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JUSTIFICATIVA

Na evolução da sociedade humana, o aparecimento e
desenvolvimento de determinados materiais, tecnologias, e
produtos, contribuíram de forma muito significativa para
melhorar a qualidade de vida e o padrão de conforto da população
do planeta.

Dentre esses materiais e produtos que nasceram com a evolução
tecnológica da humanidade, e depois com o advento da chamada
"revolução industrial", podemos citar os diferentes tipos de metais
ou ligas metálicas, dentre eles ferro, aço, alumínio, etc., das
cerâmicas, vidros, do papel para imprensa e do papelão para
embalagens, da borracha e do material plástico, este último tendo
como sua matéria prima bruta o petróleo.
Dentre os produtos ou invenções que revolucionaram a história
da humanidade, podemos citar o motor à vapor e a explosão, e as
suas aplicações práticas, como a máquina a vapor, base da
chamada "revolução industrial" e o automóvel, verdadeiro ícone

010	 da moderna sociedade de consumo. Também podemos citar o
avião, grandes navios transoceânicos, energia elétrica, telefone,
tv, etc...
No entanto, os chamados bens de consumo, sejam duráveis ou
semi-duráveis, base do tipo de vida da sociedade moderna, tendo
em vista sua produção industrial em escala massiva, tem
provocado sérios desequilíbrios no planeta, tanto em relação a
demanda de matérias primas para sua produção, como os
problemas decorrentes do descarte indevido desses produtos na
natureza após esgotado seu ciclo de uso, causando problemas em
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todos os componentes da Biosfera, seja no ar, solo, subsolo,

águas superficiais e subterrâneas.

No entanto, ao lado das melhorias da qualidade de vida da

população do planeta que esses materiais, produtos ou processos

produtivos proporcionam, o excesso de consumo da sociedade

moderna, ao lado da inexistência de politicas públicas

consistentes de uso racional desses insumos, aliados a falta de

orientação e mesmo de uma educação quanto ao uso correto

• desses produtos e de seus resíduos, tem afetado de forma

altamente impactante o próprio equilíbrio ecológico do planeta,

cujos exemplos mais sérios e conhecidos são os relativos ao

aquecimento global e as mudanças climáticas do planeta, a

contaminação do ar, solo, subsolo e das águas superficiais e

subterrâneas dos aqüíferos de água potável à disposição

humanidade.

No equacionamento desses problemas, cabe lembrar que gr e

número de materiais descartados pela sociedade moderna, •

• após o uso e fim da vida útil do produto, seja ao fim de

determinados processos industriais ou econômicos, podem ser

reprocessados e reutilizados na manufatura de novos produtos,

poupando desta maneira os já escassos recursos naturais do

planeta e contribuindo pára diminuir o impacto desses materiais

descartáveis sobre a natureza e meio ambiente, pois hoje um dos

maiores problemas do descarte incorreto de materiais recicláveis

é a sobrecarga que os mesmos acabam causando sobre os Aterros

Sanitários das cidades, principalmente nos grandes

conglomerados urbanos, como o da Capital e sua região

metropolitana.
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Sabe-se a longo tempo que os materiais e ligas metálicas e

assemelhados, cerâmicas, vidros, papel e papelão, podem ser

reciclados, já existindo mesmo uma razoável cultura nesse

segmento, e até cadeias produtivas em atividade para sua

recuperação e reprocessamento, não existindo, no entanto,

políticas públicas voltadas essencialmente para intensificação

dessa reciclagem, nem programas voltados para educar e

sensibilizar a população quanto ao uso racional e responsável de

• produtos e mercadorias.

Em relação a resíduos de produtos plásticos e seus derivados,

por serem estes originários da última grande revolução

tecnológica da humanidade, após a chamada revolução

industrial, a reciclagem desse tipo de material ainda não é muito

difundida, sendo até incipiente, mesmo estes produtos

apresentando uma taxa de reciclagem e reaproveitamento

cerca de 100%.

O chamado material plástico possui notável presença em

• milhares de aplicações na industria, medicina, engenharia, em

praticamente toda a cadeia produtiva e também em produtos

finais, sendo praticamente indispensável em nosso dia a dia.

A própria definição do plástico, como sendo um material que pode

ser moldado, formado por um material sólido cujo constituinte

fundamental é um polímero derivado do petróleo, o qual em

alguma fase de sua produção foi transformado em fluido e

moldado por ação do calor ou de pressão, demonstram sua

absoluta versatilidade e o quanto esse produto é importante na

vida da sociedade moderna.
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No entanto, verifica-se que todo insumo ou artigo produzido em
escala industrial, para atender aos sempre crescentes níveis de
consumo da população humana, causará impactos, muitos deles
positivos, outros nem tanto, em relação ao equilíbrio ideal do
meio ambiente.

Desta maneira, todo uso que o homem faz de meios, produtos ou
insumos, quer sejam naturais, ou advindos de novas tecnologias
ou processos industriais, podem ser benéficos ou não para o

•	 equilíbrio do meio ambiente do planeta, sempre dependendo do
aprimoramento e uso consciente que a sociedade e os Países
estabeleçam para essas demandas necessárias.
Portanto, não existem produtos ou processos tecnológicos que
representem usos danosos ou nocivos ao equilíbrio do meio
ambiente em si mesmos.

O que na verdade faltam são políticas públicas sérias, adequad
e responsáveis, que contemplem o uso adequado de es
produtos ou processos, para permitir melhorias da qualidade!.

111	 vida da população atual e signifiquem ao mesmo tempo, respeito
as novas concepções de equilíbrio ambiental e preservação dos
ecossistemas existentes, preservando nosso planeta para as
atuais e principalmente futuras gerações.
Uma questão que impacta o meio ambiente da Capital e está
diretamente ligado à questão da reciclagem de materiais, é o fato
de que hoje a capital paulistana produz cerca de 15 mil
toneladas de lixo por dia, sendo que os contratos firmados pela
Municipalidade no ano de 2004 estimavam uma projeção de fazer
a coleta e reciclagem de 10% desse lixo produzido, com a criação
de 31 cooperativas de coletas de material reciclável, uma
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cooperativa atuante na área de cada Subprefeitura, mas até o

momento existem apenas 12 cooperativas de coleta seletiva na

capital, com pouco apoio e incentivo da administração municipal,

reciclando apenas cerca de 0,5% (meio porcento) de todo o lixo

produzido, o que gera impacto direto nos Aterros Sanitários da

Capital. Segundo informações da própria Prefeitura de São

Paulo, o Aterro Bandeirantes já está com suas atividades

encerradas e o Aterro são João em fase final de esgotamento da

• sua capacidade de receber lixo. Hoje o lixo da Capital está sendo

em sua maior parte depositado em Aterro Sanitário particular no

Município vizinho de Caieiras, com custo adicional de cerca de R$

12 milhões de reais/ano. Em área vizinha ao atual Aterro São

João, na Zona Leste da Capital, está sendo licenciado um novo

Aterro Sanitário, o chamado Sítio Floresta ou CTL, onde deverá

futuramente ser depositado todo o lixo produzido na capital.

Desta maneira, essas são as razões da elaboração e apresent

do presente Projeto de Resolução perante esta Casa Legisla • ,

110 que submetemos a análise e aprovação dos Nobres Pares, tendo a

certeza que aprovado contribuirá em muito na geração de

instrumentos e políticas para incentivo ao uso racional e

responsável de produtos e reciclagem e reutilização de matérias

primas ou insumos, nas atividades industriais e econômicas

necessárias à vida na sociedade moderna, com responsabilidade

ecológica, redução do impacto nos Aterros Sanitários e medidas

de preservação do meio ambiente em nosso Município.

Sala das Sessões, em

Às Comissões competentes.
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