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FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes
Assunto:  Esta  convenção  estabelece  medidas  visando  eliminar  gradativamente  a 

emissão de poluentes orgânicos persistentes, tendo em vista que não são degradáveis e 

se acumulam nos organismos vivos, prejudicando a saúde humana e o meio ambiente.
Decreto:    5.753 Entrada em vigor: 12/04/2003
Apresentação.

A convenção de Estocolmo sobre Poluentes  orgânicos  persistentes, 
doravante denominada de POPs, tem como objetivo erradicar ou reduzir ao máximo a 
utilização  e  circulação  dos  poluentes  orgânicos  persistentes.  Tais  poluentes  seriam 
aqueles que contém substâncias químicas tóxicas e bioacumulativas e que podem ser 
transportados pelo ar, água e por espécies migratórias, acumulando-se em ecossistemas 
terrestres ou aquáticos. A própria POPs elenca em seus anexos os poluentes que assim 
considera, mas a importância da adequada apreensão do conceito está na possibilidade 
da  inclusão  de  outros  poluentes  a  pedido  das  partes,  desde  que  tenham  tais 
características. A POPs tem como um de seus principais fundamentos o princípio da 
precaução, o que significa que em sua aplicação, quando houver incerteza científica 
sobre  a  possibilidade  ou  não  de  uma  substância  se  enquadrar  como  um  poluente 
orgânico persistente, a dúvida deve ser interpretada a favor do meio-ambiente.

A POPs tem como idéia geral  a obrigação de cada uma das partes 
envidar esforços para a redução e eliminação do uso de alguns poluentes, bem assim de 
sua  exportação.  É  importante  ressaltar  que  a  POPs  deve  ser  sempre  aplicada  em 
conjunto com seus anexos, pois sem eles ela seria uma espécie de norma penal em 
branco  sem  a  necessária  complementação.  Embora  todas  as  obrigações  das  partes 
estejam  fixadas  no  seu  texto  principal,  é  nos  seus  anexos  que  se  encontram  as 
substâncias cuja eliminação do uso, restrição ao uso e  exportação se referem, bem 
assim procedimentos técnicos referidos pelo texto principal da convenção. 

Secretariado:

United Nations Environment Programme

Sede:

International Environment House I

11-13 Chemin des Anemones
1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland
Telephone: +41 22 917 87 29
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Facsimile: +41 22 917 80 98
E-mail: ssc@pops.int 
www.pops.int
Ponto de Contato no Brasil:
Contato oficial:

Chefe da Divisão de Política Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo II, sala 204, Brasília
Tel: +55 61 3411 9289 / +51 (61) 3411 9295, +55 61 3411 9295 
Fax: +55 61 3411 9288
email: dpad@mre.gov.br

Para fins do art. 9º da Convenção
Diretor do Departamento de Qualidade Ambiental
Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 8o Andar
Anexo II, sala 204
Brasília - DF 70.068-900
Tel.: (61) 3317 1244
Email: gpsq@mma.gov.br
Reservas pelo Brasil: não há.

Existência de fundo de financiamento: 

sim. 

Referência: Global Environment Facility  - 

www.gefweb.org - art. 14 Convenção
Obrigações programáticas:
Artigo 3º - 6. Toda Parte que tenha uma exceção específica de acordo com o Anexo A 

ou uma exceção específica ou finalidade aceitável de acordo com o Anexo B deverá 

tomar  as  medidas  apropriadas  para  assegurar  que  qualquer  produção  ou  utilização 

correspondente a essa exceção ou finalidade ocorra de modo que se evite ou minimize 

a exposição humana e a liberação no meio ambiente. Quanto às exceções específicas ou 

às finalidades aceitáveis que incluírem a liberação intencional no meio ambiente em 

condições de utilização normal, tal liberação deverá ser a mínima necessária, levando 

em consideração as normas e diretrizes aplicáveis.

Artigo 5º - (b) promover a aplicação das medidas disponíveis, viáveis e práticas que 

permitam  alcançar  rapidamente  um  grau  realista  e  significativo  de  redução  das 
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liberações ou de eliminação das fontes; 

(c) promover o desenvolvimento e, quando se considere oportuno, exigir a utilização de 

materiais, produtos e processos substitutivos ou modificados para evitar a formação e 

liberação das substâncias químicas incluídas no Anexo C, levando em consideração as 

orientações gerais sobre medidas de prevenção e redução das liberações que figuram no 

Anexo C e as diretrizes que forem adotadas por decisão da Conferência das Partes; 

Artigo 6º - 1. Com a finalidade de assegurar que os estoques que consistam de / ou que 

contenham  as  substâncias  químicas  relacionadas  no  Anexo  A  ou  no  Anexo  B,  e 

resíduos, incluindo os produtos e artigos que se convertam em resíduos, consistindo de, 

contendo ou contaminados com as substâncias químicas relacionadas nos anexo A, B 

ou C, sejam gerenciados de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente, cada 

Parte deverá:

(b) identificar, na medida do possível, estoques que consistam de, ou contenham, as 

substâncias  químicas  relacionadas  no  Anexo  A  ou  Anexo  B,  de  acordo  com  as 

estratégias referidas no subparágrafo (a);

(c)  gerenciar  os  estoques,  conforme  o  caso,  de  maneira  segura,  eficiente  e 

ambientalmente saudável. Os estoques das substâncias químicas relacionadas no Anexo 

A ou no Anexo B, quando não for mais possível utilizá-las de acordo com uma exceção 

específica determinada no Anexo A ou uma exceção específica ou finalidade aceitável 

determinada no Anexo B, exceto estoques cuja exportação esteja permitida de acordo 

com o Art. 3º, parágrafo 2, serão considerados resíduos e serão gerenciados de acordo 

com o subparágrafo (d); 

(d) tomar medidas adequadas para que tais resíduos, incluídos os produtos e artigos 

quando se convertem em resíduos: 

i)  sejam  manejados,  coletados,  transportados  e  armazenados  de  maneira 
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ambientalmente saudável; 

(e)  empenhar-se  para  elaborar  estratégias  adequadas  para  identificar  sítios 

contaminados com as substâncias químicas relacionadas nos Anexos A, B ou C; no 

caso  de  se  remediar  esses  sítios,  isso  deve  ser  feito  de  maneira  ambientalmente 

saudável.

Artigo 10 - Informação, Conscientização e Educação do Público - 1. Cada Parte deverá, 

de acordo com sua capacidade, promover e facilitar: 

(a)  a  conscientização  dos  formuladores  de  políticas  e  decisões  com  relação  aos 

poluentes orgânicos persistentes; 

(b)  a  comunicação  ao  público  de  todas  informações  disponíveis  relacionadas  aos 

poluentes  orgânicos  persistentes,  levando  em  consideração  o  disposto  no  Art.  9º, 

parágrafo 5; 

(c)  a  elaboração  e  implementação  de  programas  de  educação e  conscientização  do 

público,  especialmente  mulheres,  crianças  e  pessoas  menos  instruídas,  sobre  os 

poluentes orgânicos persistentes, seus efeitos para a saúde e o meio ambiente e suas 

alternativas; 

(d)  a  participação  do  público  no  tratamento  do  tema  dos  poluentes  orgânicos 

persistentes e seus efeitos para a saúde e o meio ambiente  e o desenvolvimento de 

respostas adequadas, incluindo as possibilidades de se fazer aportes, em nível nacional, 

para a implementação da presente Convenção; 

(e) o treinamento dos trabalhadores, cientistas, educadores e pessoal técnico e da área 

gerencial; 

(f) a elaboração e troca de material educativo e de conscientização do público, no plano 

nacional e internacional; e,
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(g) a elaboração e implementação de programas educativos e de treinamento, no plano 

nacional e internacional.

2. Cada Parte, de acordo com sua capacidade, assegurará que o público tenha acesso às 

informações públicas referidas no parágrafo 1 e que tais informações sejam mantidas 

atualizadas. 

3.  Cada  Parte,  de  acordo com sua  capacidade,  estimulará  a  indústria  e  os  usuários 

profissionais  a promover  e facilitar  a disponibilização das informações  referidas  no 

parágrafo 1 em plano nacional e, conforme o caso, em plano sub-regional, regional e 

global. 

5. Cada Parte direcionará especial  atenção ao desenvolvimento de mecanismos,  tais 

como  os  registros  de  liberação  e  transferência  de  poluentes,  para  a  coleta  e 

disseminação de informações sobre estimativas das quantidades anuais de liberação ou 

eliminação das substâncias químicas relacionadas no Anexo A, B ou C. 

Artigo  11 -  1.  As Partes,  de acordo com suas  capacidades,  deverão estimular  e/ou 

efetuar,  no  plano  nacional  e  internacional,  adequadas  atividades  de  pesquisa, 

desenvolvimento,  monitoramento e cooperação com relação aos poluentes orgânicos 

persistentes  e,  conforme  o  caso,  com  relação  às  suas  alternativas  e  a  potenciais 

poluentes orgânicos persistentes, inclusive sobre:

(a) as fontes e as liberações no meio ambiente; 

(b) a existência, os níveis e as tendências em seres humanos e no meio ambiente; 

(c) o transporte, o destino final e a transformação no meio ambiente; 

(d) os efeitos na saúde humana e no meio ambiente; 

(e) os impactos socioeconômicos e culturais; 
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(f) a redução e/ou eliminação das liberações; e, 

(g) as metodologias harmonizadas para elaboração de inventários de fontes geradoras e 

as técnicas analíticas para mensuração das liberações.

2. Ao tomar as medidas para a implementação do parágrafo 1, as Partes, de acordo com 

suas capacidades, deverão:

(a) apoiar e seguir desenvolvendo, conforme o caso, programas internacionais, redes e 

organizações  que  objetivem  a  definição,  condução,  avaliação  e  financiamento  de 

pesquisa, coleta de dados e monitoramento, levando em consideração a necessidade de 

minimizar a duplicação de esforços; 

(b) apoiar os esforços nacionais e internacionais para fortalecer a capacidade nacional 

de pesquisa técnica e científica, especialmente nos países em desenvolvimento e nos 

países com economias em transição, e para promover o acesso aos dados e análises, 

bem como o seu intercâmbio;

(c) levar em consideração os problemas e necessidades dos países em desenvolvimento 

e dos países com economias em transição, especialmente os relacionados aos recursos 

financeiros e técnicos, e cooperar para o melhoramento de sua capacidade de participar 

nos esforços referidos nos subparágrafos (a) e (b);

(d)  efetuar  trabalhos  de  pesquisa  destinados  a  mitigar  os  efeitos  dos  poluentes 

orgânicos persistentes na saúde reprodutiva; 

(e)  tornar acessíveis  ao público,  de forma oportuna e regular, os resultados de suas 

pesquisas e atividades de desenvolvimento e monitoramento, referidas neste parágrafo; 

e,

(f) estimular e/ou realizar atividades de cooperação relacionadas ao armazenamento e à 

manutenção das informações geradas por pesquisa, desenvolvimento e monitoramento.
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Artigo 13 - 1. Cada Parte se compromete,  de acordo com sua capacidade, a prestar 

apoio financeiro e a oferecer incentivos para atividades nacionais que visem alcançar o 

objetivo da presente Convenção, de acordo com seu plano, prioridades e programas 

nacionais.

Obrigações concretas:

Artigo 3º - 1. Cada Parte deverá:

(a)  proibir  e/ou adotar  as medidas  jurídicas  e administrativas  que sejam 
necessárias para eliminar:

i) a produção e utilização das substâncias químicas relacionadas no Anexo 
A, de acordo com as disposições especificadas naquele Anexo; e, 

ii)  a  importação  e  exportação  das  substâncias  químicas  relacionadas  no 
Anexo A, de acordo com as disposições do parágrafo 2; e, 

(b) restringir a produção e utilização das substâncias químicas relacionadas 
no Anexo B, de acordo com as disposições especificadas naquele Anexo. 

2. Cada Parte adotará medidas para garantir que: 

(a) uma substância química relacionada no Anexo A ou no Anexo B, seja 
importada apenas: 

i)para sua disposição ambientalmente adequada, na forma disposta no Art. 
6º, parágrafo 1 (d); ou,

ii)para uma utilização ou finalidade permitida para essa Parte de acordo 
com o Anexo A ou o Anexo B;

(b) uma substância química relacionada no Anexo A, para a qual esteja em 
vigor  uma  exceção  específica  para  produção  ou  utilização,  ou  uma 
substância química relacionada no Anexo B para a qual esteja em vigor 
uma finalidade aceitável de produção ou uso, considerando as disposições 
relevantes  dos  instrumentos  internacionais  de  consentimento  prévio 
informado, seja exportada apenas: 

i)para sua disposição ambientalmente adequada, na forma disposta no Art. 
6º, parágrafo 1(d); ou,
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ii)para  uma  Parte  que  tenha  autorização  para  utilizar  aquela  substância 
química de acordo com o Anexo A ou o Anexo B; ou,; ou,

iii)para um Estado que não seja Parte na presente Convenção que tenha 
fornecido uma certificação anual para a Parte exportadora. Essa certificação 
deverá  especificar  o  uso  previsto  da  substância  química  e  incluir  uma 
declaração de que, para aquela substância química, o Estado importador se 
compromete a:

a.  proteger  a  saúde  humana  e  o  meio  ambiente  tomando  as  medidas 
necessárias para minimizar ou evitar liberações;

b. cumprir o disposto no Art. 6º, parágrafo 1; e,

c.  cumprir,  quando  proceder,  o  disposto  no  parágrafo  2  da  Parte  II  do 
Anexo B.

(c)  uma  substância  química  relacionada  no  Anexo  A,  para  a  qual  as 
exceções específicas para produção e utilização não estejam mais em vigor 
para  qualquer  Parte,  não  será  exportada  por  essa  Parte,  exceto  para  o 
propósito de sua disposição ambientalmente adequada, na forma disposta 
no Art. 6º, parágrafo 1 (d); 

3. Cada Parte, que disponha de um ou mais sistemas de regulamentação e avaliação de 
novos agrotóxicos  ou novas substâncias  químicas  industriais  deverá adotar  medidas 
para  regulamentar,  com a  finalidade  de  prevenir  a  produção e  utilização  de  novos 
agrotóxicos ou novas substâncias químicas industriais que, levando em consideração os 
critérios do parágrafo 1 do Anexo D, possuam as características de poluentes orgânicos 
persistentes.

4. Cada Parte, que disponha de um ou mais esquemas de regulamentação e avaliação de 
agrotóxicos  ou  substâncias  químicas  industriais  levará  em  consideração  nesses 
esquemas,  se for o caso,  os  critérios  do parágrafo 1 do Anexo D na realização  da 
avaliação dos agrotóxicos ou substâncias químicas industriais atualmente em uso. 

Artigo 5º -  Cada Parte  adotará  como mínimo as seguintes  medidas  para reduzir  as 
liberações  totais  derivadas  de  fontes  antropogênicas  de  cada  uma  das  substâncias 
químicas incluídas no Anexo C, com a finalidade de sua redução ao mínimo e, onde 
viável, sua eliminação definitiva: 

(a) elaborar um plano de ação ou, se for o caso, um plano de ação regional ou sub-
regional, num prazo de dois anos a partir da entrada em vigor da presente Convenção 
para  a  Parte,  e  subseqüentemente  o  implementar,  como  parte  de  seu  plano  de 
implementação  especificado  no  Art.  7º,  elaborado  para  identificar,  caracterizar  e 
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combater as liberações das substâncias químicas relacionadas no Anexo C, e facilitar a 
implementação dos subparágrafos (b) a (e). O plano de ação deverá incluir os seguintes 
elementos: 

i) avaliação das liberações atuais e as projetadas, incluindo a elaboração e manutenção 
dos  inventários  de  fontes  e  estimativas  de  liberações,  levando  em consideração  as 
categorias das fontes identificadas no Anexo C; 

ii) avaliação da eficácia das leis e políticas da Parte relativas à gestão dessas liberações; 

iii) estratégias para cumprir as obrigações estipuladas no presente parágrafo, levando 
em consideração as avaliações mencionadas nos incisos (i) e (ii);

iv)  medidas  para promover  educação,  capacitação e a conscientização em relação a 
essas estratégias; 

v) revisão qüinqüenal dessas estratégias e seu êxito no cumprimento das obrigações 
decorrentes deste parágrafo; tais revisões serão incluídas no relatório a ser apresentado 
de acordo com o Art. 15; 

vi) cronograma para implementação do plano de ação, inclusive das estratégias e das 
medidas identificadas no plano.

(d) promover e, de acordo com o cronograma de implementação do seu plano de ação, 
requerer  o  uso  das  melhores  técnicas  disponíveis  para  as  novas  fontes  dentro  das 
categorias  de  fontes  que,  segundo  determinou  uma  Parte  no  seu  plano  de  ação, 
justifiquem tais  medidas,  com enfoque inicial  especial  para  as  categorias  de  fontes 
identificadas na Parte II do Anexo C. De qualquer forma, o requisito de utilização das 
melhores técnicas disponíveis relacionadas às novas fontes das categorias relacionadas 
na Parte II daquele Anexo será adotado gradualmente, o quanto antes possível, mas no 
mais tardar em quatro anos após a entrada em vigor da Convenção para aquela Parte. 
Com  relação  às  categorias  identificadas,  as  Partes  promoverão  a  utilização  das 
melhores  práticas  ambientais.  Ao  aplicar  as  melhores  técnicas  disponíveis  e  as 
melhores  práticas  ambientais,  as  Partes deverão levar  em consideração  as diretrizes 
gerais  sobre medidas  de prevenção e redução das liberações  que figuram no citado 
Anexo  e  as  diretrizes  sobre  melhores  técnicas  disponíveis  e  melhores  práticas 
ambientais que sejam adotadas por decisão da Conferência das Partes; 

(e)  promover,  de acordo com seu plano de ação,  o emprego das melhores  técnicas 
disponíveis e das melhores práticas ambientais: 

i) para fontes existentes, dentro das categorias de fontes relacionadas na Parte II do 
Anexo C e das categorias de fontes tais  como as relacionadas na Parte III  daquele 
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Anexo; e 

ii) para novas fontes, dentro das categorias tais como as relacionadas na Parte III do 
Anexo C, para as quais a Parte não tenha realizado nenhuma iniciativa no marco do 
subparágrafo (d).

Ao implementar as melhores técnicas disponíveis e as melhores práticas ambientais, as 
Partes deverão levar em consideração as orientações gerais sobre medidas de prevenção 
e redução das liberações  que figuram no Anexo C e as orientações  sobre melhores 
técnicas disponíveis e melhores práticas ambientais que sejam adotadas por decisão da 
Conferência das Partes; 

Artigo 6º - 1. Com a finalidade de assegurar que os estoques que consistam de / ou que 
contenham  as  substâncias  químicas  relacionadas  no  Anexo  A  ou  no  Anexo  B,  e 
resíduos, incluindo os produtos e artigos que se convertam em resíduos, consistindo de, 
contendo ou contaminados com as substâncias químicas relacionadas nos anexo A, B 
ou C, sejam gerenciados de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente, cada 
Parte deverá:

(a) elaborar estratégias apropriadas para identificar: 

i)  os  estoques  que  consistam  de,  ou  que  contenham,  as  substâncias  químicas 
relacionadas no Anexo A ou Anexo B; e, 

ii) os produtos e artigos em uso, bem como os resíduos que consistam de, contenham 
ou estejam contaminados com uma substância química relacionada no Anexo A, B ou 
C;

(d) tomar medidas adequadas para que tais resíduos, incluídos os produtos e artigos 
quando se convertem em resíduos: 

ii) sejam dispostos de forma que o teor de poluente orgânico persistente seja destruído 
ou  irreversivelmente  transformado  para  que  não  exibam  mais  características  de 
poluentes orgânicos persistentes ou dispostos de outra forma ambientalmente saudável 
quando a destruição ou transformação irreversível não represente a opção preferível do 
ponto de vista ambiental ou o teor de poluente orgânico persistente seja baixo, levando 
em  consideração  regras,  padrões  e  diretrizes  internacionais,  incluindo  aqueles  que 
possam ser elaborados  de acordo com o parágrafo 2 e  regimes  globais  e regionais 
relevantes que regem a gestão de resíduos perigosos; 

iii) não sejam permitidos para operações de disposição que possibilitem a recuperação, 
reciclagem,  regeneração,  reutilização  direta  ou  usos  alternativos  dos  poluentes 
orgânicos persistentes; e, 
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iv)  não  sejam  transportados  através  de  fronteiras  internacionais  sem  levar  em 
consideração as regras, normas e diretrizes internacionais relevantes;

Artigo 7º - 1. Cada Parte deverá:

(a) elaborar um plano para a implementação de suas obrigações decorrentes da presente 
Convenção e envidar esforços para a sua execução; 

(b) transmitir seu plano de implementação à Conferência das Partes num prazo de dois 
anos a partir da data de entrada em vigor da Convenção para aquela Parte; e, 

(c)  revisar e atualizar,  conforme o caso, seu plano de implementação em intervalos 
periódicos e na forma determinada por decisão da Conferência das Partes. 

Artigo 9º - 1.  Cada Parte deverá facilitar  ou realizar  o intercâmbio de informações 
relacionadas:

(a) à redução ou eliminação da produção, utilização e liberação de poluentes orgânicos 
persistentes; e, 

(b)  às  alternativas  para  os  poluentes  orgânicos  persistentes,  inclusive  informações 
relacionadas aos seus riscos, bem como seus custos econômicos e sociais. 

3. Cada Parte designará um ponto focal nacional para a troca dessas informações 

Artigo 15 - 1. Cada Parte informará à Conferência das Partes sobre as medidas que 
tenha  adotado  para  implementar  as  disposições  da  presente  Convenção  e  sobre  a 
eficácia dessas medidas para alcançar os objetivos desta Convenção.

2. Cada Parte deverá informar ao Secretariado: 

(a) dados estatísticos sobre as quantidades totais da produção, importação e exportação 
de cada um das substâncias químicas relacionadas no Anexo A e no Anexo B ou uma 
estimativa razoável de tais dados; e, 

(b)  na  medida  do  possível,  uma  lista  dos  Estados  dos  quais  tenha  importado  cada 
substância e dos Estados para os quais tenha exportado cada substância. 

3. Os informes serão apresentados em intervalos periódicos e no formato a ser decidido 
pela Conferência das Partes em sua primeira reunião. 

Artigo 16 - 2. Com a finalidade de facilitar tal avaliação, a Conferência das Partes, em 
sua primeira reunião, deverá iniciar os preparativos para obter dados de monitoramento 
comparáveis sobre a presença das substâncias químicas relacionadas nos Anexos A, B 
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e C bem como seu transporte global e regional no meio ambiente. Esses preparativos:

(a)  deverão ser implementados pelas Partes em nível regional,  conforme o caso, de 
acordo com suas capacidades técnicas e financeiras, utilizando, dentro do possível, os 
programas e mecanismos de monitoramento existentes e promovendo a harmonização 
dos critérios; 

(c) incluirão relatórios à Conferência das Partes sobre os resultados das atividades de 
monitoramento  de  caráter  regional  e  global,  com  periodicidade  a  ser  fixada  pela 
Conferência das Partes.

Mecanismos  de  controle  /  implementação  (Plano  nacional  de  Implementação, 
relatórios, etc)

- Plano Nacional de Implementação – Art. 7º da Convenção.
- Relatório sobre medidas tomadas para implementação – Art. 15 da Convenção.

ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
NORMA INTERNACIONAL

A convenção  de  Estocolmo  sobre  Poluentes  orgânicos  persistentes, 
doravante denominada de POPs, tem como objetivo erradicar ou reduzir ao máximo a 
utilização  e  circulação  dos  poluentes  orgânicos  persistentes.  Tais  poluentes  seriam 
aqueles que contém substâncias químicas tóxicas e bioacumulativas e que podem ser 
transportados pelo ar, água e por espécies migratórias, acumulando-se em ecossistemas 
terrestres ou aquáticos. A própria POPs elenca em seus anexos os poluentes que assim 
considera, mas a importância da adequada apreensão do conceito está na possibilidade 
da  inclusão  de  outros  poluentes  a  pedido  das  partes,  desde  que  tenham  tais 
características. A POPs tem como um de seus principais fundamentos o princípio da 
precaução,  o que significa que em sua aplicação,  quando houver incerteza científica 
sobre  a  possibilidade  ou  não  de  uma  substância  se  enquadrar  como  um  poluente 
orgânico persistente, a dúvida deve ser interpretada a favor do meio-ambiente.

A POPs tem como idéia  geral  a  obrigação de cada uma das partes 
envidar esforços para a redução e eliminação do uso de alguns poluentes, bem assim de 
sua  exportação.  É  importante  ressaltar  que  a  POPs  deve  ser  sempre  aplicada  em 
conjunto com seus anexos,  pois  sem eles ela  seria uma espécie de norma penal em 
branco  sem  a  necessária  complementação.  Embora  todas  as  obrigações  das  partes 
estejam  fixadas  no  seu  texto  principal,  é  nos  seus  anexos  que  se  encontram  as 
substâncias  cuja eliminação do uso,  restrição ao uso e  exportação  se referem,  bem 
assim procedimentos técnicos referidos pelo texto principal da convenção. 

Rua XV de Novembro, n.º 1305 – 10º Andar – Centro – Blumenau/SC
Fone/Fax: (47) 3321-1700 e-mail: ricardo@prsc.mpf.gov.br

FS 12

mailto:prmblumenau@prsc.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

SUB-GRUPO DE TRABALHO DE TRATADOS INTERNACIONAIS

A POPs  adotou  três  tipos  de  critérios  para  seus  poluentes,  que  se 
aglutinam  em  três  anexos:  A,  B  e  C.  No  anexo  A  encontram-se  as  substâncias 
destinadas à eliminação, mas que possuem exceções específicas quanto à produção e ao 
uso, sendo que cada parte deverá registrar junto ao secretariado da POPs se pretende 
fazer uso da exceção. De qualquer forma, há o prazo de cinco anos, prorrogáveis por até 
mais cinco pela Conferências das Partes (doravante denominada COP), em cada caso 
específico,  para  que  todas  as  exceções  sejam  eliminadas  e  todas  os  poluentes  ali 
relacionados não possam mais ser produzidos ou utilizados nos Estados signatários. O 
anexo B é dedicado integralmente ao DDT, e menciona as finalidades aceitáveis  ou 
restrições  específicas  de  sua  produção  e  de  seu  uso,  também  a  partir  de  registro 
individual  de  cada  uma  das  partes  da  POPs,  sendo  que  há  ainda  recomendações 
específicas relacionadas ao DDT que cada parte deve seguir. O anexo C trata de três 
poluentes para os quais a POPs traz a obrigação das partes de reduzir ao mínimo sua 
formação e liberação para os ecossistemas e, se possível, sua eliminação completa. É 
interessante  ressaltar  que,  embora  preveja  a  redução  ao  mínimo  possível  de  sua 
formação  e  liberação,  o  que  isoladamente  poderia  resultar  numa  obrigação  apenas 
programática,  constam no anexo  C  as  melhores  técnicas  disponíveis  e  as  melhores 
práticas ambientais  para que as partes exijam em seus territórios com o objetivo de 
alcançar  essa  formação  e  liberação  mínima  almejada.  É  claro  que  todos  estes 
procedimentos  estarão  estreitamente  vinculados  às  capacidades  financeiras  dos 
formadores  e  emissores  dos  poluentes.  Inclusive,  a  POPs  leva  em consideração  os 
países  em  desenvolvimento  e  as  economias  em  transição  em  seu  texto,  prevendo 
mecanismos  de  transferência  de  tecnologia,  de  assistência  técnica  e  de  recursos 
financeiros a serem disciplinados pela COP. 

A  POPs  ainda  traz  mais  três  anexos  ao  seu  corpo  principal,  que 
também  têm  relação  com  os  dispositivos  deste.  O  anexo  D  traz  os  requisitos  de 
informação e os critérios de seleção para a proposta, tanto no aspecto formal quanto no 
técnico, para as quais devem as partes atentar quando do pedido de inclusão de nova 
substância nos anexos A, B, C. Basicamente a substância sugerida passará por análise 
de um comitê permanente a ser criado pelo COP, sendo que o comitê apresenta relatório 
conclusivo para decisão unânime ou  majoritária das partes no COP. O anexo E, por sua 
vez, traz as informações que são requeridas para o caso de uma das partes desejar evitar 
a exportação de uma substância química que acredite possa causar poluição persistente 
em seu transporte e que necessite de uma ação global. Neste caso, além dos requisitos 
do anexo D, também deve a parte proponente trazer ao Secretariado as informações 
previstas  no  anexo  E,  ou  seja,  além  dos  critérios  técnicos  que  a  substância  deve 
preencher  para  ser  considerada  como  poluente  orgânico  persistente,  devem  ser 
levantados seus efeitos nocivos quanto ao transporte e comércio internacional. A POPs 
prevê em seu texto hipóteses em que a exportação de terminadas substâncias constantes 
de seus anexos A, B e C é vedada, à exceção se feita para sua adequada disposição 
ambiental.  O  anexo  F  da  POPs  prevê,  ainda  no  que  tange  à  inclusão  de  novas 
substâncias nos anexos A, B e C, a necessidade do fornecimento de informações à COP 
sobre  os  impactos  sócio-econômicos  que  as  medidas  de  prevenção,  restrição  e 
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eliminação do uso terão, a fim de que a COP possa analisar seus impactos nos Estados 
partes antes de sua inclusão.

Delimitados os aspectos principais  dos anexos ao texto principal  da 
POPs, traçaremos a seguir um perfil do conteúdo desta.

Numa prova de que o objetivo da POPs não é de se tornar um texto 
meramente  programático,  ela  prevê  um  plano  de  ação  específico  para  redução  ou 
eliminação da liberação das substâncias químicas inscritas no seu anexo C, sendo que as 
partes  têm  um  prazo  de  dois  anos  depois  de  ratificada  a  Convenção  para  sua 
apresentação  junto ao  secretariado  da  POPs.  O plano de  ação  deverá  conter  alguns 
elementos  mínimos  previstos  na  convenção,  como as  obrigações  de  levantamento  e 
avaliação das fontes emissoras existentes, produzindo dados estatísticos neste sentido. 
Deve apresentar também avaliação das leis nacionais existentes e as estratégias para 
implementação das ações concretas. Além disso, é exigido ainda cronograma executivo 
de  implementação  do  mencionado  plano,  sendo  que  a  cada  cinco  anos  devem  ser 
revistas as estratégias e analisado seu êxito pelo Estado parte.

Além do plano de ação quanto à liberação de substâncias previstas no 
anexo C, o Estado parte deverá adotar ainda estratégias para o combate à liberação e 
eliminação de resíduos de estoques de substâncias constantes nos anexos A, B, e C.

A POPs ainda prevê a elaboração de um plano de implementação de 
toda a Convenção, a ser elaborado por cada Estado parte no prazo de dois anos a contar 
de seu ato de ratificação, com obrigatoriedade de revisão a cada dois anos, bem assim o 
envio de relatório   a cada uma das COP a se realizarem sobre a implementação da 
Convenção.

Com relação ao intercâmbio de dados entre as partes e ao controle dos 
prazos fixados na POPs, tal função é do secretariado da Convenção, que funciona como 
órgão centralizador de informação e de contato, sendo que cada parte deve informar ao 
secretariado ponto de contato nacional.

Outro  aspecto  interessante  da  POPs  é  a  obrigação  das  partes 
promoverem o treinamento de técnicos, cientistas, trabalhadores e outros profissionais 
sobre  o  tema,  além  de  elaborarem  e  implementarem   programas  educativos  e  de 
conscientização pública sobre os poluentes orgânicos persistentes, para que a sociedade 
aja como principal colaboradora  em seu cumprimento, devendo ainda as partes zelarem 
pela contínua informação pública de tudo que diga respeito às ações de implementação 
da POPs.

A criação de mecanismo financeiro específico pela POPs também é de 
especial  relevância,  pois  se  destina  a  auxiliar  os  países  em desenvolvimento  e  com 
economias em transição a implementarem as obrigações constantes na Convenção. Tal 
mecanismo será regulado pela COP no decorrer da vigência da POPs.
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Por fim, é importante ressaltar que a COP avaliará constantemente a 
eficiência da convenção, a partir de relatórios elaborados pelo secretariado com base nas 
informações recebidas das partes, sendo que suas decisões tem caráter executivo. É a 
COP ainda que tratará dos casos de não cumprimento e as medidas a serem adotadas, 
sendo  que  suas  decisões  são  por  unanimidade  e,  quando  não  possível,  por  voto 
majoritário  de  dois  terços  dos membros.  Esta  assertiva  dá idéia  da importância  do 
acompanhamento das COP para se verificar o rumo que a Convenção está tomando e 
eventuais novas obrigações direcionadas às partes, lembrando que em caso de emenda à 
Convenção ela deve ser ratificada pela parte. Como última menção citamos ainda que a 
POPs não admite ressalvas a seu texto.     
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