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Riscos Ambientais Provocados pelos Resíduos Sólidos e Políticas Públicas 

Minimizadoras no Município de Caxias do Sul. 

 

 

A Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, desencadeia e introduz uma nova 

forma de produção e consumo que alterou significativamente as práticas comerciais desde 

então consolidadas, bem como o próprio modo de vida. Desde então, os riscos ambientais 

tomaram novas formas com o implemento da sociedade moderna, ou seja, dos chamados riscos 

locais passou-se aos riscos globais. Porém, tem-se verificado que o espaço local deve ser sede de 

discussões dessas questões, pois, apesar da “globalização”, os efeitos dos riscos ambientais, são 

sentidos, na maioria das vezes, mais acentuados, em locais específicos, em uma população 

específica, antes de se ver as consequências desses riscos globalizadas. Assim, ao se falar de políticas 

públicas em prol do meio ambiente é importante compreender que se deve voltar a atenção à 

atuação local, para que se detecte um problema específico, em uma determinada população. 

Portanto, parte-se das ideias vinculadas à Teoria do Risco trabalhadas por Ulrich Beck, tendo como 

finalidade,  efetuar uma reflexão sobre o hiperconsumo moderno sendo um dos grandes 

responsável pelos danos causados ao meio ambiente.  Através do método analítico dedutivo, a 

proposta da presente pesquisa foi abordar não só os aspectos dos riscos globais, mas também os 

riscos locais por meio de  análise da Lei 12.305 que estabelece a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos,  tendo  Caxias do Sul como referência. Portanto, almejou-se criar um ambiente de discussão 

sobre as políticas públicas locais que incidem ou podem incidir para minimizar os riscos, ao meio 

ambiente, provocado pelo descarte dos resíduos sólidos após o seu consumo no Município de Caxias 

do Sul . Até o presente momento da pesquisa pode-se avaliar que o município em questão não esta, 

ainda, conscientes dos riscos produzidos pelos resíduos sólidos, vez que as políticas públicas 

referentes ao assunto ainda estão em fase de discussão, embora já exista coleta seletiva dos 

resíduos sólidos e aterro para o lixo orgânico.  

 


