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Resíduos sólidos...um Resíduos sólidos...um 
PROBLEMA??? PROBLEMA???   



Somos consumidores.... 

...e, portanto GERADORES de resíduos!!! 



Os resíduos sólidos na política ambiental 

Início de 70 
Foco na disposição, sem 
atentar para a redução 

1970-80:  
Recuperação e 
reciclagem dos 
materiais como 

prioridade 

Final de 80 
redução do resíduo a 

partir da reutilização, em 
vez da reciclagem 

Lei 7.802/1989 Decreto 10/1982 
 

Lei 12.305/ 2010 

DEMAJOROVIC, 1996  



PNRS 

Lei nº 12.305/2010 

Definições 
(Art. 3º) 

Princípios 
(Art. 6º) 

Objetivos 
(Art. 7º) 

Instrumentos  
(Art. 8º) 

Diretrizes 
(Título III, 

Cap. I) 

Planos (Título 
III, Cap. II) 

Responsabilid
ades (Título 
III, Cap. III) 

Instrumentos 
econômicos 

(Título III, Cap. 
V) 

Proibições 
(Título III, 
Cap. VI) PNMA   

PNEA 

PNSB 

PNRS 

PNRS 



Consumo sustentável como objetivo  

Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo 
de bens e serviços (Art. 7º, inciso III) 

Atender necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições 
de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras (Art. 3º, inciso XIII) 

Deve considerar os impactos ambientais, sociais e econômicos Deve considerar os impactos ambientais, sociais e econômicos 
das empresas e dos seus produtos (MMA, 2013)das empresas e dos seus produtos (MMA, 2013)  



Consumo ou descarte sustentável? 
 Art.33. Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 

comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se 
referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens 
objeto de logística reversa (Art. 33º, § 4o)  

 Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 
33, os consumidores são obrigados a:  

   I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos 
sólidos gerados;  

   II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis para coleta ou devolução.  

 

 



Qual o papel da 
Educação Ambiental  

nessa relação?  



Extraído de “Avaliação da aprendizagem na Educação Ambiental – uma 
relação muito delicada”, de Léa Depresbiteris (2001)  



Segundo a PNEA 
 Entende-se por educação ambiental os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

(Lei 9.795/99, Art 1º) 

 



Conhecimentos? 

Habilidades? 

Atitudes? 

Competências? 

Valores? 

Resíduos sólidos 

Consumo? 

Descarte? 



Como a Educação Ambiental escolar tem 
contribuído para o consumo sustentável? 

Quais os desafios? Quais as possibilidades? 

Que tal uma experimentação, a partir de 
um projeto escolar? 



Para aprofundar 



Obrigado! 

wagner.wja@gmail.com 


