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 O objetivo do presente texto consiste em sistematizar alguns aspectos atrelados à relação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) com as demais políticas ambientais, foco da 

abordagem feita durante a Oficina “Princípios e objetivos da PNRS”, promovida no âmbito do 

Prêmio Reciclando Saberes. Antes mesmo de se debruçar sobre a PNRS e outras políticas 

ambientais, é importante que se faça uma primeira reflexão a partir dos questionamentos: o que 

justifica a criação de uma política ambiental? E de uma política específica para os resíduos sólidos? 

 O sentido de uma política ambiental exprime-se pela necessidade de criação e de 

aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção e disciplinamento no uso dos recursos ambientais, 

visto a sua configuração enquanto um bem de uso comum (BRASIL, 1988). Nesse sentido, uma 

política ambiental deve nortear a garantia do meio ambiente como um direito fundamental, isto é, 

de um direito compatível com a dignidade humana, ou como a “matriz de todos os demais direitos” 

(MACHADO, 2011, p. 354). Afinal, como conceber o direito à vida numa situação, por exemplo, 

de privação de água e de solo, ou de acesso a tais recursos em condições impróprias para uso?  

 Situar os resíduos sólidos no alvo das políticas ambientais implica considerar alguns pontos 

importantes. Sabe-se que a geração de resíduos é uma condição inerente à vida humana – se há a 

necessidade de consumo, naturalmente há produção de resíduos. Outro ponto consiste no fato de o 

aumento na geração de resíduos ter acompanhado o crescimento populacional (ROSA; TURETA; 

BRITO, 2006), sendo o fator agravante a ausência ou a fragilidade de serviços de infraestrutura 

essenciais a um gerenciamento adequado, além da falta de outros mecanismos de controle sobre a 

geração. Uma vez não havendo um controle efetivo sobre a sua geração e destinação, os resíduos 

podem causar danos ao meio ambiente, interferindo negativamente na sua integridade ecológica. 
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 No tocante à legislação de resíduos sólidos, no final da década de 1980 houve a criação da 

Lei Federal nº 7.802/1989, que dispunha sobre uma série de aspectos atrelados aos resíduos 

decorrentes da fabricação e utilização dos agrotóxicos, no entanto sem atentar outras categorias de 

resíduos. Do mesmo modo, um pouco antes fora criado o Decreto Legislativo nº 10/1982, que 

dispunha sobre a prevenção da poluição marinha decorrente do alijamento de resíduos e outros 

materiais. Em síntese, a questão dos resíduos sólidos recebia certa atenção na matéria legal, no 

entanto sem haver um olhar de gestão integrada fundamentada em princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes – tal avanço veio a ser possível com a criação da PNRS. 

 Além de dispor de bases para nortear a gestão integrada dos resíduos, uma característica da 

PNRS é a sua relação com outras políticas ambientais. Sendo uma das leis abrangidas pela política 

ambiental brasileira, a PNRS interage fundamentalmente com a Política Nacional de Saneamento 

Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) e com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 

nº 9.795/1999), tal qual o destacado em seu Art. 5º. Com a primeira, através dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos, englobando atividades desde a coleta até a disposição final, 

previstos no Art. 7º, e com a segunda através do significado da Educação Ambiental para a 

formação de uma responsabilidade ambiental, conforme os seus Art. 5º, IV e Art. 8º, §2º. 

 Partindo de um dos princípios da PNRS, que consiste no “direito da sociedade à informação 

e ao controle social” (Art. 6º, inciso X) e que um dos seus objetivos tange ao “estímulo à adoção de 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços” (Art. 7º, inciso III), percebe-se 

então a importância que a PNRS representa no sentido de ser internalizada nos diferentes espaços 

de formação cidadã, a começar pela escola. Mas, como inserir esses princípios nas atividades 

escolares? Como abordar essa complementaridade entre leis? Quais as possibilidades pedagógicas 

de trabalhar a relação entre a consciência ambiental no consumo e geração de resíduos e o acesso a 

serviços de limpeza urbana enquanto um direito? Eis, portanto, um caminho a ser explorado. 
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