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Por Eunice dos Santos e Almeida1 

O tema importação e exportação de resíduos sólidos ingressou no 

ordenamento legislativo brasileiro a partir do Decreto 875/93. Por esse Decreto, 

a Presidência da República promulga o texto da Convenção de Basiléia sobre o 

Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 

Depósito. Trata-se de um acordo firmado entre os países que aderiram à 

Convenção, segundo a qual é permitida a movimentação dos resíduos sólidos 

e líquidos autorizados entre os países que dela participam e somente mediante 

consentimento prévio e explícito do Estado da importação, evitando tráfico 

ilícito. 

Os objetivos da Convenção são de minimizar,  reciclar e eliminar resíduos 

perigosos; promover e usar tecnologias limpas; reduzir o movimento de 

resíduos perigosos e controlar e monitorar o tráfico ilícito; proibir o transporte 

de resíduos perigosos para Países que não disponham de tecnologia 

necessária ao tratamento desses resíduos; ajudar os Países em 

desenvolvimento na gestão de resíduos perigosos; 

O principal, no entanto, é o de reduzir ao máximo a geração desses resíduos e 

responsabilizar o seu gerador por seu transporte e disposição final, protegendo 

a saúde humana e o meio ambiente.  A movimentação transfronteiriça dos 

resíduos perigosos deve ser criteriosamente autorizada, seguindo normas e 

padrões internacionais de segurança, e proibida se não houver consentimento 

dos países envolvidos na operação. 

Antes mesmo da promulgação da Convenção da Basiléia, a Resolução 

CONAMA nº 008/91,  proibiu a entrada no país de resíduo de qualquer espécie 

para disposição final ou incineração, permitido apenas para os processos de 

reciclagem, desde que não sejam caracterizados como resíduos perigosos. 

A Resolução CONAMA nº 23/96 define e classifica os resíduos em perigosos, 

inertes e não inertes. A classificação dos resíduos é remetida à ABNT criou a 
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Comissão de Estudo Especial Temporária de Resíduos Sólidos, para revisar a 

ABNT NBR 10004:1987 - Resíduos sólidos - Classificação, visando a 

aperfeiçoá-la e, desta forma, fornecer subsídios para o gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

A ABNT NBR 10004 classifica os resíduos em Perigosos, não Inertes e Inertes. 

A importação dos Resíduos Perigosos é proibida; a importação dos Resíduos 

não Inertes é controlada pelo IBAMA; e a importação dos Resíduos Inertes é 

permitida, porém a importação de pneumáticos usados é proibida. A Norma é 

exaustiva em classificação e definições, contendo anexo com lista de todos os 

componentes considerados para fins de atender aos critérios de segurança à 

saúde humana e do ambiente. 

Considerando a necessidade de classificação dos resíduos, para melhor 

gerenciamento das importações, o CONAMA resolve dar nova redação ao 

ANEXO 10 da Resolução 23, determinado no seu art. 8º,  Parágrafo Único, e 

edita a Resolução 235/98. Assim, o anexo 10 da Resolução CONAMA 23 

ganha nova redação.  

Em janeiro de 2003, foi promulgada a Emenda ao Anexo I e adoção dos 

Anexos VIII e IX à Convenção da Basileia sobre o Movimento Transfronteiriço 

de Resíduos Perigosos e seu Depósito e recicláveis, pelo Decreto nº 4.581.   

Para a importação de resíduos sólidos, é necessária a inclusão e regularização 

da empresa no Cadastro Técnico Federal - CTF. Esse cadastro é feito no site 

do IBAMA2, em categoria correlata à atividade que a empresa vai realizar com 

os resíduos a serem importados, estar em dia com a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental – TCFA e possuir Licença de Operação expedida pelo 

órgão ambiental competente. 

Anualmente a empresa deverá enviar o relatório de suas atividades, disponível 

no CTF, referente aos quantitativos importados assim como resíduos que são 

gerados no processo, emissões, efluentes, insumos utilizados no processo 

produtivo, além de dados de licenciamento ambiental da empresa 

processadora. 

A exigência desse cadastramento, no entanto,  já era previsto na Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente, nº 6.938/81, Art. 17, Incisos I e II, dispondo que é 

obrigatório o registro de todas as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à 

atividade potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente.  

Após o cadastramento, segue-se o preenchimento e envio  da documentação 

prevista no art. 6º do Anexo do Decreto 875/93. O Estado de exportação deve 

notificar ou exigir que o gerador ou exportador notifiquem, por escrito, por meio 
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da autoridade competente do Estado de exportação, a respeito de qualquer 

movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos 

propostos3. Além da notificação, há necessidade da elaboração de um Laudo 

Analítico Laboratorial do Resíduo4. 

Concluindo o procedimento legal de importação/exportação, após o 

cadastramento e o envio da documentação, a empresa deverá enviar o número 

da Licença de Importação (LI) e solicitar o deferimento por e-mail 5. 

A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos 6  estende a proibição de 

importação de resíduos sólidos perigosos, os rejeitos e os resíduos sólidos 

cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal 

e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reuso, reutilização ou 

recuperação. 

Percebe-se que o legislador imprimiu mais rigorismo à movimentação 

transfronteiriça dos resíduos trazendo expressamente a vedação da importação 

dos rejeitos, que são os resíduos não passíveis de reaproveitamento, 

reciclagem ou reutilização, mesmo que com todos os recursos tecnológicos e 

economicamente viáveis. Isso porque, apesar de não ser tóxico, reativo, 

corrosivo ou inflamável como os classificados como perigosos, não teria 

finalidade alguma para ingressar no território brasileiro, que não fosse para 

disposição final. 

Para coroar a restrição, o Decreto que regulamenta a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos7, comina a mesma multa de R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00 

ao importador de resíduos sólidos perigosos e de rejeitos, cujas características 

causem dano ao meio ambiente e à saúde pública e animal e à sanidade 

vegetal, ainda que para tratamento, reuso reutilização ou recuperação.  

Apesar da existência de acordos internacionais para evitar o tráfico ilícito de 

resíduos sólidos, a mídia noticiou a chegada nos portos Santos/SP, de Rio 

Grande/RS e no porto seco em Caxias do Sul/RS, de containers contendo 

toneladas de lixo doméstico provenientes da Europa.  

A legislação é rica e o tema é nobre; a consciência é individual e o dano é 

difuso.  
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