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Aterro Sanitário em Situação Irregular 

 

Tatiane Bernardi 

 

O projeto de pesquisa trata-se de um aterro sanitário que esta em situação irregular em 
São Luiz da 6° Légua, no interior da cidade de Caxias do Sul. 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 à 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 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. A falta de consciência e respeito é desesperadora, desatentos, 
que as nossas atitudes são a causa dos desastres futuros. Cabe a nós acadêmicos da área 
ambiental com ajuda da população em geral, nos focarmos sobre esta falha a fim de 
proteger e apontar soluções adequadas para a preservação da natureza e cobrarmos 
resultados do governo. A escolha deste tema justifica-se plenamente dada a ausência de 
políticas públicos e sua atuação perante aqueles que não praticam o que é um dever de 
todos, a preservação ambiental. A falta de conhecimento e educação ambiental que é 
inserida nas comunidades também é carente, facilitando assim, um erro contínuo que 
prejudica a natureza. 
 
 
 


