
A PNRS e sua relação com as 
demais políticas ambientais 

Wagner José de Aguiar 
           Licenciado em Ciências Biológicas e membro do Núcleo 

Multidisciplinar de Pesquisa em Direito e Sociedade (NPD/UFRPE)  
E-mail: wagner.wja@gmail.com 

 



Qual a necessidade de uma política ambiental? 

E de uma política específica para os 
resíduos sólidos? 
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Somos consumidores.... 

...e, portanto geradores de resíduos!!! 
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Os resíduos sólidos na legislação 

Lei 7.802/1989 

•  Dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o 
transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a 
classificação o controle, a inspeção 
e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras 
providências. 

Decreto 10/1982 

•Aprova o texto da Convenção 
sobre Prevenção da Poluição 
Marinha por Alijamento de 
Resíduos e Outras Matérias, 
concluída em Londres, a 29 de 
dezembro de 1972. 

 

Lei 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.  



Lei 12.305/2010 
 Dispõe sobre: princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades 

dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis. Fonte: Banco de imagens do google 



Toda a PNRS está em conformidade com as 
normas gerais do direito ambiental 

PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO  E CONSUMO (Art. 3º, XIII) PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO  E CONSUMO (Art. 3º, XIII) 

Bens e serviços para atender necessidades das atuais gerações e permitir 
melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e 

o atendimento das necessidades das gerações futuras 

DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO  COMO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO  COMO 
UM BEM PÚBLICO (CF, Art. 225) 



A PNRS e outras políticas ambientais 

Lei 12.305/2010, Art. 5º 

PNMA   

PNEA 

PNSB 

PNRS 

EA como formação para a responsabilidade ambiental 
(Lei 9.975/99, Art. 5º, IV; Art. 8º, §2º) 

Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
(Lei 11.445/2007, Art. 7º) 



Como inserir esses conhecimentos nas 
atividades escolares ? 

Como abordar essa complementaridade 
entre leis, aplicando a situações concretas? 
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Cartilha 

Fonte: Banco de imagens do google 



Obrigado! 

wagner.wja@gmail.com 
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