construção civil 

representa a utilização de 14 a 50% dos recursos do planeta, o que conduz a um 

indicador de desperdício de materiais - que devem ser reutilizados de forma a não 

provocar impactos negativos ao meio ambiente. 

No mesmo sentido, Ribeiro68 assevera que se estima que a construção civil 

consuma cerca de 20 a 50% do total de recursos naturais consumidos pela sociedade. Os 

dados refletem uma realidade a ser enfrentada por todos os agentes envolvidos na cadeia 

de produção e consumo. Iniciativas para o combate ao desperdício e a redução e 

reutilização de resíduos da construção civil começam a se tornar presentes no Brasil. Em 

2011, a Caixa Econômica Federal lançou a chamada pública para implementação de 

projetos para gestão de resíduos sólidos de construção e demolição, feitos por consórcios 

públicos e prefeituras municipais, em que o Fundo Socioambiental Caixa69 poderia aplicar 
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  MARQUES NETO, José da Costa. Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição no Brasil. 
São Carlos: Rima, 2005, p. 43. 
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  RIBEIRO, Simone; BATTISTELLE, Roseane Aparecida Gomes; TENÓRIO, José Alberto Soares. 
Inventário dos Resíduos da Construção Civil na Região Metropolitana de São Paulo. In: VI Simpósio 
Internacional de Qualidade Ambiental - ABES-RS e PUCRS/FENG (SIQA). Anais. Porto Alegre, 2008, p. 7. 
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até R$ 3,8 milhões nos projetos, de modo a contribuir com a PNRS. 

Outra ação que merece destaque foi a assinatura, em 2012, de Convênio entre o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SindusCon-SP com a 

Secretaria de Meio Ambiente,70 que trata dos resíduos da construção, objetivando levar a 

todo o Estado de São Paulo informações, instrumentos e capacitação de agentes públicos 

e privados para a correta gestão dos resíduos do setor. Exemplo de iniciativa já adotada 

pode ser observada, em Belo Horizonte/MG, Município pioneiro na implantação de política 

pública para gestão dos resíduos, em processo iniciado em 1993. No referido Município, 

existem 23 Pontos de Entrega (URPV – Unidades para o Recebimento de Pequenos 

Volumes), duas Áreas de Reciclagem, uma área para produção de artefatos para a 

construção e uma Área de Transbordo e Triagem privada.71 

A geração de grandes quantidades de resíduos de construção provenientes dos 

canteiros de obras, acrescidos aos materiais de demolição, é responsável por 

aproximadamente 30% do total dos resíduos gerados pelos países membros da União 

Europeia.72 De acordo com Munhoz e Renofio,73 pesquisas de reciclagem de resíduos 

como materiais de construção vêm apresentando uma significativa evolução, desde 1991 

a International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction 

with Alternative Materials - ISCOWA promove conferências para a discussão da 

reciclagem de resíduo no âmbito da construção civil.  

O consumo mundial de agregados naturais, conforme afirma John,74 gira em torno 

de 1 a 8t/hab.ano, sendo 6 t/hab.ano, no Reino Unido, e 1,2t/hab.ano, no Brasil, com 

vistas à produção de concreto e argamassa. Ademais, o setor da construção civil 
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consome cerca de 66% da madeira produzida, cuja origem não é de florestas 

ambientalmente manejadas. Para Zordan,75 o elevado consumo de matérias-primas está 

relacionado ao desperdício de material que ocorre nos empreendimentos, a vida útil das 

estruturas construídas e devido às obras de reparos e adaptações das edificações 

existentes. 

Dentre os impactos ambientais gerados pela construção civil, pode-se destacar a 

grande geração de resíduos da construção e demolição (RCD). De maneira geral, a 

massa de RCD é igual ou maior que a massa de resíduos sólidos domiciliar. Karpinski 

conclui que os RCD depositados em encostas de rios, vias e logradouros públicos: 

(...) comprometem a paisagem urbana, invadem pistas, dificultam o tráfego 
e a drenagem urbana, além de propiciar a atração de resíduos não inertes, 
com multiplicação de vetores de doenças e degradação de áreas urbanas, 
o que afeta a qualidade de vida da sociedade como um todo. Nos últimos 
anos, o interesse por políticas públicas para os resíduos gerados pelo 
setor da construção civil tem se acirrado com a discussão de questões 
ambientais. Desperdiçar materiais, seja na forma de resíduo, seja sob 
outra natureza, significa desperdiçar recursos naturais, o que coloca a 
indústria da construção civil no centro das discussões na busca pelo 
desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões.76  

No Brasil, a quantidade de RCD é muito preocupante uma vez que o impacto 

ambiental provocado por sua disposição inadequada é agravado pelas deficientes 

condições sanitárias do país. O Estatuto das Cidades - Lei Federal n° 10.257/2001 

determinou importantes diretrizes para o desenvolvimento sustentável dos aglomerados 

urbanos no país, prevendo a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente 

natural e construído, com uma justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes da 

urbanização, exigindo que os municípios adotassem políticas setoriais articuladas e 

sintonizadas com o seu Plano Diretor, destacando-se a que trata da gestão dos resíduos 

sólidos. 

Nessa esteira, foi aprovada a Resolução Conama 307/2002, que definiu 

responsabilidades e deveres, tornando obrigatória, em todos os municípios do país, a 

implantação pelo poder público local de Planos Integrados de Gerenciamento dos 

Resíduos da Construção Civil, como forma de reduzir os impactos ambientais decorrentes 
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do descontrole das atividades relacionadas à geração, transporte e destinação desses 

materiais.  

Diante desse cenário e dos contínuos incentivos para o crescimento do setor, a 

implantação de um sistema de gestão e gerenciamento ambiental não apenas contribui 

para o avanço técnico em relação aos resíduos de construção civil, mas, sobretudo para o 

uso racional dos recursos naturais por intermédio de soluções inovadoras por todos os 

agentes sociais. A responsabilidade não é somente da Administração Pública, é de todos 

os envolvidos na cadeia de produção e consumo, devendo-se adotar medidas que 

minimizem os impactos ambientais.  

2.2 Programas de Governo: Políticas Públicas para o Incentivo do Crescimento do 

Setor da Construção Civil  

As políticas públicas para o desenvolvimento da indústria da construção civil são 

indispensáveis para o crescimento do país, pois os reflexos do segmento na economia e 

na sociedade são indubitáveis, conforme dados apresentados anteriormente. Entretanto, 

não se pode deixar de agregar a tais políticas e ações, conforme mencionado no Capítulo 

I do presente trabalho, instrumentos que imponham ao setor, seja por meio de benefícios, 

pagamentos ou penalizações, a redução dos impactos ambientais pela geração de 

resíduos sólidos - parcela expressiva no contexto geral de resíduos do país e do mundo. 

No âmbito nacional, foi criado em 1998 o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat (PBQP-H),77 com a assinatura da Portaria nº 134 do Ministério 

do Planejamento e Orçamento.78 O PBQP-H é um programa que envolve toda a cadeia 

produtiva da construção civil e tem como principal característica organizar o setor da 

construção civil para a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva, a 

partir de um processo gradual e evolutivo de adesão e implementação de suas ações, 

dentre elas: a ampliação do número de representantes estaduais; a assinatura de acordos 

setoriais; a implementação de programas setoriais de qualidade; a adesão dos principais 

agentes de fomento do Governo Federal, como CAIXA, BNDES, BASA e Finep; e 

pesquisas com o objetivo de aperfeiçoar o programa, o que requer a sua permanente 
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atualização e articulação com outros programas do Governo Federal, como o Fórum da 

Cadeia da Indústria da Construção Civil do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, o Fórum de Competitividade e o Programa Habitare da FINEP, além do 

Fórum Mercosul da Qualidade da Construção Civil.  

 O PBQP-Habitat possui um Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas 

de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) com objetivo de avaliar a conformidade 

de Sistemas de Gestão da Qualidade em níveis adequados às características específicas 

das empresas do setor de serviços e obras atuantes na Construção Civil, visando 

contribuir para a evolução da qualidade no setor, assim como o Comitê Nacional de 

Desenvolvimento Tecnológico (CTECH), que permite a representatividade de toda a 

cadeia produtiva da construção e onde são abordadas todas as ações lançadas no âmbito 

do programa, viabilizando a discussão, bem como contribuições por parte do setor e dos 

parceiros governamentais e não governamentais.  

O certificado PBQP-H SiAC é pré-requisito exigido por instituições como a Caixa 

Econômica Federal e outros bancos para a concessão de financiamentos habitacionais, 

alguns governos estaduais e prefeituras municipais exigem o certificado PBQP-H SiAC 

para a participação em licitações. No ano 2000, verificou-se a necessidade de ampliação 

do escopo do Programa, que passou a integrar o Plano Plurianual (PPA) e a partir de 

então englobou também as áreas de Saneamento e Infraestrutura Urbana. Assim, o "H" 

do Programa passou de "Habitação" para "Habitat", conceito mais amplo e que reflete 

melhor sua nova área de atuação,79 servindo como relevante instrumento de incentivo ao 

setor da construção civil, para impor a qualidade dos empreendimentos. 

Importante mencionar também o Programa Minha Casa Minha Vida,80 que apesar 

de possuir outro viés como objetivo principal, ou seja, a redução do déficit habitacional81 
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se revelou como um grande incentivo para a manutenção do crescimento do setor da 

construção civil. O Programa, em 2009, previa um aporte total de R$ 34 bilhões na 

construção de 1 milhão de casas, ajudando a reduzir o déficit habitacional brasileiro que, 

estava em torno de 7,2 milhões de residências, sendo a Caixa Econômica Federal a 

principal responsável pela gestão e fiscalização do plano. Atualmente, com a continuidade 

do Programa, a meta consiste na produção de 860.000 unidades habitacionais até o ano 

de 2014. 82 

Denota-se que a expansão do crédito habitacional foi um fator decisivo para o 

fortalecimento das atividades da construção. Com a flexibilização das condições de 

garantia, a redução da renda familiar mínima exigida, a extensão dos prazos e a 

consequente redução do valor da prestação, a aquisição da casa própria tornou-se viável 

para uma parcela da população, que até então estava praticamente fora do mercado. A 

relativa estabilidade do nível geral de preços na economia fez com que esses 

consumidores se sentissem encorajados a assumir compromissos de longo prazo.  

É relevante mencionar também o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 

instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22/01/2007, como um dos mais significativos 

programas de governo de incentivo ao crescimento da indústria da construção civil: 

O PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – criado em 27 de 
janeiro de 2007, através do decreto 6.025, representa um novo modelo de 
planejamento, gestão e execução do investimento público. Articula projetos 
de infraestrutura públicos e privados e medidas institucionais para 
aumentar o ritmo de crescimento da economia. Modernizar a infraestrutura, 
melhorar o ambiente de negócios, estimular o crédito e o financiamento, 
aperfeiçoar a gestão pública e elevar a qualidade de vida da população 
são alguns dos objetivos do PAC. É também um instrumento de inclusão 
social e de redução das desigualdades regionais. Suas ações e obras 
geram empregos que garantem renda e consumo para milhares de 
trabalhadores e suas famílias.83 

 

                                                                                                                                                                  
populacional e a instabilidade econômica (ROLNIK, Raquel. Cada um no seu Lugar. Dissertação de 
mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. USP, São Paulo, 1981, p. 21). 
82

  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Programa Minha Casa Minha Vida. Disponível em: 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/pmcmv/index.asp. Acessado em: 
20.04.2013. 
83

  MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Programa de Aceleração do 
Crescimento. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=500&sub=677&sec=62. 
Acessado em: 20.03.2013. 



43 
 

 

A primeira etapa do PAC foi lançada no ano de 2007 pelo então Presidente Lula e 

encerrou-se em dezembro de 2010, com investimentos distribuídos em logística, energia 

e urbanismo.84
 A segunda etapa, denominada PAC2, foi lançada em março de 2010, para 

ser desenvolvida a partir de 2011 para o período de 2011 a 2014, incorporando mais 

ações de infraestrutura social e urbana, para enfrentar os problemas das grandes cidades 

brasileiras. O Programa investe na urbanização de favelas e em saneamento ambiental, 

priorizando obras de pavimentação, drenagem e contenção de encostas. Nos bairros 

populares, a proposta é a construção de equipamentos públicos que levem à população 

conforto, segurança e acesso a serviços essenciais como creches, unidades básicas de 

saúde, espaços para esporte, cultura e lazer.85 

O PAC motivou a sustentação do dinamismo na área da construção, com o 

ambicioso objetivo de acelerar obras de infraestrutura em rodovias, hidrovias, ferrovias, 

portos, habitação, saneamento, energia, gás, em todo o país. O Programa assegura o 

aporte de recursos tanto a projetos já em andamento nessas áreas, como a novos 

projetos cuja execução deverá se fazer com maior rapidez. Os projetos incluídos no PAC 

são considerados prioritários pelo Governo, na busca de avanços qualitativos em 

infraestrutura, em especial nas áreas notoriamente deficitárias, como habitação e 

transporte. Para Miriam Belchior,86 “desde 2007, com o lançamento do PAC, o 

crescimento do emprego na área de infraestrutura cresceu 82%”; segundo a atual Ministra 

do Planejamento, a primeira fase do programa executou, de 2007 a 2010, 94,1% e a 

segunda (PAC 2), que vai até o corrente ano (2014), conta com 47,8% realizados até o 

momento. 

Assim sendo, os programas de governos apresentam-se como instrumento 

fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico da construção civil, 

refletindo em todas as searas atreladas àquele setor; porém, mais do que isso, 

representam ser imprescindíveis para a proteção do meio ambiente no que tange à gestão 

e gerenciamento de resíduos sólidos gerados pelo segmento, diante das condições que 
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podem ser impostas para a sua adesão, aliando-se desenvolvimento e meio ambiente, a 

fim de que se atinja o desenvolvimento sustentável. 87 

2.3 A Cadeia da Construção Civil: Impactos no Cenário Econômico, Social e 

Ambiental 

A construção civil é um dos setores mais importantes da economia, potencializado 

pelos programas de governo, como introduzido acima, consumindo grandes quantidades 

de recursos naturais e gerando volumes significativos de resíduos, o que representa 

desperdício para a economia do país. Os processos de minimização na fonte, reutilização 

e reciclagem contribuem para a redução do consumo de matérias-primas e de impactos 

negativos.  

O setor industrial da construção civil enquadra-se dentre as cadeias produtivas, nas 

quais as atividades econômicas possuem impactos diretos sobre o meio ambiente, seja 

no uso e ocupação do solo, demanda sobre mananciais de água, extração de recursos 

naturais como matéria-prima, como também na geração de resíduos. André Trigueiro88 

ressalta que, segundo estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU), o 

segmento é responsável por 30% das emissões de gases de efeito estufa, 12% do 

consumo de água doce e 40% da geração de resíduos sólidos no mundo. 

É cediço que quase a integralidade das atividades desenvolvidas no setor da 

construção civil é geradora de entulho, em razão do alto índice de perdas, no processo de 

construção. O resíduo sólido da construção civil pode ser considerado um dos mais 

heterogêneos dentre os diversos resíduos produzidos, na medida em que é constituído de 

restos de praticamente todos os materiais e componentes utilizados pela indústria da 

construção civil, como brita, areia, materiais cerâmicos, argamassas, concretos, madeiras, 

metais, papéis, plásticos, pedras, tijolos, tintas e diversos outros, e sua composição 

química está vinculada às características de cada um desses materiais. 

                                                 
87

       “Todavia, apesar dos avanços teóricos, na prática, constata-se que a dimensão socioambiental do 
desenvolvimento sustentável continua menosprezada - em maior ou menor grau -, ou ao menos não ocupou 
e ocupa um lugar de destaque nas políticas públicas” (TELES DA SILV A, Solange; BORGES, Fernanda 
Salgueiro; TOLEDO, Dolina Sol Pedroso. Resíduos Florestais e a Lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. In TELES DA SILVA, Solange; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Márcia Dieguez. Resíduos. São 
Paulo: Fiuza, 2013, p. 359). 
88

  TRIGUEIRO, André. Construção civil precisa mudar. 2013. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/informma/item/9389-construção-civil-precisa-mudar. Acessado em: 11.06.2013. 
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As propriedades físicas são variáveis, pois dependem dos processos geradores de 

tais resíduos de construção e demolição ou simplesmente entulho. Por serem produzidos 

num setor onde há diferentes técnicas e metodologias de produção e cujo controle da 

qualidade do processo produtivo é recente, características como composição e 

quantidade produzida dependem diretamente do estágio de desenvolvimento da indústria 

de construção local (qualidade da mão de obra, técnicas construtivas empregadas, 

adoção de programas de qualidade). 89 

A cadeia de produção da construção civil é “o conjunto de atividades que se 

articulam progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo 

distribuição e comercialização, constituindo-se em elos de uma mesma corrente”.90 Essa 

cadeia está inserida no “construbusiness” brasileiro, que compreende o setor de 

construção, de materiais de construção e de serviços acoplados à construção.91 Além da 

importância econômica, já mencionada anteriormente, a atividade da construção civil no 

país tem relevante papel social, especialmente em razão de dois aspectos.  

O primeiro está vinculado à geração de empregos proporcionada pelo setor. Os 

dados disponíveis apontam que a quantidade de pessoas ocupadas no setor, somente no 

primeiro trimestre de 2013, nas 6 principais regiões metropolitanas do país, somava 1,8 

milhão de trabalhadores.92 O segundo relaciona-se ao elevado déficit habitacional no país, 

estimado em 5,6 milhões de unidades, dos quais 4 milhões em áreas urbanas. O referido 

déficit “vem crescendo linearmente desde 1981 e tem representado custo social 

extremamente elevado, principalmente levando-se em conta que 55% da carência 

habitacional refere-se a famílias com renda de até 2 salários-mínimos".93
 

 

                                                 
89

  JOHN, Vanderley M.; AGOPYAN, Vahan. op. cit., p. 30. 
90

  MELHADO, Silvio; ALY, Vitor. Cadeia produtiva da construção civil brasileira. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo - USP. São Paulo, 2008, p. 1. 
91

  CARDOSO, Luiz Reynaldo de Azevedo; ABIKO, Alex Kenya; GONÇALVES, Orestes Marraccini. 

Estudo prospectivo da cadeia produtiva da construção civil no Brasil: produção e comercialização de 
unidades habitacionais. IX Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Foz do Iguaçu/PR, 
maio/2002, p. 914. 
92

  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pessoas ocupadas na construção 
civil. 2009-2013. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/media/anexos/4.1_Sala_de_Imprensa_7.pdf. 
Acessado em: 03.05.2013. 
93

  Idem. 
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Os aspectos econômicos da construção civil são muito relevantes, uma vez que o 

setor representa 75% de todos os investimentos no país, gera 3,5 milhões de empregos 

diretos e é responsável por 15% da formação do PIB94. Todavia, na mesma proporção, é 

grande gerador de impactos ambientais, considerando a intensa modificação da paisagem 

que provoca e a significante geração de resíduos. O desempenho da cadeia produtiva da 

construção civil contribui, em síntese, para: o fortalecimento da economia e do setor 

produtivo nacional; o aumento da capacitação tecnológica do país; o aumento da geração 

de emprego e renda; o combate ao déficit habitacional e suas danosas consequências 

sociais e urbanas; e a melhoria das condições de vida das comunidades urbanas em 

geral e das de baixa renda. 

O setor de construção de edifícios habitacionais, particularmente, apresentava, no 

país, uma lenta evolução tecnológica, comparativamente a outros setores industriais. As 

características da produção, no canteiro de obras, ensina Cardoso,95 acarretavam baixa 

produtividade e elevados índices de desperdícios de material e de mão de obra, e essa 

condição, “associada às altas taxas de inflação verificadas até os anos 80, fazia com que 

a lucratividade do setor fosse obtida mais em função da valorização imobiliária do produto 

final do que da melhoria da eficiência do processo produtivo”.  

A partir da década de 90, considerando o término das elevadas taxas de inflação, a 

retração do mercado consumidor e o aumento da competitividade entre as empresas, 

iniciou-se uma modificação do segmento. As empresas construtoras começam a tentar 

viabilizar suas margens de lucro a partir da redução de custos, do aumento da 

produtividade e da busca de soluções tecnológicas e de gerenciamento da produção de 

forma a aumentar o grau de industrialização do processo produtivo. Porém, vários são os 

fatores que impedem a alavancagem desse movimento e o início de uma nova fase de 

evolução sustentada do setor, entre os quais podem ser citados: 

 

 

                                                 
94

  PIOVEZAN JUNIOR, Gilson Tadeu Amaral. Desafios da gestão dos resíduos da construção civil: 
RCC Case GR2 Santa Maria. 2009. Disponível em: http://adesm.org.br/wp-
content/uploads/2012/09/Palestra-GR2-RCC.pdf. Acessado em: 21.03.2013. 
95

  CARDOSO, Luiz Reynaldo de Azevedo, et al. op. cit., p. 920. 

http://adesm.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Palestra-GR2-RCC.pdf
http://adesm.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Palestra-GR2-RCC.pdf
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 a ainda baixa produtividade do setor, em que pese a evolução recente, 
estimada em cerca de um terço da de países desenvolvidos; 

 a ocorrência de graves problemas de qualidade de produtos 
intermediários e final da cadeia produtiva e os elevados custos de 
correções e manutenção pós-entrega; 

 desestímulo ao uso mais intensivo de componentes industrializados 
devido à alta incidência de impostos e consequente encarecimento 
dos mesmos; 

 a falta de conhecimento do mercado consumidor, no que diz respeito 
às suas necessidades em termos de produto a ser ofertado; 

 a falta de capacitação técnica dos agentes da cadeia produtiva para 
gerenciar a produção com base em conceitos e ferramentas que 
incorporem as novas exigências de qualidade, competitividade e 
custos; 

 a incapacidade dos agentes em avaliar corretamente as tendências de 
mercado, cenários econômicos futuros e identificação de novas 
oportunidades de crescimento.96 

Um diagnóstico fundado numa visão sistêmica da cadeia produtiva permite a 

identificação das necessidades e aspirações dos variados segmentos, de maneira a se 

identificar quais são os fatores críticos ao desempenho da cadeia e propor as ações para 

superá-los. O documento “Cidades Sustentáveis: subsídio à elaboração da Agenda 21 

brasileira” 97 possui como uma das propostas a promoção da alteração dos padrões de 

produção e de consumo de habitações, modernizando normas técnicas e introduzindo 

critérios ecocompatíveis de projeto para construção de conjuntos habitacionais, para 

reduzir custos e desperdício de matéria-prima, recursos naturais e outros não 

econômicos, diminuindo o investimento em manutenção e aumentando o bem-estar dos 

moradores. 

Além da necessidade de atendimento à legislação e aos programas de qualidade,98 

existe o interesse de algumas empresas do setor em implantar sistemas de gestão 

ambiental. O primeiro passo, para a implantação de um sistema formal de gestão 

ambiental atendendo à norma ISO 14001,99 é a identificação de aspectos e impactos 
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  CARDOSO, Luiz Reynaldo de Azevedo, et al. op. cit., p. 921-923. 
97

  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Cidades Sustentáveis: subsídio à elaboração da Agenda 21 
brasileira. 2000. Disponível em: http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis. Acessado em: 21. 02. 2013. 
98

  É oportuno registrar que com a assinatura de acordos setoriais que limitam a participação em 

licitações públicas e financiamento de bancos para construção de edificações, vem sendo cada vez mais 
comum a certificação de sistemas de qualidade em empresas construtoras. Porém, essa etapa é apenas o 
primeiro passo em direção à gestão que possua como uma de suas prioridades a proteção ambiental. 
99

  A ISO 14001 é uma norma internacionalmente aceita que define os requisitos para estabelecer e 

operar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que é uma estrutura desenvolvida para que uma 
organização possa consistentemente controlar seus impactos significativos sobre o meio ambiente e 
melhorar continuamente as operações e negócios. A norma reconhece que organizações podem estar 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis
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ambientais e, em seguida, a formulação de Programas de Gestão Ambiental que, sem 

dúvidas, devem incluir a gestão de resíduos. 

Portanto, frente à análise apresentada, pode-se justificar a importância de políticas 

públicas e ações dos agentes envolvidos na cadeia de produção do setor, a fim de se 

aplicar alternativas para o correto gerenciamento de resíduos de construção civil, 

garantindo o atendimento à legislação vigente e contribuindo para o desenvolvimento de 

uma gestão de excelência na indústria da construção civil, de maneira a reduzir os 

impactos ambientais e manter o desenvolvimento econômico do setor. 

                                                                                                                                                                  
preocupadas tanto com a sua lucratividade quanto com a gestão de impactos ambientais. A ISO 14001 
integra estes dois motivos e provê uma metodologia para se alcançar um Sistema de Gestão Ambiental 
efetivo, por meio da gestão de uso e disposição de recursos. É reconhecida mundialmente como um meio 
de controlar custos, reduzir os riscos e melhorar o desempenho (BSI, Management System. O que é ISO 
14001? Um guia passo a passo para o uso de um Sistema de Gestão Ambiental. Disponível em: 
http://www.bsibrasil.com.br/documentos/What_is_14KBR.pdf. Acessado em: 18.04.2013). 
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CAPÍTULO III 

DIREITO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O cenário apresentado nos capítulos anteriores, resultado do contexto histórico, 

social e econômico da sociedade brasileira, que traduz o difícil e antigo dilema: economia 

x proteção do meio ambiente – construído a partir de uma sociedade capitalista, fundada 

no consumo exacerbado e na ideia de recursos naturais infinitos -, impôs a necessidade 

de uma resolução jurídica à questão. O legislador procedeu a uma organização jurídica do 

tema, delimitando direitos e responsabilidades, e criando incentivos ao desenvolvimento 

econômico e tecnológico, com vistas a assegurar a manutenção de um meio ambiente 

equilibrado. 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo a solução jurídica para o 

problema dos resíduos sólidos, a partir de uma análise articulada do disposto nos artigos 

1º, 3º, 170 e 225 do texto constitucional, sem prejuízo dos demais dispositivos. Os 

fundamentos e objetivos constitucionais direcionam os atores sociais em todas as suas 

atividades, devendo suas ações estarem calcadas nos referidos mandamentos, de modo 

que todo o desenvolvimento e crescimento econômico não podem estar afastados dos 

aspectos sociais e ambientais ali esculpidos. 

A atuação do Estado no processo econômico, denominado direito econômico, é 

indispensável para a consecução das finalidades estabelecidas na Constituição. Os 

limites jurídicos são necessários à atuação dos entes privados, com vistas ao equilíbrio de 

todos os interesses e alcance dos objetivos das políticas de Estado, fixando-se normas, 

regras, procedimentos e padrões determinados para as atividades econômicas, para a 

efetividade do fim maior (art. 1º e 3º, CF). 

O direito econômico dos resíduos, que será subdividido nas ordens: constitucional, 

legal e administrativa, a partir da realidade apresentada anteriormente, pode conduzir à 

transformação da economia, no que tange à produção desenfreada de resíduos, sendo 

capaz de integrá-lo à pauta de planejamento e investimento dos setores, que refletirá de 

forma direta e positiva na economia, na sociedade e no meio ambiente. 
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3.1 Direito Econômico dos Resíduos: a Ordem Constitucional 

A disciplina jurídica da atividade econômica, diretamente relacionada à 

necessidade de preservação do meio ambiente, surge quando da modificação do conceito 

de liberdade, que passa a ser visto sob a ótica social, momento em que “importa a 

liberdade real – que se realiza com acessibilidade a alternativas, também econômicas, de 

comportamento – e não apenas a liberdade formal”.100 Trata-se da evolução do Estado 

Liberal para o Estado Social. O direito, como ciência reguladora das relações sociais, 

possui relevante função de estabelecer normas que prevejam as regras e condições para 

a atuação dos agentes sociais, para o alcance dos objetivos nelas içados, conduzindo ao 

funcionamento da sociedade.101 Maria Tereza Mello descreve que: 

O papel do sistema jurídico formal-racional na previsibilidade decorre de 
esse tipo de direito, porque composto de normas gerais e abstratas, 
ensejar, num grau razoável, condições de certeza jurídica, entendida como 
possibilidade de que os agentes econômicos conheçam antecipadamente 
os resultados jurídicos de suas ações e decisões. A existência do cálculo 
econômico envolvendo o uso da moeda e da conta de capital requer 
previsibilidade sob vários aspectos, não apenas aqueles relacionados ao 
cálculo propriamente dito, como também aos comportamentos das demais 
autoridades governamentais – na aplicação do direito. O direito faz parte 
das condições sociais necessárias para isso.102 (destaques no original) 

Para Eros Grau103 “o direito não é simples representação da realidade social, 

externa a ela, mas sim um nível funcional do todo social. Assim, enquanto nível da própria 

realidade, é elemento constitutivo do modo de produção social”. E, continua o autor: 

Podemos dizer que o direito é um instrumento de organização social: 
sistema de normas (princípios) que ordena – para o fim de assegurá-la – a 
preservação das condições de existência do homem em sociedade (forma 
que visa assegurar as condições de vida da sociedade, instrumentada pelo 
poder coativo do Estado). 104  

                                                 
100

  GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 
p.19. 
101

  Relevante anotar, conforme preceitua Cristiane Derani, que “não se pode sobrestimar o direito na 
ilusão de sua onisciência e onipotência, tudo prevendo, tudo organizado. Porque nem toda atividade social 
se deixa organizar, e nem mesmo quando chega a ser organizada pode-se prever todas as suas 
peculiaridades” (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed., São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 
54). 
102

 MELLO, Maria Tereza Leoapardi. Direito e Economia em Weber. Revista Direito GV 4. v. 2 n. 2, p. 
45–66, jul./dez., 2006. 
103

  GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 19-20. 
104

 Ibidem, p. 19-23. 
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O direito garante os instrumentos indispensáveis à integração social, à convivência 

em sociedade. A ordem social, assevera Cristiane Derani,105 “assenta seus alicerces no 

reconhecimento da pretensão da validade da norma jurídica”, daí, a ideia de norma 

constitucional com vistas à concretização do Estado de Direito, para a necessária 

organização do Estado Liberal na forma de uma lei, pois “somente com a submissão da 

organização do Estado à lei, pôde-se oferecer a garantia da liberdade de acordo com a 

lei, baluarte do Estado de Direito”.106 

Gilberto Bercovici aponta que “a Constituição de 1988 tem expressamente uma 

Constituição Econômica voltada para a transformação das estruturas sociais” 107, segundo 

o Professor: 

A diferença essencial, que surge a partir do “constitucionalismo social” do 
século XX, e vai marcar o debate sobre a Constituição Econômica, é o fato 
de que as Constituições não pretendem mais receber a estrutura 
econômica existente, mas querem alterá-la. Elas positivam tarefas e 
políticas a serem realizadas no domínio econômico e social para atingir 
certos objetivos. A ordem econômica destas Constituições é “programática” 
- hoje diríamos “dirigente”. A Constituição Econômica que conhecemos 
surge quando a estrutura econômica se revela problemática, quando cai a 
crença na harmonia preestabelecida do mercado. Ela quer uma nova 
ordem econômica; quer alterar a ordem econômica existente, rejeitando o 
mito da auto-regulação do mercado. 108 

A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição Dirigente, conforme se 

depreende da leitura dos artigos 1º e 3º do texto Constitucional,109 em que se delimitam 

os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 
I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 
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  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed., São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 56. 
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  Ibidem, p. 57. 
107

  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 33. 
108

  BERCOVICI, Gilberto. op. cit., p. 33-34. 
109

  Segundo José Afonso da Silva, “este artigo correlaciona-se com as promessas do Preâmbulo, pois 
'construir uma sociedade livre, justa e solidária” corresponde a formar uma sociedade dotada dos valores 
supremos dos direitos sociais e individuais, tais a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça – que é aquela sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social (…). São, em verdade, normas dirigentes ou teleológicas, porque apontam fins positivos a serem 
alcançados pela aplicação de preceitos concretos definidos em outras partes da Constituição” (AFONSO DA 
SILVA, José. Comentário Contextual à Constituição. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 46). 
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(...) 
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
 
I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.  

Os referidos princípios fundamentais são obrigações transformadoras do quadro 

social e político retratado pelo constituinte na elaboração do texto constitucional, 

possuindo, portanto, a finalidade de estabelecer o regime constitucional vigente, 

integrando a fórmula política do Estado (definindo seus valores110 e individualizando-o, 

perante a comunidade nacional e internacional). O que for de encontro a essa fórmula 

política, exposta por meio de seus princípios ideológicos, afronta a razão de ser da própria 

Constituição.111 Tais normas “traduzem a materialização de um pensamento e da vontade 

desta sociedade (seus grupos ou na sua totalidade) trazidas à administração (proteção) 

das instituições”.112 

E justamente nesse sentido, Eros Grau apresenta os ensinamentos do pensamento 

crítico a respeito do direito, em que se faz necessário olhar a ordem positiva normativa, 

focando em sua prática e em seu conhecimento, ou seja, é preciso aplicar o direito como 

um “nível do todo social, e não como uma representação da realidade social, existente 

fora dela – o direito é um nível, um plano, uma linguagem desta realidade, mas é também 

                                                 
110

 Conforme ensina Eros Grau, “os princípios obrigam seus destinatários igualmente, sem exceção, a 
cumprir as expectativas generalizadas de comportamento. Os valores, por outro lado, devem ser entendidos 
como preferências intersubjetivamente compartilhadas; expressam a 'preferenciabilidade' 
(Vorzugswürdigkeit) – o caráter preferencial – de bens pelos quais se considera, em coletividades 
específicas, que vale a pena lutar e que são adquiridos ou realizados mediante ações dirigidas a objetivos 
ou finalidades. Daí dizermos que valores são bens atrativos – não são normas (1992/311-312) (GRAU, Eros 
Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 112). Para Gilberto 
Bercovici, “na realidade, quando se fala em valores na Constituição, não se trata de valores subjetivos, 
como os temidos por Carl Schmitt. Os princípios e os valores são estreitamente vinculados entre si. A 
diferença fundamental, para Alexy, deve-se ao fato de os princípios (…) possuírem caráter prescritivo, de 
dever ser, tratarem do que é devido. Já os valores pertencem ao âmbito axiológico, tratam do que é bom ou 
mau” (BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 293). 
111

  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 37. 
112

  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed., São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 58. 
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instrumento de mudança social”.113 

O desenvolvimento nacional e a justiça social apresentam-se como fins da ordem 

econômica.114 O primeiro está atrelado tanto ao crescimento econômico quanto à 

elevação do nível cultural-intelectual da comunidade, em um processo constante de 

mudança social, que pressupõe inovação permanente na seara econômica, com a adoção 

de novas fontes de matéria-prima, de novas formas de tecnologia e administração da 

produção, entre outros – aspectos qualitativos.115 Em relação à justiça social, é um 

conceito pragmático, amplo, contingencial, um valor ideológico, possuindo o sentido de 

bem-estar,116 significando-se a projeção dos ideais de bem-estar para o futuro. De tal 

forma que a finalidade da ordem econômica é o binômio bem-estar e desenvolvimento. 

A Constituição Brasileira de 1988, nesse diapasão, trouxe em seu bojo princípios 

inovadores no ordenamento jurídico,117 com o objetivo de alterar significantemente o 

desenvolvimento da ordem social do país, sobretudo impondo a análise do direito 

vinculada à dinâmica social. Tal imperatividade pode ser observada tanto com a 

disposição expressa do art. 3º da CF, anteriormente mencionado, como com o que 

estabelece o art. 170 da Constituição, ao declarar que: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
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  GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 151. 
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     Gilberto Bercovici declara, ao analisar a questão dos recursos minerais no Brasil, que o tema petróleo 
(e demais recursos minerais) é uma questão de soberania nacional, e que uma política econômica e jurídica 
deve refletir esse aspecto fundamental.  E, é nessa esteira, que a Constituição Federal consagra os fins da 
ordem econômica (BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São 
Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2011, p. 16) 
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  GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 
54 e ss. 
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  VIDIGAL, Geraldo. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 
211 e ss. 
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IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei.         

A Constituição relaciona os princípios da ordem econômica, revelando seus 

objetivos e os preceitos condicionadores da atividade econômica, de modo a fornecer o 

instrumental para a aplicação de programas políticos e direcionamento de processos 

organizacionais.118 O direito econômico119 é construído dentro de uma visão prospectiva, 

de planejamento, de organização, revelando determinantes efeitos sobre o nível das 

relações jurídicas estabelecidas entre os agentes da sociedade, conformando-as. 

A teoria jurídica do mercado, que representa, portanto, a atuação do Estado no 

processo econômico120 – assegurando a propriedade privada e a liberdade econômica, 

mediante controles estatais121-, objetiva harmonizar a vida econômica e social, derivando 

os direitos econômicos, que consubstanciam o conteúdo da Constituição econômica.122 

Dentre os princípios elencados no art. 170 da CF, destacam-se os princípios de 

integração: a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das 

desigualdades sociais e a busca do pleno emprego, assim denominados por estarem 

dirigidos a resolver problemas da marginalização regional ou social. 123 
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  Os referidos processos exigem a “interdependência organizacional entre os destinatários da norma” 
(DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed., São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 69). 
119

  Direito econômico para Eros Grau é “o sistema normativo voltado à ordenação do processo 
econômico, mediante a regulação, sob o ponto de vista macrojurídico, da atividade econômica, de sorte a 
definir uma disciplina destinada à efetivação da política econômica estatal”, cujo objetivo é “a regulação do 
processo econômico, através da atuação do Estado nele e sobre ele, desde uma visão macroeconômica, 
tendo em vista a realização dos objetivos de sua política, sob a inspiração dos ideais de justiça social e 
desenvolvimento, em condições de mercado administrado” (GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito 
Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p.31). 
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  Ensina Cristiane Derani que “direito econômico concretiza-se pelo constante esforço em direção à 
melhoria da organização e planejamento da economia e, por isso só pode ser concebível como um 
processo (…). O direito econômico orienta-se em função dos princípios informadores do sistema 
econômico, dispondo, para a otimização deste, os instrumentos jurídicos apropriados” (DERANI, Cristiane. 
Direito Ambiental Econômico. 2. ed., São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 67). 
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   Estabelecendo-se um “mercado dirigido, administrado ou organizado pela ação do Estado” 
(GRAU, Eros Roberto. Elementos do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 19). 
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  AFONSO DA SILVA, José. Comentário Contextual à Constituição. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 705. 
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 Ibidem, p. 713-714. 
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Especificamente o princípio da defesa do meio ambiente, ao ter sido alçado como 

princípio da ordem econômica, representa o condicionamento da atividade produtiva ao 

respeito ao meio ambiente, possibilitando ao Poder Público interferir, se necessário, para 

que a exploração econômica preserve a ecologia, inclusive mediante tratamento 

diferenciado, de acordo com o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus 

processos de elaboração e prestação, em busca da efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme consagrado no Capítulo VI – Do Meio 

Ambiente da Constituição. De acordo com Solange Teles da Silva: 

(...) o texto constitucional brasileiro estabelece que o conjunto das 
prescrições normativas das relações econômicas tem como um de seus 
princípios o princípio da defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação.124

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes inovações na esfera ambiental, 

sendo tratada por alguns como “Constituição Verde”. Diferentemente da forma trazida 

pelas constituições anteriores, o constituinte de 1988 procurou dar efetiva tutela ao meio 

ambiente, trazendo mecanismos para sua proteção e controle, alçando-a, conforme acima 

exposto, a princípio da ordem econômica. 

A relevância do princípio da defesa do meio ambiente decorre da necessidade de 

se criar parâmetros para uma política ambiental que não obstacularize o desenvolvimento 

econômico, mas também que não permita o término de fontes naturais, preservando-as 

para gerações presentes e futuras. A Constituição apresenta a preocupação com as 

questões ambientais como fundamental para a perpetuação da vida no Planeta, sendo 

necessário bom aparato jurídico sobre o assunto que envolva toda a sociedade, pois as 

normas somente serão efetivas e eficazes se de fato seguidas e cumpridas pela 

sociedade, conforme ensina Milaré: 

Não basta, entretanto, apenas legislar. É fundamental que todas as 
pessoas e autoridades responsáveis se lancem ao trabalho de tirar essas 
regras do limbo da teoria para a existência efetiva da vida real, pois, na 
verdade, o maior dos problemas ambientais brasileiros é o desrespeito 
generalizado, impunido ou impunível, à legislação vigente. É preciso, numa 
palavra, ultrapassar-se ineficaz retórica ecológica – tão inócua, quanto 
aborrecida – por ações concretas em favor do ambiente e da vida. Do 
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  TELES DA SILVA, Solange. Reflexões sobre o “ICMS Ecológico”. In: Desafios do Direito Ambiental 
no Século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. (Org) Sandra Akemi Shimada 
Kishi, Solange Teles da Silva e Inês Virgínia Prado Soares. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 753.  
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contrário, em breve, nova modalidade de poluição – a “poluição 
regulamentar” – ocupará o centro de nossas atenções.125 

O meio ambiente na ordem constitucional possui claro caráter interdisciplinar, na 

medida em que esbarra em aspectos econômicos, sociais, procedimentais, abrangendo 

ainda natureza penal, sanitária, administrativa, entre outras. O artigo 225 da Constituição 

Federal prescreve: 

Art. 225. 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. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei.  

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
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  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática e jurisprudência, glossário.  2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2001, p. 232. 
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sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.  

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e 
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais.  

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 

Note-se que os parágrafos do mencionado artigo objetivam dar efetividade ao 

disposto no caput, podendo-se inferir que o meio ambiente sadio e equilibrado é direito e 

dever de todos, tido como “bem de uso comum”, definido por Hely Lopes Meirelles,126 

como aquele “que se reconhece à coletividade em geral sobre os bens públicos, sem 

discriminação de usuários ou ordem especial para sua fruição”. Para a Professora Patricia 

Iglesias: 

(...) o art. 225, caput, da Constituição Federal, garante o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. 
Ora, a defesa da vida com dignidade se coaduna com a busca de uma 
economia de produção e de consumo sustentáveis. Daí, a necessidade de 
conscientização do consumidor na busca da adoção de comportamentos 
“ambientalmente amigáveis”, gerando reflexos indiretos na proteção ao 
meio ambiente, que influenciam o próprio processo produtivo.127 

O direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito indisponível e 

possui natureza de direito público subjetivo, isto é, pode ser exercido em face do próprio 

poder público: “(...) cria-se para o Poder Público um dever constitucional, geral e positivo, 

representado por verdadeiras obrigações de fazer, vale dizer, de zelar pela defesa 

(defender) e preservação (preservar) do meio ambiente”,128 estendendo-se, também, a 

todos os cidadãos. 
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O meio ambiente é tido como um bem econômico, porém os bens naturais são de 

difícil valoração, o que incide na sua apropriação de forma gratuita pelos agentes 

econômicos de mercado, já que, a princípio, sua utilização não implica custos para o setor 

produtivo. Segundo Andréia Ponciano de Moraes: 

Ao alocar os bens ambientais sem onerosidade e desconsiderando sua 
escassez, o setor econômico não absorve os custos efetivos das suas 
atividades, pois os dispêndios da redução de tais recursos na natureza não 
são incorporados ao sistema de preços, tendo como consequência as 
“falhas de mercado”. 129 

As referidas falhas de mercado, externalidades negativas da atividade, geram a 

destinação dos lucros para alguns e a distribuição dos prejuízos para todos. A 

internalização dos custos ambientais das atividades econômicas é um dos mais 

importantes princípios que norteiam o direito, o Princípio do Poluidor Pagador, que busca 

impedir que o ônus de um dano provocado por uma atividade privada seja repassado para 

a coletividade injustamente. Suely Araújo e Ilidia Juras afirmam que: 

Evidenciam-se então a privatização dos lucros e a socialização de perdas. 
As externalidades são recebidas pela coletividade, ao passo que o lucro é 
percebido pelo produtor privado. Com a aplicação do princípio poluidor-
pagador “procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade, impondo-
se sua internalização”. 130  

O sistema econômico deve encarar a sustentabilidade ambiental como um 

imperativo, seja por uma necessidade ou por exigência legal – além, claro, de condição 

indispensável para a perpetuação do processo produtivo, ao passo que sem o capital 

natural não se tem produção e, por consequência, crescimento e desenvolvimento. Não é 

progresso a qualquer custo. É imprescindível a inserção da preocupação das questões 

ambientais às práticas de mercado. Para o Professor Vicente Bagnoli, o século XXI: 

(...) exige uma urgente reflexão acerca do poder econômico e meio 
ambiente. Dentre inúmeras considerações, pode-se pensar nos problemas 
ambientais como uma situação de externalidade negativa diante das falhas 
de mercado decorrente da ausência de correspondência entre escassez e 
produtividade. 131 
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Para que se atinja efetivamente um desenvolvimento sustentável, é determinante a 

atuação e intervenção do Estado nas atividades econômicas, por meio da formulação de 

políticas públicas que objetivem orientar os atores econômicos no sentido de corrigirem as 

falhas de mercado, com a inclusão do meio ambiente e a gestão e gerenciamento dos 

resíduos produzidos, nas decisões de investimento. O direito econômico, portanto, deve 

ser utilizado como um método de análise do direito, a partir de sua compreensão como 

parte integrante da realidade social e incorporando essa realidade e o conflito social na 

análise jurídica, destacando suas possibilidades transformadoras. 132  

Para Comparato,133 o direito econômico visa atingir as estruturas do sistema 

econômico, buscando seu aperfeiçoamento ou sua transformação. E, no caso de países 

como o Brasil, aponta Bercovici, “a tarefa do direito econômico é transformar as estruturas 

econômicas e sociais, com o objetivo de superar o subdesenvolvimento”,134 sendo 

possível completar o referido objetivo, acrescentando-se: e reduzir os impactos 

ambientais. Vale citar os ensinamentos de Bercovici,135 para o qual o direito econômico ao 

mesmo tempo em que oferece instrumentos para a organização do processo econômico 

capitalista do mercado, pode ser utilizado pelo Estado como instrumento de influência, 

manipulação e transformação da economia, atrelando objetivos sociais ou coletivos, 

incorporando, assim, os conflitos entre a política e a economia. Trata-se de instrumento a 

serviço do desenvolvimento sustentável capaz de conduzir à alteração de um modelo 

econômico ultrapassado, porém extremamente arraigado.  

As normas devem refletir a proteção e o incentivo por uma economia com base na 

equidade (os que têm menos devem ter prioridade), fundada no Estado Democrático de 

Direito, que tem por finalidade a erradicação da pobreza, a geração de postos de trabalho, 

a inclusão política da população com vistas à sua genuína participação nas tomadas de 

decisão e a proteção do meio ambiente. A atuação do Estado, para a mudança do atual 

modelo econômico, está vinculada à transformação na forma de olhar o meio ambiente e, 

                                                 
132
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por consequência, os resíduos sólidos.136 É o “processo econômico”, mencionado acima, 

para o qual são necessárias constantes inovações (utilização de diferentes matérias-

primas, novas tecnologias etc.) para o desenvolvimento nacional e o bem-estar social.  

Ricardo Carneiro,137 sob o enfoque econômico acerca do direito ambiental, declara 

que embora existam contradições inerentes às sociedades capitalistas, desde a década 

de 70 tem aumentado a consciência de que os níveis de modificação do meio ambiente 

constituem restrições externas ao desenvolvimento econômico e social. Significa dizer 

que o desenvolvimento econômico é de extrema relevância para o país, todavia esse 

“deve ser realizado em conformidade com a preservação ambiental. A dicotomia 

‘preservar o meio ambiente’ e ‘fomentar o desenvolvimento econômico’ é solucionável se 

as partes procederem de forma correta sem extremismos”. 138 

Para a concretude de um desenvolvimento sustentável não se pode olvidar ainda 

do necessário planejamento. Segundo Bercovici,139 “o planejamento é absolutamente 

necessário para a promoção do desenvolvimento”. As atividades do Estado devem ser 

organizadas e coordenadas para o desenvolvimento econômico e social e esta 

coordenação ocorre por meio do planejamento, que não se limita a definir diretrizes e 

metas, mas determina, também, instrumentos para a concretização destes objetivos.  

Ocorre que apesar dos ditames do direito econômico que, nos termos acima 

apresentados, conduziriam a um cenário de equilíbrio entre os interesses particulares e os 

sociais, gerando desenvolvimento agregado à justiça social, a ausência de planejamento 

por parte do Estado brasileiro é um limitador à sua concretização. Sob a ótica de 
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Bercovici,140 o Estado brasileiro “não está, e nunca esteve, apesar das inúmeras 

tentativas, organizado para formular e executar uma política de desenvolvimento 

continuada”. O Professor afirma que “surgem planos, mas não há planejamento”. Ao se 

tratar de resíduos, o planejamento é condição sine qua non para a redução de seus 

impactos no meio ambiente, sobretudo devendo estar associada à realidade de cada 

região brasileira. 

Por conseguinte, o direito econômico deve ser visto como técnica e valor dos 

resíduos. Veja-se, o direito econômico dos resíduos nasce com a existência de um 

problema gestacional e gerencial do lixo, vinculado à cadeia produtiva e de consumo, 

criada e desenvolvida, sem articulação, sem planejamento, que exige limites à atuação 

dos atores sociais, ao mesmo que tempo que impulsione o crescimento e o 

desenvolvimento econômico e tecnológico, a erradicação da pobreza, a valorização do 

trabalho e, sobretudo a proteção do meio ambiente, sem a qual nada é possível. 

Em outras palavras, o direito econômico dos resíduos objetiva, sedimentado nas 

diretrizes constitucionais, modificar as estruturas do sistema econômico que não possuem 

como foco a utilização racional dos recursos naturais e a destinação e tratamento 

adequados dos resíduos, buscando sua transformação; visa intervir para orientar e 

planejar a nova e necessária forma de agir de todos os envolvidos na cadeia produtiva, 141 

por meio de políticas e instrumentos econômicos e jurídicos que tornem viável o 

desenvolvimento sustentável. 

Dessa feita, o dilema apresentado no começo desse Capítulo, tem, no direito 

econômico, como regulador das atividades econômicas de mercado, a possibilidade de 

ser minimizado, por meio de políticas públicas efetivas, contornadas por instrumentos 

econômicos eficazes, nos termos estabelecidos no texto constitucional. 

 

                                                 
140

  Ibidem, p. 195. 
141

         Em especial direcionados ao setor empresarial que, reproduzindo o discurso “verde”, apontado no 
Capítulo I do presente estudo, seria aquele capaz de alavancar o projeto de uma sociedade ambientalmente 
sustentável, sob o fundamento de que o mercado e o capital seriam capazes de resolver toda problemática 
ambiental, por intermédio da competitividade empresarial que estimularia o uso de tecnologias limpas, o 
desenvolvimento de produtos "verdes" e "ecologicamente corretos" e a visão de meio ambiente como nova 
possibilidade de negócio, o que não aconteceu. 
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3.2 Direito Econômico dos Resíduos: a Ordem Legal 

Traçada a ordem constitucional acerca do direito econômico dos resíduos, passa-

se a analisar a ordem legal. A questão dos Resíduos Sólidos foi considerada pelo Direito 

brasileiro de forma predominante na sua história, “como uma questão privada enquanto 

gerado nos domicílios”,142 justificando-se a intervenção estatal somente por motivos 

sanitários. Uma mudança de foco é percebida na década de 1970, com a criação do 

Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental (Decreto-Lei nº 303/1967, 

revogado pela Lei nº 5.318/97).  

A disciplina de resíduos sólidos sempre era tratada como tema relacionado a 

saneamento - como na Lei nº 11.445/2007,143 que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico -, e não como uma temática de “vida própria”, com autonomia em seu 

tratamento, considerando suas peculiaridades e forte influência na degradação do meio 

ambiente e na saúde de toda a sociedade. É evidente que o manejo de resíduos sólidos 

deve ser abrangido pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), não podendo as 

políticas brasileiras de saneamento básico estar desassociadas dos resíduos, porém há 

de se considerar a autonomia do tema e os seus reflexos nos mais variados sistemas e 

agentes da sociedade, inclusive compatibilizando-o não apenas com a PNSB, mas 

também com a Política Nacional para a Gestão Ambiental, que possui como principal 

referencial a Política Nacional do Meio Ambiente.  

Com base nesse contexto, durante duas décadas, o Brasil discutiu os Projetos de 

Lei 354/1989 e 203/1991, que inicialmente tratavam somente dos resíduos gerados pelos 

serviços de saúde, para, então, se chegar à Lei 12.305/2010.144 Em nível nacional, a Lei 

nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

                                                 
142

  RIBEIRO, Daniel Véras; MORELLI, Márcio Raymundo. op. cit., p. 33. 
143

  A Lei 11.445/2007 define o significado de saneamento básico e estabelece, sem prejuízo das 
demais disposições, princípios fundamentais para a prestação de serviços públicos de saneamento básico, 
inclusive relativos a resíduos sólidos, em todas as esferas de governo.  
144

  A Lei 12.305/2010 teve origem “na discussão do Projeto de Lei 203/1991, do Senado Federal. O 

projeto original foi apresentado pelo Senador Francisco Rollemberg, em 27 de outubro de 1989, e dispunha 
sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços 
de saúde. Foi recebido na Câmara dos Deputados em 1º de abril de 1991, passando a tramitar como PL 
203/1991”. No decorrer de sua tramitação centenas de projetos de lei foram apensados ao PL 203/1991. Em 
julho de 2006, foi aprovada a proposição principal e parte de seus apensos na forma de um substitutivo, 
ainda foram apensadas mais 57 proposições. Finalmente, em 10 de março de 2010, a matéria foi aprovada 
na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, o substitutivo foi aprovado com emendas, em 07 de julho 
de 2010 e sancionado pelo Presidente da República, em 02 de agosto daquele ano, sem vetos (ARAÚJO, 
Suely Mara Vaz Guimarães de; JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. op. cit., p. 31-35). 
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PNRS e definiu como destinação ambientalmente adequada dos resíduos: a reutilização, 

a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do Sistema Único de Atenção à Sanidade 

Agropecuária. 

A preocupação do legislador, no decorrer de um processo legislativo de quase 20 

anos, ao delinear regras sobre assunto de tamanha transversalidade e que possui como 

objetivo fundamental implantar uma nova forma de produção e consumo, que afeta 

diretamente a visão capitalista e o modo de condução da economia, reside senão na 

efetividade da lei, ou seja, na operacionalização dos instrumentos ali previstos e numa 

mudança profunda de cultura empresarial e social.  

A referida norma passou a dialogar com as leis ambientais mais importantes do 

Brasil, como a Lei nº 6.938/1981, Política Nacional do Meio Ambiente; 145 a Lei nº 

9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais; a Lei nº 4.771/1965, Código Florestal; e a Lei nº 

9.433/1997, Lei de Recursos Hídricos, sem prejuízo das demais, introduzindo um conjunto 

de diretrizes, princípios e instrumentos, preenchendo uma importante lacuna legislativa, 

integrando todo o sistema legal ambiental e institucionalizando a responsabilidade e a 

corresponsabilidade de cada um dos participantes da cadeia de suprimentos e resíduos. 

Para Silvano Silvério da Costa e Samyra Crespo, a Política Nacional de Resíduos 

sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010: 

(...) revoluciona não só o campo propriamente do manejo e destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, mas todo o modo de 
operar do setor empresarial – especialmente das dez cadeias produtivas 
nominalmente citadas na Lei – e do setor público que fica obrigado a 
implantar a coleta seletiva. Também muda radicalmente o comportamento 
do consumidor. Podemos afirmar sem medo de exagerar que a 
implementação plena da PNRS inaugura uma nova era de pactos sociais 
em prol da sustentabilidade urbana no Brasil.146 

                                                 
145

        “No Brasil, o marco fundamental da criação de uma política ambiental veio com a Lei 6.938/81, a 
qual delineou os principais instrumentos da política ambiental por meio dos quais passam a ser impostas 
restrições ao comportamento de empreendedores e da própria Administração Pública – como a necessidade 
de submissão de obras e atividades de licenciamento ambiental” (NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. op. cit., 
p. 3). 
146

  COSTA, Silvano Silvério; CRESPO, Samyra. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. In: 
TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável 2: novos rumos para um planeta em crise. São Paulo: Globo, 2012, 
p. 56-57. 
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Consuelo Yoshida, ao introduzir o tema acerca das diretrizes da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, aponta que a PNRS: 

(...) no contexto do elogiado arcabouço legislativo ambiental brasileiro, de 
sólida base constitucional, apresenta um marco inovador e ousado na 
implementação da gestão compartilhada do meio ambiente, propugnada 
pelo art. 225 da Constituição Federal (CF), ao conceber uma abrangente e 
multiforme articulação e cooperação entre o poder público das diferentes 
esferas, o setor econômico-empresarial e os demais segmentos da 
sociedade civil, em especial, os catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, com vistas à gestão e ao gerenciamento integrado dos 
resíduos sólidos. 147 

É como o filme “A História das Coisas” (Story of Stuff), uma produção norte-

americana criada por Annie Leonard,148 em que existe uma série de acontecimentos que 

contribuem para a exploração, produção, consumo e descarte dos produtos. A 

integralidade desse processo não havia ainda sido levada em consideração na construção 

de uma legislação destinada a garantir um ambiente sadio e equilibrado. A legislação 

ambiental sempre se preocupou, de forma isolada, com cada etapa da cadeia, o que 

conduziu a uma visão incompleta do problema dos resíduos.  

Solange Teles da Silva149 explica que “na seara da competência legislativa 

concorrente, incumbe à União instituir normas gerais, definindo as estratégias de ação e 

os princípios fundamentais de resíduos sólidos”. A referida norma prevê diretrizes 

mínimas para que se equacione um dos problemas ambientais mais graves do país. 

Apesar de melhoras já serem vistas, no que tange ao manejo dos resíduos, ainda há uma 

grande caminho a percorrer para que de fato ocorram efetivas mudanças no 

comportamento da sociedade.  

Em relação à coleta de resíduos, na última década, os dados apontam ter havido 

uma melhora. De acordo com a PNSB 2000, somente 1.814 municípios, dos 5.475 

pesquisados, declararam realizar coleta de lixo em 100% dos domicílios, o que 

correspondia a 33,13%, enquanto que no PNSB 2008, dos 5.564 municípios pesquisados, 

                                                 
147

  YOSHIDA, Consuelo. Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. (org). 
Arnaldo Jardim, Consuelo Yoshida e José Valverde Machado Filho. Barueri: Manole, 2012, p. 3. 
148

  LEONARD, Annie. Story of Stuff. 2008. Disponível em: http://www.storyofstuff.org/about/about-the-
project/. Acessado em 14.03.2013. 
149

  TELES DA SILVA, Solange. Aspectos da futura política brasileira de gestão de resíduos sólidos à 
luz da experiência europeia. Revista de Direito Ambiental, v.8, n. 30, abril/junho, 2003, p. 45. 
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 5.540 declararam realizar coleta domiciliar regular de lixo, ou seja, 99,57% no 

mencionado ano.150 

No entanto, no que tange à destinação dos resíduos coletados, os conhecidos 

lixões ainda predominam nos municípios. Em 2008, conforme a PNSB,151 os locais de 

destinação do lixo coletado eram vazadouros a céu aberto ou lixões em 2.810 municípios. 

Na mesma pesquisa, observa-se que 1.254 municípios possuíam aterros controlados, 

1.540 os aterros sanitários e 936 municípios realizavam o tratamento de resíduos. 

Daí importante retomar a imperativa necessidade de planejamento por parte do 

Estado brasileiro, pois as diferenças regionais (culturais, desenvolvimento social e 

econômico, educacionais etc.) para o tratamento e destinação adequados de resíduos 

são patentes. O planejamento regional brasileiro, conforme declara Gilberto Bercovici,152 

caracterizou-se pela ausência de coordenação nacional e de compatibilização de 

políticas, porém tal erro não pode persistir. 

É cediço que somente a Lei 12.305/2010 não modificará a situação atual de falta 

de planejamento para o tratamento de resíduos e de inadequação de sua gestão de 

resíduos, entretanto é um passo de extrema importância para que se inicie esse processo 

de transformação, em especial quanto à necessária melhoria nas informações acerca de 

dados de resíduos, ainda escassos e falhos conforme já introduzido, pois estabelece 

relevante instrumento denominado Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos – Sinir. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme afirmam Suely Araújo e Ilidia 

Juras: 

(...) tem a grande vantagem de reunir inúmeros dispositivos legais 
esparsos em instrumentos normativos diversos, como resoluções e 
portarias, de forma orgânica e coerente. Além disso, traz para o nível de lei 
em senso estrito comandos contidos anteriormente em atos infralegais 
que, por não terem o respaldo de uma lei com normas gerais sobre os 
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  ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães; JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. op. cit., p. 22. 
151

  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico: indicadores de 2008 e 2009.  Disponível em: 
:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/tabelas_pdf/sintese_ind_
6_3.pdf. Acessado em: 12.05.2011. 
152

  BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 211. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/tabelas_pdf/sintese_ind_6_3.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/tabelas_pdf/sintese_ind_6_3.pdf
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resíduos sólidos, tinham sua constitucionalidade questionada por alguns 
analistas. 153  

A PNRS incorporara o texto constitucional, dando efetividade à gestão 

compartilhada do meio ambiente, que integra toda a cadeia de produção e consumo e 

todos os agentes da sociedade. Somente a partir da visão imposta pela Lei 12.305/2010, 

em concordância com os preceitos constitucionais já esculpidos, é que se passa a aplicar, 

de forma concreta, a proteção do meio ambiente, como define o próprio texto legal, em 

seu art. 4º: 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 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, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é indubitavelmente um marco histórico na 

gestão compartilhada do meio ambiente como imposição constitucional, compartilhando a 

corresponsabilidade de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos entre os atores 

econômicos e sociais e os poderes estatais dos diferentes níveis federativos.  

Em que pese o presente trabalho não ter por objetivo a análise pontual da PNRS, 

com seu enfoque nos dispositivos pertinentes aos resíduos sólidos da construção civil, se 

faz indispensável pontuar os aspectos mais importantes e inovadores da Lei 12.305/2010, 

uma vez que se relacionam com todos os tipos de resíduos, bem como representa, como 

dantes mencionado, um marco fundamental na “transição do predomínio do sistema de 

comando e controle estatal, notadamente de cunho corretivo-repressivo”,154 pois 

compartilha com todos a responsabilidade pela gestão integrada.155  

A PNRS criou um modelo participativo único de implementação da 

responsabilidade compartilhada no sistema de logística reversa, por meio dos acordos 

setoriais e, sucessivamente, dos termos de compromisso e dos regulamentos. A Lei 

12.305/2010 estabelece o funcionamento da responsabilidade compartilhada com base na 

aplicação subsidiária da responsabilidade ambiental (responsabilidade civil objetiva e 

solidária, administrativa e penal), incidente no momento em que as obrigações ambientais 
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  ARAÚJO, Suely; JURAS, Ilidia. op. cit., p. 27-28. 
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  YOSHIDA, Consuelo. op. cit., p. 4. 
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  Utilizando além de instrumentos de controle (necessários), outros, como os acordos setoriais, as 

diversas modalidades de planos e os instrumentos econômicos, como os incentivos fiscais. 
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são infringidas, há violação de normas (ilícito ambiental) e resultados danosos ao meio 

ambiente e a terceiros. De maneira que a responsabilidade compartilhada não afasta a 

tríplice responsabilidade ambiental. 

No âmbito das competências, a PNRS “cumpre o importante papel na consecução 

dos objetivos do federalismo cooperativo vigente. Ela se apresenta como uma genuína 

norma geral federal”,156 com a finalidade de traçar diretrizes gerais a serem atendidas 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, sem, no entanto, retirar-lhes autonomia para 

complementarem as diretrizes gerais, adaptando-as, de forma adequada, às diversidades 

regionais e aos interesses locais.157 A maioria das disposições da PNRS está inserida no 

título Diretrizes Gerais (Título III, Capítulos I a IV, artigos 9º ao 49). 

Os pontos críticos são a dificuldade da harmonização das diretrizes da PNRS com 

as legislações estaduais e municipais e a efetiva modificação da estrutura econômica 

atual. Quanto ao primeiro ponto, explica-se pelo advento da PNRS ter ocorrido quando 

muitos Estados, em razão de permissivo constitucional já haverem editado suas políticas 

estaduais de resíduos sólidos, como é o caso do Ceará (Lei nº 13.103/2001 e Dec. nº 

26.604/2002), Distrito Federal (Lei nº 3.232/2003 e Dec. nº 29.399/2008), Minas Gerais 

(Lei nº 18.031/2009 e Dec. nº 45.181/2009), São Paulo (Lei nº 12.300/2006 e Dec. nº 

54.645/2009), dentre outros.158 E, em relação à segunda dificuldade e, talvez a maior 

delas, é a transformação das diretrizes econômicas, para que se coloque em prática os 

mandamentos constitucionais, que, há muito, não têm sido observados. Para a Professora 

Solange da Silva Teles: 

A PNRS enumera entre os seus princípios o desenvolvimento sustentável, 
estabelecendo a necessidade de que a gestão integrada e o 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos 
considerem, portanto, não apenas a viabilidade econômica, mas 
igualmente os pilares social, ambiental e cultural do desenvolvimento 
sustentável ao serem almejadas soluções para os resíduos. Contudo, a 
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  Idem. 
157

  Segundo Paula Tonani, “no que diz respeito aos resíduos sólidos, a União detém a competência 
privativa para definir diretrizes para o desenvolvimento urbano e saneamento ambiental. Os Estados têm 
competência concorrente e comum para editar normas específicas sobre proteção ambiental e saneamento. 
Ao Município cabe legislar sobre matérias de interesse local, como, por exemplo, a coleta do lixo e a 
limpeza pública (TONANI, Paula. Responsabilidade decorrente da poluição por resíduos sólidos: de acordo 
com a Lei 12.305/2010 – institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 2. ed. rev. atual. e ampl., São 
Paulo: Método, 2011, p. 36). 
158

       Além dos Estados, muitos municípios também possuem legislação disciplinando localmente a 
matéria. 
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verdadeira questão em relação aos resíduos não se refere apenas a como 
“tratá-los”, quer dizer, como realizar a sua gestão. A solução efetiva para os 
resíduos sólidos encontra-se na mudança de paradigma nas relações de 
produção e consumo e na drástica redução ou não geração de resíduos.159 

Com relação às disposições em conflito com as diretrizes federais, a própria 

Constituição prevê a suspensão automática e imediata da eficácia dessas disposições no 

momento da entrada em vigor da norma geral federal. Para Carlos Filho e Fabricio Soler: 

A estrutura estabelecida pela PNRS para a distribuição de 
responsabilidades na gestão e no gerenciamento de resíduos leva em 
consideração a cooperação e integração entre os atores da esfera pública 
que, nos termos da Constituição Federal, têm competência concorrente 
para disciplinar o tema. No entanto não deve haver interferência no âmbito 
de atuação de cada um, o que pode ser evitado com a compreensão clara 
dos temas específicos, conforme o perfil e a abrangência dos atos 
emanados por eles nas esferas federal, estadual e municipal.160 

No que concerne às Resoluções Conama e a preocupação com sua harmonização 

aos direcionamentos e comandos da PNRS, pode-se afirmar que foram recepcionadas, 

sobretudo na obrigação da logística reversa,161 servindo como normas específicas, acerca 

de cada tipo de resíduo que dispõe. Ademais, a promulgação da Lei 12.305/2010 

apresenta para o Brasil uma gestão de resíduos consubstanciada por ações do Conselho 

do Meio Ambiente (Conama), como, por exemplo, a Resolução CONAMA 313/2012, que 

“dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais”, e ações voluntárias 

por parte do mercado.  

A atividade do poder público é essencial, conforme aponta Paulo Cunha, porém 

sem olvidar a necessária ação voluntária que deve ocorrer no setor empresarial, 

organizando-se no sentido de implantar soluções para a melhor gerência de resíduos:  

Nos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos cruzam-se os mais 
diversos interesses, uns de caráter econômico, outros com um pendor de 
proteção ambiental. A atividade administrativa deve, por isso, ponderar a 
temática dos resíduos urbanos, no seu processo de decisão, onde todos 
os interesses, públicos e privados, devem ser pesados.162 
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         TELES DA SILVA, Solange; BORGES, Fernanda; TOLEDO, Dolina. op. cit., p. 359. 
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 SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira; SOLER, Fabricio Dorado. op. cit., p. 25. 
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 YOSHIDA, Consuelo. op. cit., p. 8. 
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 CUNHA, Paulo. op. cit., p. 352. 
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As práticas de gestão são muito importantes para solucionar os problemas 

referentes ao destino final dos resíduos sólidos. Oportuno mencionar que a PNRS 

distingue os termos “gerenciamento” e “gestão integrada” de resíduos sólidos, distinção 

esta que merece atenção163. O gerenciamento é o conjunto de ações operacionais que 

abrange coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final e disposição final de 

resíduos e vários outros aspectos administrativos, gerenciais e ambientais, destinado ao 

cumprimento das diretrizes e metas traçadas pelos planos de gestão de resíduos. 

Segundo Sidney Guerra,164 “corresponde ao 'fazer', isto é, uma ação positiva, executar 

em consonância com o modelo de gestão adotado”.  

Por outro lado, a gestão integrada é o conjunto de referências destinadas a buscar 

o modelo de administração de resíduos mais adequado para um determinado setor, ou 

seja, é o estudo que leva em consideração todas as dimensões envolvidas no caso 

concreto. Possui por finalidade traçar um planejamento composto de estratégias, 

diretrizes, metas, modos e meios, o qual será utilizado para conduzir as atividades dos 

atores do setor envolvido. Édis Milaré destaca que: 

A gestão de resíduos se diferencia do gerenciamento, sendo este tomado 
como um sistema ou modalidade de administrar problemas e interesses 
relativos ao meio ambiente em escala operacional e no âmbito de assuntos 
específicos. A gestão ambiental, ao invés, se ocuparia de definição dos 
objetivos e políticas, assim como da chamada governança, da 
implementação de medidas concretas em casos particulares, valendo-se 
dos métodos e meios propiciados pelo planejamento que se pratica tanto 
no setor público como na iniciativa privada.165 

Importante consignar que a Lei 12.305/2010 traz em sua moldura diretriz da 

Agenda 21,166 que declara que o manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos 

compreende não apenas o depósito ou aproveitamento, por meio de método seguros, dos 

resíduos gerados, mas, especialmente, a adoção de medidas capazes de mudar os 

padrões de produção e consumo, o que requer o envolvimento de toda a sociedade, 

sendo justamente o que vem trazer a PNRS como um enorme desafio, que poderá ser 

bem-sucedido a partir da cooperação, coordenação e integração das esferas federativas e 
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  PNRS, art. 3º, X e XI. 
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  GUERRA, Sidney. op. cit., p. 75. 
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  MILARÉ, Édis. op. cit., p. 363. 
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  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 
Agenda 21. 1995. Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf. Acessado em 
21.02.2011, p. 341-342. 
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da participação direta da sociedade, incluindo os atores econômicos, nos mais variados 

segmentos. 

Além das disposições constitucionais, apresentadas no início deste Capítulo e da 

PNRS, o contexto legislativo nacional sobre o setor industrial da construção civil abrange 

alguns marcos contemporâneos que regem o setor, apresentados em ordem cronológica 

decrescente: 

 Lei nº 12.305/2010: institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências; 

 Decreto nº 7.404/2010: regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 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; 

 Lei Federal nº 11.445/2007: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio 

de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga 

a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências; 

 Lei Federal nº 10.257/2001: regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências; 

 Lei Federal nº 9.605/1998: dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

 Lei Federal nº 6.938/1981: dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.167 

 

 

                                                 
167

 ARANTES, Andréa Benedetto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e os Resíduos da Construção 
Civil. In TELES DA SILVA, Solange; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Márcia Dieguez. (Coord). Resíduos. 
São Paulo: Fiuza, 2013, p. 380 e ss. 
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Os contornos gerais da PNRS acima apresentados que unem, de forma exitosa, 

desde os mandamentos constitucionais às normas e disposições ambientais já 

consolidadas no país, são essenciais para que se prossiga no estudo e na compreensão 

da importância de suas disposições no concernente à gestão e ao gerenciamento dos 

resíduos da construção civil, norteados pelos mandamentos da Lei 12.305/2010 e seu 

regulamento (Decreto 7.404/2010) e, também, por normas específicas precedentes. 

3.3 Direito Econômico dos Resíduos e Construção Civil: a Ordem Administrativa 

O direito econômico dos resíduos e as atividades de construção civil se 

consolidam, na ordem administrativa, com a Resolução CONAMA n.º 307, de 05 de julho 

de 2002168, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil, sedimentados, posteriormente, na Lei 12.305/10. Segundo 

Suely Araújo e Ilidia Juras: 

(...) a consagração em lei em senso estrito de disposições presentes em 
resoluções do Conama implica sem dúvida maior segurança jurídica, 
especialmente porque os citados atos do órgão colegiado foram editados 
sem o respaldo de uma lei com normas gerais sobre resíduos sólidos.169 

A Resolução 307 foi publicada pelo CONAMA com vistas à prevenção da poluição 

e à disposição adequada dos resíduos gerados pelas construtoras, atendendo ao 

princípio da prevenção e precaução quanto aos destinos dos resíduos, fundamentado na 

dificuldade ou impossibilidade de reparação do dano ambiental que, conforme o artigo 

225, § 1°, IV da Constituição Federal, anteriormente transcrito, exige o EIA/RIMA (Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente). Na declaração da ECO 

92, no Rio de Janeiro, sobre meio ambiente e desenvolvimento, há uma citação no 

princípio 15:  

Para proteger o ambiente, uma abordagem cautelosa deverá ser aplicada 
amplamente por Estados de acordo com suas capacidades. Onde houver 
ameaças de danos sérios ou irreversíveis ao ambiente, a falta de plena 
certeza científica não será utilizada como motivo para adiar medidas que 
imputem custos efetivos e previnam a degradação ambiental.170 

                                                 
168

        A Resolução nº 348/2004 altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o 
amianto na classe de resíduos perigosos. 
169

  ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães; JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. op. cit., p. 139. 
170

  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 
Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento. 1992. Disponível em: 
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O princípio da reparação do dano ambiental está sedimentado em vários 

dispositivos legais, como na Constituição Federal, artigo 225, § 3º, anteriormente 

transcrito; e, no artigo 4°, VII, da Lei 6938/85, que obriga ao poluidor e ao predador a 

obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. Para atender a esses 

princípios foi publicada a Resolução n° 307 do CONAMA.  

A referida norma contribuiu para disciplinar o gerador e os municípios na gestão 

dos resíduos gerados tanto pela construção formal quanto a informal, possibilitando 

práticas corretas de destinação dos resíduos, assegurando a capacidade de suporte do 

sistema ambiental e da qualidade de vida e contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável.171 A definição contida na Resolução n° 307 sobre o gerenciamento de 

resíduos é: “sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e 

implementar as ações previstas".  

A PNRS prevê que, em consonância com a Resolução CONAMA, na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e pressupõe, para a sua 

consecução, o planejamento, por intermédio da elaboração do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos - PGRS, que deve conter, dentre outros elementos: um diagnóstico 

dos resíduos sólidos gerados ou administrados, com descrição da origem, o volume e a 

caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; 

descrição dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento, com definição dos 

procedimentos operacionais sob a responsabilidade de cada gerador, identificando as 

soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores e ações preventivas e 

corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes. 

 

                                                                                                                                                                  
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acessado em: 18. 03.2012, p. 3. 
171

     Segundo a Resolução, os Municípios e o Distrito Federal teriam um prazo de 12 meses para 
elaborarem seus Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e um prazo de 18 
meses simultâneos para sua implantação. As empresas construtoras geradoras de resíduos teriam um 
prazo de 24 meses para se adequar às exigências dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos elaborados 
pelos Municípios e Distrito Federal e apresentar Projeto de Gerenciamento de RCC acompanhado dos 
projetos do empreendimento para análise pelo órgão competente do poder público municipal e posterior 
licenciamento da obra. 
 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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O PGRS, embora conhecido como um inventário das etapas do processo 

construtivo - requisito formal a ser cumprido perante os órgãos públicos para a obtenção 

das licenças ambientais –, deve ser visto como um relevante instrumento de gestão 

ambiental e, também, econômico. O planejamento feito para evitar o desperdício de 

materiais (sobras e quebras), além de atender às normas ambientais, quando não gera o 

resíduo ou reduz o consumo de matéria-prima, pode também representar uma redução de 

custo - com o consequente aumento do lucro. 172 

O referido inventário serve ainda para reduzir os riscos de passivos ambientais, por 

vezes ocultos, mas que diminuem consideravelmente o lucro do empreendimento. 

Especificamente quanto à destinação final adequada dos resíduos, o gerador é 

responsável até que eles sejam adequadamente descartados. Além de previsão 

constitucional, tal afirmação decorre da expressa disposição contida no § 1º do art. 27 da 

Lei nº 12.305/2010. 

Como a construção civil afeta significativamente o meio ambiente pelo consumo de 

recursos minerais, com a exploração também de recursos naturais, o entulho de 

construção reciclado pode substituir em grande parte os agregados naturais empregados 

na produção de concreto, blocos e base de pavimentação. A reciclagem pode reduzir o 

consumo de energia na produção de materiais. No transporte, deve haver cuidado para 

que o resíduo esteja devidamente acondicionado, inclusive para trajeto em vias públicas. 

Na hipótese de serem ocasionados danos pela contaminação decorrente de acidente 

rodoviário, é solidária e vinculada a responsabilidade do gerador do resíduo. 

Deve também ser verificado se o terceiro que fará o descarte detém a respectiva 

licença perante o órgão ambiental, se assegurando, documentalmente e, se possível, in 

loco, que o descarte efetivamente foi realizado. Neste caso, se o depósito do resíduo for 

irregular, poderá o gerador também responder solidariamente por danos gerados em 

razão de contaminação da área. Se o resíduo não for adequadamente armazenado, 

transportado, tratado ou descartado, a responsabilidade do gerador poderá ser apurada 

cumulativamente nas esferas civil, administrativa e penal. 

 

                                                 
172

  LOIS, Vanessa Tavares.  op. cit. 



74 
 

 

Além do dano ambiental, a responsabilização poderá ocorrer quando a operação 

se apresente irregular, por ausência de licença, desconformidade da aplicação com a 

autorização ambiental concedida ou mesmo pela omissão no cumprimento de 

“Obrigações Legais e Contratuais de Relevante interesse Ambiental”. Assim, mesmo se 

tratando de exigência legal o PGRS, como visto, pode ser um importante instrumento de 

gestão da obra de construção civil, contemplando, além do aspecto ambiental, do ponto 

de vista econômico, uma alternativa para a redução de custos.  

Ademais, considerando o caráter técnico que envolve a questão dos resíduos, o 

desenvolvimento de normas técnicas é essencial e integra a ordem administrativa do 

direito econômico dos resíduos, ocupando papel fundamental na redução de impactos 

ambientais do setor. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou, em 

2004, um conjunto de normas técnicas referentes aos RCC e respectivos procedimentos 

para seu gerenciamento, em acordo com a Resolução 307, conforme segue: 

 NBR 10.004: resíduos sólidos – classificação; 

 NBR 15.112: resíduos da construção civil e resíduos volumosos - áreas de 

transbordo e triagem - diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 NBR 15.113: resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - aterros - 

diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 NBR 15.114: resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - áreas de 

Reciclagem - diretrizes para projeto, implantação e operação 

 NBR 15.115: agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

execução de camadas de pavimentação – Procedimentos; 

 NBR 15.116: agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – 

Requisitos. 
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A proteção ambiental, parte integrante dos mandamentos constitucionais, das 

legislações infralegais e das normas dos órgãos competentes, deve ser aplicada e ser 

efetiva.173 Os instrumentos gerenciais e econômicos devem ser inseridos no cotidiano da 

sociedade e no setor industrial, em específico da construção civil. Como anteriormente 

mencionado, é notório que apenas a lei não é suficiente a transformar a sociedade, pelo 

contrário, a norma deve refletir os anseios de todos, esculpidos na Constituição; nesse 

contexto o setor da construção já munido das normas necessárias deve se lançar diante 

do desafio de reduzir os impactos ambientais gerados por meio dos resíduos sólidos 

produzidos, sendo uma dessas alternativas a simbiose industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173

            Vidigal descreve que “a experiência brasileira demonstrou cumpridamente o acerto na delegação 
de poderes normativos a instituições dedicadas a orientar comportamentos econômicos, e de poder 
regulamentar a outras, dotadas de capacidade executiva. Impõe-se, no entanto, criar, para a disciplina da 
conjuntura econômica, sistemas particulares de freios e contrapesos, com funções equivalentes às do que 
vige para a divisão de poderes em matérias estrutural. O titular dos poderes executivos não deve ser o juiz 
da correção com que interpretou as normas que executa. Assim como as decisões normativas de 
conjuntura que reclamam flexíveis e rápidas, devem ser também céleres – e simplíssimos – os 
procedimentos para o desate dos conflitos em matéria conjuntural” (VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria 
Geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 113). 
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CAPÍTULO IV 

SIMBIOSE INDUSTRIAL: CONCRETIZAÇÃO OU AFASTAMENTO DO 

DIREITO ECONÔMICO DOS RESÍDUOS? 

O direito econômico dos resíduos, que emerge da necessária alteração do 

paradigma de produção e consumo, da modificação do processo econômico, a fim de se 

alçar o cumprimento dos objetivos fundamentais do país, aplicando-se a legislação já 

vigente, num contexto em que o maior expoente de degradação ambiental é a 

inadequação de tratamento e destinação dos resíduos sólidos da construção civil, impõe a 

urgente reflexão acerca de mecanismos ou instrumentos capazes de iniciar essa 

transformação. 

A ecologia industrial traz essa possibilidade ao preconizar a criação de um 

processo produtivo estudado e analisado, abarcando não apenas uma indústria, mas 

várias, a partir da verificação e aprofundamento de suas interações, apresentando 

ferramentas e estratégias que viabilizem a atuação do sistema industrial diante das 

limitações ecológicas do ecossistema. Uma das formas de se promover a ecologia 

industrial é iniciar o processo de simbiose industrial, que objetiva envolver indústrias, com 

vistas à obtenção de vantagem competitiva por meio do intercâmbio físico dos mais 

variados recursos, subprodutos, materiais e resíduos, de maneira que o que é gerado 

como resíduo por uma empresa é reaproveitado como recurso por outra.  

A indagação apresentada no título do presente Capítulo será respondida ao final, 

com base nos Capítulos anteriores e no estudo da ecologia industrial, da simbiose 

industrial e das experiências internacionais e nacionais - importantes parâmetros para a 

análise acerca de sua aplicabilidade no setor da construção civil brasileiro -, concluindo-se 

que a simbiose industrial, na construção civil, é relevante instrumento para a redução de 

resíduos e, mais do que isso, representa importante instrumento para a concretização do 

direito econômico dos resíduos. 
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4.1 Ecologia Industrial 

A ecologia industrial surge como uma alternativa aos segmentos industriais, na 

tentativa de implementação desse olhar voltado ao presente, mas também ao futuro. 

O termo ECO vem do grego Oikos, relativo a “casa, morada, lar”; e LOGIA, de 

Logos, o “estudo de”, o que conduz ao entendimento de que “ecologia” é o estudo do 

sistema que suporta a vida na Terra, incluindo as plantas, animais, seres unicelulares e o 

homem, que de forma interdependentes coabitam o planeta.174 Em outras palavras, o 

conceito de Ecologia Industrial pode ser compreendido como o estudo das interações 

entre a indústria e os sistemas ecológicos. 175 

A incorporação política de “desenvolvimento sustentável”, nas Conferências da 

ONU,176 levou diversas organizações a assumirem o compromisso de contribuir para a 

sustentabilidade. A avaliação de risco, a análise da intensidade de material, a avaliação 

do ciclo de vida, o sistema de gestão ambiental, as certificações ambientais, programas 

de Prevenção à Poluição, a Produção mais Limpa e Ecologia Industrial são alguns 

exemplos desse compromisso. 

A Ecologia Industrial agrega ferramentas e estratégias para viabilizar a atuação do 

sistema industrial diante das limitações ecológicas do ecossistema. Estuda formas de 

utilização conjunta de recursos naturais, de reciclagem de resíduos e de reutilização de 

insumos por meio da construção de redes que permitam uma economia dos recursos 

naturais combinada com um melhor aproveitamento dos insumos e dos dejetos 

industriais, com vistas à preservação do meio ambiente e otimização do processo 

industrial em busca do desenvolvimento de forma sustentável. 177 

                                                 
174

  MARCONDES, Ayrton César. Ecologia. 3. ed. São Paulo: Atual, 1998, p. 3. 
175

  GARNER, Andy. Industrial Ecology: an introduction. Pollution Prevention and Industrial Ecology, 
National Pollution Prevention Center for Higher Education, University of Michigan School of Natural 
Resources and Environment, nov., 1995, p. 2. 
176

  Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) e Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992). 
177

  ERKMAN, Suren; FRANCIS, Colin; RAMESH, Ramaswany. Ecologia industrial: uma agenda para a 
evolução no longo prazo do sistema industrial. Cadernos de Proposições para o Século XXI, 12, São Paulo, 
Instituto Pólis, 2005, p. 80. 
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Na indústria brasileira, conforme afirma Lima,178 é crescente a aplicação de 

abordagens ambientais preventivas aplicadas aos processos, produtos e serviços para 

elevar a eco eficiência. A obrigatoriedade legal imposta pela PNRS, acerca da 

responsabilidade pelo gerenciamento ambiental, foi além e impôs à indústria a extensão 

de tais ações à cadeia de suprimentos de modo a abranger todo o ciclo de vida de 

produtos e embalagens.  

A Ecologia Industrial, segundo Graedel e Allenby,179 é o meio pelo qual a indústria 

pode, racional e deliberadamente, abordar e manter uma desejável capacidade de 

suporte, permitindo a continuidade da evolução econômica, porém, também considerando 

a evolução cultural e tecnológica. É uma nova forma de analisar os processos produtivos, 

pautada nos conceitos da ecologia no que diz respeito a ecossistemas e seus 

metabolismos, interconexões e funcionalidade dos organismos. A percepção da atividade 

industrial de forma sistêmica – desde a entrada de matéria-prima e insumos até a saída 

de produtos acabados e resíduos -, é substituída por uma concepção integrada de 

processos produtivos em que o consumo de energia e materiais é otimizado e 

compartilhado por diferentes indústrias buscando o fechamento dos ciclos de matéria-

prima com a circulação dos resíduos de um processo que servirá, por sua vez, como 

matéria-prima para outros processos. 180 

Segundo Nelson Pereira dos Reis e Ricardo Lopes Garcia,181 “o modelo de 

descarte no Brasil é o de afastamento. Nas grandes cidades, a distância entre a 

geração/coleta dos resíduos e a destinação final está cada vez maior” e, por 

consequência, os custos em relação ao afastamento aumentam - quanto mais afastado 

mais caro. No entanto, os mesmos autores apontam que o setor industrial, em linha com a 

Agenda 21, desde há muito tempo, não considera o resíduo como lixo, mas sim como 

matéria-prima excedente. 

                                                 
178

  LIMA, Juliana Chaves Fontes; AVOLETA, Amanda; LIMA, Orlando Fontes; RUTKOWSKI, Emilia. 
Ecologia Industrial: contribuições para a Logística Reversa de Pós-Consumo. 3rd Internacional Workshop 
Advances in Cleaner Production. Cleaner Production Initiatives and Challenges for a Sustainable Word. São 
Paulo, 18 de maio de 2011, p. 2. 
179

  GRAEDEL, Thomas; ALLENBY, Braden. Industrial Ecology. 1. ed .New Jersey: Prentice- Hall,1995, 
p. 113. 
180

  LIMA, Juliana Chaves Fontes. Abordagens Industriais Ambientais: solucionar problemas de 
poluição ou buscar sustentabilidade ambiental? Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, SP, 2008, p. 54. 
181  REIS, Nelson Pereira dos; GARCIA, Ricardo Lopes. op. cit., p. 456. 
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Os projetos realizados com base na proposta de Ecologia Industrial devem, 

segundo Garner, incluir no mínimo os seguintes atributos: 

i. uma visão sistêmica das interações entre as indústrias e os sistemas 
ecológicos; 

ii. o estudo de fluxos de materiais e as transformações nos fluxos de energia; 
iii. um modo multidisciplinar de análise; 
iv. uma orientação para o futuro; 
v. uma mudança de processos lineares (abertos) para processos cíclicos 

(fechados), de modo que os resíduos provenientes de uma indústria 
possam ser usados como insumo para outra; 

vi. a meta de fazer sistemas industriais se tornarem mais eficientes e 

sustentáveis em relação aos sistemas naturais.
 182

 

Nessa linha, considerando que a Ecologia Industrial, conforme assevera Erkman,183 

“se propõe a ver o sistema industrial como um todo, não se limitando a lidar com assuntos 

de poluição e meio ambiente”, pois estuda também problemas envolvidos na 

administração da empresa, desde as tecnologias utilizadas, economia de processos, inter-

relações entre negócios e financiamento, até o conjunto de políticas governamentais, é 

viável, pela visão sistêmica da Ecologia Industrial, aplicar seus princípios para a 

estruturação de alternativas para as indústrias brasileiras se adequarem à 

responsabilidade legal de gerenciar e destinar seus resíduos. 

Chertow184 exemplifica como instrumento da Ecologia Industrial para o fluxo de 

materiais a simbiose industrial e análise do ciclo de vida do produto, por meio das quais 

se estabelece uma rede compartilhada entre empresas para realizar o fluxo reverso de 

resíduos por intermédio do estabelecimento de redes nos moldes da operacionalização 

dos Eco parques, centros industriais que praticam a simbiose industrial como um modo de 

produção mais cooperativo.  

Todavia, assim como o ecossistema natural, o sistema industrial consiste 

essencialmente em fluxos de materiais, energia e informação, que devem ser 

incorporados a uma rede de logística reversa pós-consumo. Essa percepção trazida pela 

simbiose industrial é baseada em três pilares: (i) informação geográfica; (ii) informação 

organizacional; e (iii) informação de processo. A reunião de tais informações fornece o 

alicerce à interconectividade das atividades industriais para viabilização da logística de 

                                                 
182

  GARNER, Andy. op. cit., p. 3-4. 
183

  ERKMAN, Suren; FRANCIS, Colin; RAMESH, Ramaswany. op.cit., p. 85. 
184

  CHERTOW, Marian. Industrial Symbiosis: Literature and Taxonomy. Annual Review of Energy and 
the Environment Volume 25, 2000, p. 21. 
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retorno no nível regional, facilitando o planejamento de sistemas industriais mais 

eficientes, com ciclos fechados de materiais de pós-consumo.185  

Esses pilares oferecem suporte tanto ao intercâmbio de subprodutos como à 

construção de uma rede de interconectividade produtiva. O aproveitamento dos resíduos 

industriais como insumo é uma tendência, com ótimas oportunidades de negócios.186 O 

intercâmbio ocorre em um grupo de empresas de um mesmo parque industrial, vizinhas 

ou de uma mesma região, que buscam a utilização de subprodutos (energia, água, e 

materiais) umas das outras, agregando valor ao que até então seriam resíduos. A rede, 

por sua vez, pode ocorrer por um meio de uma rede mais ampla no lugar de uma 

estrutura local. 

Dessa feita, a EI busca contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio do 

fechamento dos ciclos materiais, realizando uma mudança fundamental no paradigma 

entre a indústria e a ecologia. A modificação nos negócios industriais tradicionais está 

concentrada no que se pode denominar desenvolvimento de colaborações,187 que 

possuem não somente objetivos econômicos, mas também a finalidade de melhorar o 

desempenho ambiental e social. A forma de colaboração que tem recebido mais atenção 

é a Ecologia Industrial, orientada por sistemas que buscam aumentar o sucesso nos 

negócios, por intermédio, por exemplo, da simbiose industrial que objetiva a troca de 

resíduos por matérias-primas ou compartilhamento de infraestrutura, sistemas de 

distribuição e atividades gerenciais, de maneira a contribuir para um caminho de 

desenvolvimento mais sustentável. 

4.2 Simbiose Industrial  

O termo “simbiose” possui origem na natureza, onde dois ou mais seres de 

espécies distintas convivem de forma que a soma de esforços coletivos supera a soma 

dos esforços individuais.188 Para Valéria Madeira da Silva Pinto, o termo simbiose 
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industrial dentro do contexto da Ecologia: 

(...) é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos 
vivos de espécies diferentes. Na relação simbiótica, os organismos agem 
ativamente (elemento que distingue simbiose de comensalismo) em 
conjunto para proveito mútuo, o que pode acarretar em especializações 
funcionais de cada espécie envolvida.189 

De acordo com Tanimoto,190 tal relacionamento promove uma interação social entre 

os participantes que pode se estender à vizinhança de maneira benéfica. O autor enfatiza 

que a simbiose industrial aborda predominantemente as atividades industriais e 

comerciais que incluem o intercâmbio de matéria como sua principal característica, 

gerando desenvolvimento econômico, planejamento ambiental e atendimento das 

necessidades das comunidades vizinhas ou uso adequado da terra. 

A simbiose industrial ou parques ecoeficientes consiste no envolvimento de 

indústrias, visando à obtenção de vantagem competitiva por meio do intercâmbio físico de 

água, materiais, subprodutos, calor ou demais tipos de energia,191 inúmeras áreas entram 

na cadeia — produção, comércio, serviços e domicílios. A simbiose industrial, para Garner 

e Keoleian,192 pode ser definida como o estudo do ecossistema industrial, aquele em que 

os resíduos gerados por uma empresa são reaproveitados como recursos por outra. Os 

resíduos são reutilizados como energia ou matéria-prima por outro produto ou processo.  

No contexto da Ecologia Industrial, segundo Murat Mirata,193 a simbiose industrial é 

uma de suas subdivisões e seu significado está vinculado às relações sinérgicas entre 

diferentes atividades econômicas que oferecem melhorias no uso de recursos em 

conjunto com os benefícios ambientais e econômicos associados, ou seja, é a 

cooperação entre diferentes indústrias por meio da qual a presença de cada uma 

aumenta a viabilidade das outras. 
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Na mesma esteira, Marla Maltin194 define a simbiose industrial como um 

relacionamento simbiótico e de longo prazo entre empresas envolvendo trocas físicas e 

de recursos humanos e técnicos. O referido intercâmbio objetiva a melhoria do 

desempenho ambiental e o aumento da vantagem competitiva coletiva. O 

desenvolvimento de relações sinérgicas depende de um conjunto complexo de fatores 

inter-relacionados, econômicos e técnicos, entre as partes envolvidas, e a consonância 

com a legislação vigente. Tais relações exigem que os responsáveis pelas decisões 

tenham o interesse e a capacidade para desenvolvê-las e operacionalizá-las. 

Um aspecto importante a ser considerado é que, embora a utilização de recursos 

oferecidos pelas relações sinérgicas dentro de uma região ofereça ganhos de eficiência, 

as relações operacionais de programas de simbiose industrial, conforme assevera 

Mirata,195 nem sempre contribuem para a sustentabilidade, na medida em que o principal 

benefício da revalorização de resíduos e subprodutos pode ser suportar negócios cujas 

características são contrárias aos objetivos da sustentabilidade. 

Uma das formas de desenvolvimento de redes de simbiose industrial é a 

distribuição geográfica das atividades econômicas que as integram. Nesse caso, as 

relações simbióticas acontecem: a) dentro da mesma empresa, planta ou organização; b) 

entre empresas localizadas dentro de um parque industrial; e c) entre empresas que não 

estão localizadas na mesma área.196
 

A simbiose industrial viabiliza o engajamento coletivo para atingir a vantagem 

competitiva envolvendo a troca física de materiais, energia, água e/ou subprodutos. Um 

dos exemplos de aplicação de ecologia industrial, por meio da simbiose industrial, é o 

projeto, implantação e operação de polos petroquímicos, nos quais os fluxos de resíduos 

de algumas empresas são matérias-primas para outras empresas, como ocorre com o 

fornecimento entre empresas de vapor d'água superaquecido, água industrial para 

resfriamento, serviços de tratamento de efluentes líquidos e atmosféricos, de tratamento 

de resíduos e até mesmo ações de colaboração no atendimento a emergências. 197 
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O desenvolvimento de relacionamentos simbióticos está atrelado às características 

da empresa, de seu posicionamento estratégico e das oportunidades relacionadas à 

região geográfica onde se localiza. Um dos relacionamentos simbióticos cada vez mais 

comuns são os processos de coleta seletiva por meio das Cooperativas de Reciclagem, 

que agem como "elos" de simbiose/sinergia industrial entre as empresas geradoras de 

resíduos recicláveis e as empresas que efetivamente realizam a reciclagem do material 

recolhido (papel, plástico, metal, vidro etc.), possibilitando a melhoria do desempenho 

ambiental da empresa geradora e a melhoria do desempenho econômico e social da 

Cooperativa e da empresa recicladora (e da empresa geradora dos resíduos). 

4.3 Experiências  

Uma síntese dos parâmetros necessários para a implantação de uma rede de 

simbiose industrial, seus benefícios e barreiras, foi realizada e, para focar no processo 

produtivo, apresenta-se a seguir alguns casos que fornecem aspectos que podem servir 

de experiência para a realidade do setor de construção civil brasileiro. Serão relatadas 

experiências internacionais e nacionais e feitas às respectivas análises, para que se 

avalie a melhor forma de conduzir o processo de simbiose industrial no segmento da 

indústria de construção nos municípios do Brasil. 

4.3.1 Internacionais 

Kalundborg198 é um distrito situado a 135 km de Copenhagen, capital da 

Dinamarca. O início do processo de simbiose ocorreu em 1972 com o reaproveitamento 

de corrente de gás de uma refinaria como gás combustível em uma fábrica de placas de 

gesso. A cada ano há a adesão espontânea de novos parceiros, ocorrendo a negociação 

entre as empresas envolvidas, inexistindo um plano de ação com objetivos previamente 

delimitados. 
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Todas as negociações da rede ocorrem de forma bilateral (entre gerador x 

“consumidor” – que utilizará o resíduo como recurso), onde o estudo de viabilidade e o 

acerto comercial são discutidos amplamente. Cada empresa avalia suas negociações de 

subprodutos independentemente, sem haver uma avaliação abrangente do sistema.  

A experiência dinamarquesa permitiu a avaliação de que a participação de 

indústrias de ramos diferentes em processo de simbiose industrial aumenta os graus de 

liberdade dos intercâmbios de subprodutos, porém estudos de análise de risco no 

manuseio e transferência de poluentes em processos produtivos diferentes são 

necessários para minimizar efeitos não desejados e não transferir substâncias que 

estejam em baixas concentrações – e, por isso, inócuas em seu segmento produtivo -, 

para outro com potencial de bioacumulação (metais do segmento industrial para a 

agricultura, por exemplo).199 

Ademais, a proximidade de objetivos sociais foi crucial em Kalundborg, onde os 

funcionários das empresas - do diretor ao empregado -, compartilham o mesmo ambiente 

(cidade, escolas, clubes, igrejas, shopping, meios de comunicação) e as melhorias 

ambientais locais são usufruídas por todos, o que incentivou a busca de alternativas para 

a redução dos impactos ambientais pela geração de resíduos. 

Oportuno registrar que o processo de participação da sociedade é extremamente 

importante, refletindo ações exitosas, em especial no campo da proteção ambiental, 

conforme é apresentado no caso de Kalundborg. Segundo o Professor Octaviani,200 

quando em referência a outra situação,201 mas que pode ser aplicada por analogia no 

presente caso, “essas experiências demonstram que há um caminho repleto de 

possibilidades para encetar o leigo no processo decisório que o tem como objeto final. Tal 

leque de possibilidades ‘vai muito além’ das audiências públicas”. 

O custo do transporte é outro ponto significativo, pois a proximidade física entre os 

parceiros torna-se importante para a realização da troca, assim como a existência de 

modais de transportes adequados (ferroviário, aquaviário etc.) na região, como é o caso 

do distrito dinamarquês. A agência reguladora ambiental local obteve conhecimento e 
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colaborou em todas as negociações. A participação governamental no desenvolvimento 

de projetos de simbiose industrial torna-se importante em razão de dois aspectos: o 

primeiro é que a regulamentação pode ser efetiva em forçar as empresas a reconhecer e 

pagar pelas chamadas “externalidades” ligadas a seus produtos; e o segundo é que as 

normas devem estabelecer os parâmetros e objetivos,202 dando diretrizes mínimas que 

facilitem e incentivem os acordos entre as indústrias. 

Outra experiência que merece destaque é de Triangle J. / Carolina do Norte, 

USA203 que trata de um projeto patrocinado pela Agência de Proteção Ambiental 

Americana – USEPA, em 1998, com o objetivo de identificar potenciais parcerias entre as 

indústrias de seis distritos na Carolina do Norte, que reuniu 182 parceiros (indústrias e 

prestadoras de serviços). As informações de entradas e saídas de seus processos foram 

compiladas e formatadas num sistema de informações geográficas, com o suporte de três 

universidades (Duke University, North Caroline State University, University of North 

Caroline at Chapel Hill) e de organizações de desenvolvimento econômico, 

governamentais e privadas. 

Após dois anos de projeto, até a sua implantação, foram identificados possíveis 

intercâmbios para 48% dos parceiros, envolvendo os seguintes subprodutos: acetona, 

carvão, dissecante, ácido clorídrico, metanol, material de empacotamento, sacolas de 

plásticos, pó de serra, soda cáustica e madeira.204 A experiência demonstrou que o 

desenvolvimento de uma metodologia de aquisição de informações para identificar 

parceiros em potencial é de extrema relevância para a formação da rede de intercâmbio 

de materiais, energia e água. Um sistema de informação, utilizando como referência 

também a localização das indústrias, facilita o processo de identificação do gerador e sua 

localização física na região.  

Por fim, verificou-se que a realização de seminários de discussão com os parceiros 

(geradores, “consumidores” e experts) sobre eventual reúso dos subprodutos pelas 

empresas locais, leva à divulgação e possibilidades de sinergias entre os parceiros. Além 

disso, as informações das empresas que alimentaram o banco de dados foram obtidas 
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por meio de documentos oficiais (inventário de resíduos sólidos, balanço hídrico com sua 

caracterização, programa de prevenção da poluição) requeridos pelos diversos órgãos 

ambientais (federal, estadual e municipal).205 

Importante citar ainda o caso de simbiose industrial de Golden Horseshoe, 

Canadá,206 em que as indústrias e comunidades da região de Golden Horseshoe, 

coordenadas pela Hatch,207 iniciaram em janeiro de 2001 um projeto de Simbiose 

Industrial. A primeira etapa consistiu na divulgação dos conceitos e adesão das empresas, 

tendo sido realizados diversos seminários com a participação de 95 empresas. Ao final de 

um ano, treze empresas aderiram ao projeto, que teve também a participação de 

organizações de desenvolvimento econômico e ambiental, governamentais e privadas. 

Na segunda etapa, foram realizados estudos que originaram aplicações com 

reaproveitamento de óxido de ferro, negro de fumo, madeira residual, escória siderúrgica, 

pó de fornos de cimento, soda cáustica, glicol, óleo usado e catalisadores, além de 

otimização no transporte de material. A metodologia utilizada pode ser apresentada da 

seguinte forma: (i) identificação do público-alvo; (ii) conscientização e recrutamento; (iii) 

coleta de dados; (iv) análise de dados; (v) priorização das sinergias; (vi) implementação; 

(vii) avaliação; e (viii) a contabilização dos ganhos.208 

Com a identificação do potencial de reaproveitamento dos subprodutos, foram 

estudadas as principais barreiras para a sua implantação como por exemplo a relutância 

na compra/uso de subprodutos para uso como matéria-prima ou insumos, devido à falsa 

impressão de que o produto final será de baixa qualidade. Além disso, há a concorrência 

com os fornecedores da matéria-prima virgem que citam a não garantia da continuidade 

pelo gerador do subproduto como uma desvantagem. 

As experiências relatadas apresentam diversos fatores que levaram à sua 

operacionalização. Em todos os casos, a viabilidade econômica foi a variável 

preponderante para a sua implantação. A Simbiose Industrial em Kalundborg apresenta 
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uma característica que difere das demais, que foi o envolvimento da comunidade civil na 

discussão do uso do recurso natural - água pelas empresas da região, que levou a uma 

série de ações onde a oportunidade comercial dos subprodutos foi sendo valorada e a 

sua absorção pelas empresas vizinhas e municipalidade tornaram atrativa a sua 

comercialização.  Outra característica marcante foi à proximidade dos objetivos sociais 

dos parceiros envolvidos. Kalundborg é uma cidade de 20.000 habitantes onde grande 

parte dos funcionários das empresas compartilha o mesmo ambiente. Triangle J. foi um 

projeto desenvolvido a partir de iniciativa governamental (Agência Ambiental – USEPA) e 

apoiado na sua concepção por instituições acadêmicas locais. A participação das 

instituições acadêmicas trouxe um maior planejamento e uma visão mais abrangente do 

sistema. 

Em Kalundborg, as negociações foram e ainda são feitas de forma bilateral 

(gerador e “consumidor”) aonde cada empresa conduz suas negociações de subprodutos 

de forma independente. Nas demais, metodologias foram desenvolvidas e o 

acompanhamento das diversas etapas de médio e longo prazo foi sendo negociado de 

forma coletiva. A participação das instituições governamentais ambientais, bem como 

alfandegárias (no que diz respeito ao transporte dos resíduos) apresenta-se essencial, 

porque podem: 

a. forçar as empresas a reconhecer e a pagar as externalidades ligadas a seus 
subprodutos (SO2 para a atmosfera, água quente para o corpo receptor); 

b. estabelecer parâmetros e objetivos finais, deixando a forma de como 
atendê-los para as empresas optarem caso a caso; 

c. mudar a definição de resíduos por subprodutos para um menor controle 
burocrático; 

d. estabelecer licenças ambientais tipo guarda-chuva onde as empresas 
possam negociar a redução das emissões em grupo – mercado de 
carbono; 

e. reduzir impostos para os subprodutos que estejam substituindo matérias-
primas ou insumos; 

f. flexibilizar o trânsito de subprodutos entre municípios;  
g. equalizar os tipos de documentos de controle e impostos incidentes sobre 

os subprodutos.209 

É possível identificar nos casos apresentados a semelhança com o peso dos 

custos de transporte entre o gerador e “consumidor”, que a depender da distância pode 

inviabilizar a negociação. Independentemente do tipo de instituição que esteja conduzindo 

o processo (privada ou governamental), da análise das experiências mencionadas, 
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observou-se características predominantes na prática da simbiose industrial, a seguir 

relacionadas: 

a) existência de banco de dados de subprodutos acessível ao público, com a 
quantidade gerada e a especificação de correntes que possam viabilizar 
seu reaproveitamento em outra empresa; 

b) credibilidade e boa vontade entre os parceiros, favorece o intercâmbio de 
subprodutos; 

c) canais de comunicação abertos entre as empresas e instituições parceiras 
(acadêmicas e governamentais);  

d) realização de eventos para divulgar os casos de sucesso e incentivar a 
busca contínua de novos parceiros; 

e) flexibilidade na regulamentação ambiental, uma vez que o seu foco ainda é 
na destinação “fim de tubo” e não no seu reaproveitamento; 

f) a existência de uma instituição intermediária (broker) que viabilize a 
segregação, envasamento e o fracionamento do subproduto, de acordo 
com o perfil do consumidor; 

g) identificação das barreiras técnicas, econômicas, culturais e ambientais; 
h) visão gerencial e comercial em prol da coletividade (nossa empresa) em 

detrimento da individual (minha empresa).210 

Os tipos de coordenação do processo de simbiose industrial mais comuns de 

coordenação que podem ser extraídos da análise acima são: 

1. Coordenação interna, com as ações partindo de atitudes isoladas entre 
empresas e a principal força motivadora é o aspecto econômico, onde a 
primeira “onda” surge das oportunidades de aproveitamento do uso 
econômico de subprodutos, em seguida a necessidade de controle dos 
poluentes. A força da legislação e pressão da comunidade têm evoluído 
para pressionar pela minimização dos impactos ambientais. As políticas 
públicas podem direcionar nesse sentido ao estabelecer padrões de 
desempenho em vez de padrões tecnológicos. Todos os exemplos 
documentados de Simbiose Industrial que adotaram este tipo de 
coordenação e, até hoje, evoluíram de forma autônoma, mas isto pode ter 
sido porque nenhuma política pública ou de instituição privada tenha, 
efetivamente, encorajado o desenvolvimento de simbiose entre as 
empresas; 

2. Coordenação externa às empresas com a participação de organismos 
setoriais, governamentais, acadêmicos ou ONG como principal força 
motivadora à necessidade de controle da poluição. Nesse modo há uma 
necessidade de se planejar as atividades interinstitucionais e um grande 
esforço para mobilizar os diversos parceiros em torno de uma única 
questão; a Simbiose Industrial justificada pela comercialização dos 
subprodutos; 

3. Coordenação de terceiros (broker – intermediário): Estudos mostram que 
para a devida valoração de determinados subprodutos pode haver a 
necessidade de atuação de uma terceira parte (intermediário) que poderá 
agregar valor e tornar exequível a Simbiose Industrial, quebrando barreiras 
comerciais e culturais. Esse terceiro identifica as oportunidades potenciais 
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de sinergia de subprodutos, além de tornar a operação exequível 
economicamente, tirando daí a sua subsistência. 211 

Apresentados os exemplos de experiências internacionais e feitas as 

considerações acerca das formas de coordenação dos processos de simbiose industrial, 

passa-se à análise de casos desenvolvidos no âmbito nacional. 

4.3.2 Nacionais 

A prática que mais se aproxima de uma simbiose industrial no Brasil é aquela 

exercida por meio do sistema denominado “Bolsa de Resíduos”, criado na década de 80. 

A Bolsa de Resíduos, inicialmente administrada por alguns órgãos ambientais, representa 

um serviço prestado tradicionalmente pelas Federações das Indústrias, pelo SEBRAE ou 

por órgãos ambientais, sem fins lucrativos, tendo por objetivo a reciclagem de resíduos 

gerados nas atividades produtivas.212 

A Bolsa de Resíduos é uma ferramenta de gestão para os resíduos das empresas, 

formada por intermédio da livre negociação entre demandantes e ofertantes de resíduos 

industriais. As bolsas são compostas por um banco de dados informatizado com 

informações disponibilizadas pelas próprias empresas sobre a quantidade, características, 

possíveis aplicações e o tipo de negociação (compra, venda ou troca) de resíduos 

industriais ofertados ou demandados pelas mesmas. Qualquer empresa, independente do 

porte, pode ser membro integrante do sistema. 

As Federações das Indústrias utilizam os seguintes princípios na política de 

gerenciamento das Bolsas de Resíduos: 

 Atuação passiva - não interferem nas negociações; 

 Não se responsabilizam pela aplicação dos resíduos comercializados; 

 Não há geração de receita por parte das Federações; 

 Todas as informações publicadas acerca dos resíduos são de 
responsabilidade da empresa anunciante; 

 As alternativas apresentadas para aplicação dos resíduos são apenas 
sugestões fornecidas pelas empresas associadas. 213 
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Atualmente, a Bolsa de Resíduos existe em 07 estados brasileiros: Ceará (FIEC), 

Bahia (FIEB), Minas Gerais (FIEMG), Rio de Janeiro (FIRJAN), São Paulo (FIESP), Santa 

Catarina (FIESC), Rio Grande do Sul (FIERGS). 

4.4 Simbiose Industrial na Construção Civil para a Redução de Resíduos 

A simbiose industrial busca atribuir valores às correntes de resíduos em função dos 

componentes presentes, com potencial de reaproveitamento em empresas que possam 

absorvê-las como matérias-primas ou insumos, inserindo-as novamente em outro ciclo 

produtivo. É uma ferramenta útil para a minimização dos impactos ambientais causados 

pelas correntes residuais, uma vez que se destina a reinseri-las em outros processos 

produtivos e com isso eliminar os custos de adequação, destinação final ou temporária, 

como aterros domésticos e industriais. 

Para tanto há necessidade de se organizar um banco de dados com as 

informações de geração, especificação de resíduos, consumo de matéria-prima e 

insumos, processos de origem dos contaminantes, localização das empresas, entre 

outras; e um corpo técnico competente para identificar sinergias entre geradores e 

consumidores na região. Os instrumentos legislativos têm importante papel para a 

consecução desse objetivo, uma vez que as informações sobre geração de resíduos, 

matérias-primas e insumos consumidos pelas empresas, na prática ainda não estão 

disponíveis ao público. A Lei nº 10.650, de abril de 2003, que dispõe sobre o acesso 

público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA, bem como o Sinir, implementado pela PNRS, visam 

atender a essa demanda.  

É interessante trazer ao presente contexto a análise de Gilberto Bercovici, 

anteriormente mencionada, acerca da necessidade de planejamento para o 

desenvolvimento, que pode ser aplicada a esse universo de desenvolvimento 

organizacional para implementação da simbiose industrial, que exige a participação de 

todos os agentes da cadeia de produção (Estado, indústria etc.), trazendo reflexos 

econômicos, sociais e ambientais ao país. 
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Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS devem contemplar as 

informações solicitadas na Resolução CONAMA 307 e pela PNRS, que estabelece prazos 

para cada Estado elaborar seu Inventário de Resíduos e os Programas Estaduais de 

Gerenciamento de Resíduos Industriais. Para a elaboração do PGRS, cada empresa deve 

listar não somente os resíduos gerados como também as matérias-primas e insumos 

consumidos por processo produtivo, além das coordenadas geográficas das fontes 

geradoras. 

A legislação e os bancos de dados tornam-se uma importante ferramenta para a 

elaboração de um sistema de informação com o foco em Simbiose Industrial, 

potencializando o reaproveitamento de subprodutos em outros processos produtivos. 

Portanto, a prática da Simbiose Industrial já está sendo contemplada pelas mais recentes 

leis. 

A existência de diferentes ramos de empresas facilita o desenvolvimento de 

parcerias entre os geradores e “consumidores” de resíduos. A proximidade entre as 

empresas também é um fator preponderante que poderá otimizar o fluxo de massa entre 

os parceiros, assim como a formação de recursos humanos especializados no 

aproveitamento de resíduos sólidos industriais. 

Algumas experiências bem sucedidas na prática da S.I. apontam para a 

necessidade de se criar uma instituição, sem fins lucrativos, para gerenciar esse 

processo. Foi assim em Triangle J. / EUA214 onde o aporte de recursos governamentais foi 

decisivo para a sua implantação. Outra forma identificada foi por intermédio de um 

“broker”, empresa que intermedia técnica e comercialmente o intercâmbio do subproduto 

até a sua implantação.215 Nesse caso identificam-se as experiências dos EUA e Canadá, 

onde a participação de órgãos de classes alavancou a participação de empresas 

conveniadas, criando um grupo de empresas que mantivesse a sustentabilidade 

econômica do “broker”. 

 

                                                 
214

  KINCAID, Judy; OVERCASH, Michael. Industrial Ecosystem development at metropolitan level. 
Journal of Cleaner Production, v. 5, n. x, 2001, p. 117-126. 
215

  HATCH. Golden Horseshoe by Product Synergy Project. 2002. Disponível em: 
http://www.hatch.ca/sustainabledevelopment/articles/golden_horseshoebpsreport.pdf. Acessado em: 04. 
01.2013. 
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Os estudos relevam a importância de alterações no modelo de desenvolvimento 

econômico atual. "Há uma urgência na mudança dos padrões de construção, que não 

estão no nível adequado", alerta Trigueiro.216 O jornalista, nessa linha, listou iniciativas 

brasileiras a favor do meio ambiente, como a redução de impostos para construções 

comprovadamente sustentáveis nas cidades de Guarulhos (SP) e Paragominas (PA). 

Considerando a importância econômica e social da indústria da construção civil no 

país e a carência por tecnologias de gestão em que se encontra o setor atualmente, pode-

se afirmar que ações que promovam melhorias gerenciais possuem grande importância 

para o alcance do desenvolvimento sustentável. O estabelecimento de um padrão de 

construções sustentáveis, utilizado como forma de reduzir os impactos ambientais 

ocasionados pela geração de resíduos por meio do processo de simbiose industrial, 

aparece como uma das principais alternativas para a preservação dos recursos naturais 

para as próximas gerações. É preciso mudar os conceitos atuais de urbanização, bem 

como a forma de olhar para o desenvolvimento econômico, do contrário, no futuro não 

haverá meio ambiente e seres humanos viventes. 

A formação profissional com a participação das universidades deve estar engajada 

na agenda ambiental, promovendo-se projetos mais globais, com uma visão mais 

sistêmica das cadeias de produção, das matérias-primas, dos resíduos gerados, do 

transporte, trabalhando-se conjuntamente todos os setores, como prevê a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, para que se alcance esse resultado. O setor de construção 

civil do país deve investir em soluções inovadoras e ambiciosas de proteção aos recursos 

naturais, como é o caso da Ecologia Industrial, apoiada no processo de simbiose 

industrial. 

O conhecimento da infraestrutura local para a identificação e fomento de 

intercâmbio de subprodutos é de extrema relevância para a minimização dos custos, 

principalmente os de transporte (ferroviário e aquaviário) alternativos disponíveis na 

região. A união de esforços é fundamental, incluindo as universidades, as indústrias de 

diferentes segmentos e a sociedade civil. A experiência vem demonstrando que o 

                                                 
216

        TRIGUEIRO, André. Construção civil precisa mudar. op. cit. 
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desenvolvimento de uma metodologia de aquisição de informações para identificar 

parceiros em potencial é muito importante para a formação da rede de intercâmbio de 

materiais. 

Portanto, a simbiose industrial se adotada, de forma significativa, na indústria da 

construção civil, como instrumento de gerenciamento de resíduos, a partir de uma visão 

sistêmica: construindo-se parcerias, em especial acadêmicas e entre os mais variados 

setores da indústria; amoldando-se os polos industriais conforme a geração de resíduos 

produzidos, de modo a exercerem o papel de matéria-prima a outras indústrias; 

estabelecendo-se relevante valor econômico aos resíduos, agregada às demais políticas 

já existentes, reduzirá o tratamento e destinação inadequados do setor que representa, 

conforme mencionado, cerca de 50% dos resíduos totais produzidos no mundo, 

revelando-se importantíssima para a concretização do direito econômico dos resíduos.217 

A simbiose industrial, se aplicada de fato, pode ser capaz de iniciar uma relevante 

transformação econômica, enfrentando o paradigma mencionado pela Professora 

Solange Teles, acima descrito, como um dos principais desafios da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que é a enrijecida forma de produção e consumo, na medida em que 

exige o envolvimento de todos, a modificação de visão, o alinhamento de diretrizes, a 

valorização dos resíduos que, por consequência, conduzirão ao tripé: desenvolvimento da 

economia, da sociedade e a preservação do meio ambiente. 

Para a concretização do direito econômico dos resíduos a solução jurídica 

apontada, isto é, a necessária intervenção do Estado na economia, a partir da análise do 

caso concreto, da realidade fática, deve estar fundamentalmente atrelada a práticas 

voluntárias, como se mostra o processo de simbiose industrial, incentivadas por políticas 

efetivas, que conjuguem a participação direta de todos ao planejamento, à valorização 

dos resíduos, à mudança da forma de se encarar a produção e consumo do país. 

 

                                                 
217

         “Daí a história humana, (...) deparar-se continuamente com problemas ecológicos, que representam 
contradições na relação humana com a natureza; contradições que só podem ser tratadas relacionando-se 
racionalmente com a natureza através do entendimento das leis da natureza, e assim organizando 
devidamente a produção (...)”. (FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. 
Tradução de Maria Teresa Machado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 323). 
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CONCLUSÃO 

O contexto histórico brasileiro conduziu a uma dinâmica econômica com fortes 

influências na esfera social e ambiental. O desenvolvimento econômico, baseado no 

modo de produção capitalista, resultado da revolução industrial no país, num Estado 

Liberal, trouxe consequências danosas à sociedade e ao meio ambiente, como o 

problema do lixo, exigindo soluções jurídicas que viabilizassem o desenvolvimento 

nacional atrelado à justiça social.  

A análise desenvolvida no presente trabalho permitiu reconhecer o espaço 

fundamental que a indústria da construção ocupa no país, responsável por parcela 

significativa no PIB brasileiro; patrocinadora de vultosa quantidade de empregos e de 

moradias; porém, na mesma proporção, responsável por imensurável degradação 

ambiental gerada pelos mais diversos aspectos, dentre eles, modificação da paisagem, 

destinação inadequada de resíduos, e grande consumo de recursos naturais. 

Percorrer pelos dados técnicos levantados pelos grandes institutos de pesquisas, 

pelas sociedades de classe e pelos demais organismos trouxe à tona uma realidade que, 

para muitos, é distante. Estudar a indústria da construção civil revela informações 

riquíssimas em todas as searas, em especial para aquela objeto do presente estudo, o 

impacto ambiental gerado pela inadequação do gerenciamento de seus resíduos, 

desvalorizando-os e inutilizando-os. 

A atividade econômica da indústria da construção civil caminha, ao longe, dos 

preceitos e comandos constitucionais e legais, no que tange à preservação ambiental e os 

cuidados com a extração dos recursos naturais. O direito econômico como limitador e 

também propulsor da economia deve ser utilizado como técnica fundamental para a 

correção das inobservâncias cometidas pelos agentes da referida cadeia produtiva.  

Observou-se que a organização do Estado demandou uma Constituição 

econômica, a partir da compreensão do direito vinculado à realidade social, de modo a 

permitir a condução da economia, mesmo que fundada na livre participação e propriedade 

privada, também pelo Estado e, sobretudo com diretrizes claras, expressas por meio de 

princípios tais como erradicação da pobreza e da marginalização e defesa do meio 
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ambiente. Para tanto, depreendeu-se, no curso do estudo, que o planejamento é 

indispensável para a coordenação dos interesses de todos os agentes envolvidos na 

sociedade e, portanto, na cadeia produtiva. O direito econômico impõe essa 

interdependência entre os agentes e esta imposição é muito clara para a efetividade de 

uma economia pautada no desenvolvimento sustentável, que atenda aos objetivos da 

República Federativa do Brasil.  

O trabalho, então, avançou com base na análise do direito econômico aplicado à 

realidade dos resíduos da construção civil para um direito econômico dos resíduos, 

existente nas ordens constitucional, legal e administrativa, fundamental para a mudança 

do paradigma de produção e consumo ainda evidente na sociedade brasileira. O direito 

econômico dos resíduos, se conjugado com práticas proativas por parte das empresas do 

setor, a partir, por exemplo, do incentivo estatal, poderá iniciar um processo vitorioso de 

desenvolvimento sustentável, aliando-se o crescimento econômico, o desenvolvimento 

tecnológico, a redução das injustiças sociais e a proteção do meio ambiente. 

A constatação da realidade do meio ambiente brasileiro, de urgentes soluções ao 

tratamento adequado e correta destinação de resíduos, com enfoque nos resíduos da 

construção civil, um dos problemas mais alarmantes de degradação ambiental e de 

impactos na economia, da legislação brasileira e dos preceitos normativos acerca dos 

resíduos da construção civil, desencadeou a reflexão acerca da aplicação da ecologia 

industrial e da prática da simbiose como instrumento efetivo de gerenciamento de seus 

resíduos, valorando-os. 

Os programas ambientais, na sua quase totalidade, limitam as ações dentro da 

empresa com a destinação adequada dos resíduos gerados e, quando muito, com ações 

de prevenção da poluição ou de produção limpa. A prática da simbiose industrial mostra-

se como importante alternativa, conforme as experiências internacionais e nacionais 

apontadas, em que pese ainda dever ser aprimorada, em especial pela imprescindível 

circulação de informações, ainda precária. Há necessidade de se elaborar um banco de 

dados que seja gerenciado por especialistas e que possibilite identificar o potencial de 

relação entre elas, levando desenvolvimento regional para a elevação das condições 

sociais de vida e redução das diferenças nas oportunidades econômicas e sociais entre 

os diversos habitantes das mais variadas regiões brasileiras. 
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Relevante registrar que a simbiose industrial não afasta ações de incentivo ou 

penalização para promover a não geração e a minimização dos resíduos. Por tal motivo a 

política de redução da geração na fonte vem sendo largamente difundida e praticada no 

mundo inteiro, estando diretamente relacionada com outras práticas adotadas pelas 

empresas. 

 Os interesses são muitos e encontrar um denominador comum, que viabilize a 

proteção do meio ambiente, mantendo-se a economia em constante crescimento, não é 

uma tarefa fácil, sendo esse papel fundamental do direito e, especificamente do direito 

econômico, em sinergia com a necessária conduta proativa da indústria. Por isso a busca 

por instrumentos de gerenciamento de resíduos que, em consonância com os preceitos 

legais, deem efetividade às políticas públicas brasileiras. 

Por todo exposto, conclui-se que apesar de essenciais em qualquer política 

ambiental, os instrumentos de comando e controle são insuficientes para a criação de 

incentivos específicos para práticas de conservação ao meio ambiente. É indispensável a 

criação, a partir da análise do direito econômico, de instrumentos, de caráter indutivo e de 

adesão voluntária, nas políticas ambientais, que, como demonstrado nesse estudo, 

precisam se conjugados aos comandos e controle, viabilizando a consecução dos 

objetivos constitucionais, por meio de medidas de menor custo aos agentes envolvidos, 

como é o caso da: a simbiose industrial como instrumento de gerenciamento dos resíduos 

sólidos da construção civil e concretização do direito econômico dos resíduos no Brasil.  
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