
Aterro sanitário em situação irregular no 
interior de  Caxias do Sul - RS

INTRODUÇÃO

O projeto de pesquisa trata-se de um aterro sanitário que esta em
situação irregular, no interior da cidade de Caxias do Sul, RS.
O local é utilizado como deposito de resíduos de construção civil,
materiais orgânicos e recicláveis diversos, sem nenhuma espécie de
triagem.
O mesmo não possui nenhum cuidado especifico quanto á
preparação do solo e encontra-se em uma área de preservação
ambiental, sobre um arroio provisoriamente encanado. A importância
do meio ambiente equilibrado é nítida para a qualidade de vida
humana e fator básico para o desenvolvimento da fauna e flora de
uma região. Sem a preservação da natureza e seus componentes, as
condições climáticas, o solo e seus frutos estão passando por uma
metamorfose como opção de defesa, prejudicando assim,
principalmente a nós humanos.
É visível que o Estado esta ativo na fiscalização sobre as
irregularidades com o meio ambiente, mas também é notável que a
natureza esta sendo explorada sem prudência, aumentando a
degradação dia após dia. Tal degradação, já é vista também nas
áreas de APP (área de preservação permanente) que foram criadas
com intuito de zelar por esses territórios, protegendo-os de qualquer
ação humana.

OBJETIVOS

Como objetivo principal, este projeto tem a pretensão de desativar o
aterro, recuperando a área debilitada. Colaborar para que o mesmo
receba a assistência publica necessária, evitando assim que a
poluição e contaminação se alastrem devido à gravidade e grande
quantidade de resíduos já depositados também fazem parte do
trabalho. Consequentemente, após a desativação do aterro outros
benefícios irão surgir. A fauna e flora aos poucos serão
recuperaradas, tornando o local, outra vez com a face de área de
preservação ambiental. A poluição visual e, as infestações de
insetos e roedores que se alastraram para as moradias próximas
também vão ser reduzidas, tornando assim, um alivio para aqueles
que convivem com esta situação.

METODOLOGIA

O presente estudo esta sendo realizado em um aterro em situação
irregular no interior do município de Caxias do Sul, RS.
A pesquisa foi dividida em duas etapas, a primeira foi uma revisão
bibliográfica e a segunda foi a coleta e analise de dados através de
visitas ao aterro, entrevistas com moradores vizinhos e a busca por
informações com os responsáveis legais.
Etapas da pesquisa local:

*Visita ao local do aterro e contato com os moradores próximos ao
local, em busca de informações essenciais e presenciar os fatores, a
periodicidade e a gravidade causada pela movimentação de terceiros
que através do deposito de resíduos estão provocando as diversas
espécies de poluição no ambiente local.

*Pesquisa de levantamento de dados para entendimento da
situação legal do aterro. Utilização de informações formais: leis,
documentários científicos e respostas obtidas através do contato
com os órgãos e instituições oficiais do governo.

*Buscar ajuda do poder público e agentes de fiscalização do meio
ambiente para que o aterro seja fechado e as mediadas de
reparação do local tais como: descontaminação, reparo de flora,
fauna, relevo e recursos hídricos sejam concluídas, e os
responsáveis legais punidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após concluído o projeto de pesquisa, a visão de impunidade e
ausência de respeito ás autoridades, assim como para com a natureza,
que anteriormente era suspeita, agora foi concretizada.
Infelizmente, para muitos, os ganhos financeiros são de mais valia do
que a preservação ambiental e bem estar na população, fazendo com
que existam muitas perdas e prejudicados neste episódio.

RESULTADOS

Ao fim da pesquisa, o projeto foi encaminhado para a Prefeitura de
Caxias do Sul, seguido de uma denuncia via telefone e abertura de
ouvidoria para a SEMMA ( Secretaria Municipal do Meio Ambiente).
Após se passarem 20 dias, os fiscais do Meio ambiente juntamente
com a Brigada Militar compareceram até o local o aterro, e após uma
breve constatação das irregularidades o mesmo foi interditado, isolado
e recebeu placas indicativas de “proibição de depósito de lixo”.
Uma semana após a interdição o isolamento foi rompido pelo
proprietário do terreno, e as atividades de deposições de caçambas e
mais caçambas de resíduos continuaram com normalidade, mesmo
irregulares.
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Figura 1. Foto do aterro em situação irregular.


