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1-INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta de trabalho vem discutir a problemática ambiental no tocante 

resíduo sólidos. Aprofundando a análise na importância de uma destinação devida aos 

resíduos sólidos e seus encargos, contido numa conscientização por parte do poder publico a 

tal temática. Desvelando o porquê da importância de uma educação ambiental na cidade de 

Dourados. Verificando onde estão sendo destinados os resíduos considerados sólidos (lixo 

domiciliar, entulhos, lixo comercial, lixo publico, lixos originários de serviços da saúde e 

suas responsabilidades). 

A revalorização do meio ambiente ganhou força na sociedade urbana industrial, 

após o reconhecimento do alto nível de formas degradantes e ao passo que os impactos 

antes “locais”, afetam o todo.  

 A idéia de natureza infinita com alto poder de reparação foi superada, assim 

havendo por parte de segmentos da saciedade a preocupação com a mesma. 

O processo de produção gera conflitos na sociedade atual, aos quais estão ligados a 

exploração e a dominação da natureza e do próprio homem. O modelo cartesianista- 

newtoniano torno a natureza um sistema mecânico que pode ser explorado, sendo vista 

como um recurso. 

Com sistema capitalista essa lógica só vai aumentando como nos aponta GRIIN, ao 

se tratar da capacidade do homem na intervenção no mundo interferindo no curso de 

eventos: 

“A natureza não tem mais um tempo que lhe seja 

próprio, com seus ciclos e suas relações de ecodependência 

de cadeia tropica. O tempo da natureza passa a ser o 

tempo da racionalidade humana. A natureza é 

mercantilizada.” (2000, p 24.) 

 

O homem ao adaptar o meio para sua sobrevivência acaba por esquecer que se faz 

parte da própria natureza. 

A evolução das técnicas e o consumismo como político regente do capitalismo acaba 

por causar danos ambientais. Como nos aponta RODRIGUES: 

“... os bens de consumo duráveis eram produzidos 

para durar de 7 a 8 anos ( por isso eram duráveis). Hoje, 
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os mesmos produtos são idealizados para durar 8 a 10 

meses ( embora continuem a ser denominados duráveis). 

Trata-se do domínio do descartável e da veloz mudança de 

moda. “ ( produção e consumo do e no espaço, 136 a 137). 

 

A questão ambiental não está posta dentro do ambiente da cidade ou do campo, ela 

está inserida no ideário predominante de relação da sociedade e natureza. 

A revalorização da natureza é um assunto atual e pertinente por parte da sociedade, 

apesar de estar inserida num sistema econômico contraditória para tal temática. 

Um dos problemas ambientais dentro do ambiente urbano, na sociedade moderna é 

a finalidade e preocupação com os resíduos sólidos, ou seja, a destinação do lixo.  

Em algumas cidades brasileiras tem-se a preocupação com o destino dos resíduos 

sólidos e a coleta de forma seletiva, aproveitando o que pode ser utilizado.  

 O lixo tem sido depositado distante dos olhos como aponta RODRIGUES. Nessa 

lógica com o conhecimento que o lixo pode causar vários danos a saúde humano, sendo 

assim um problema de saúde publica, para a maioria da sociedade o problema resolve-se ao 

passar de um caminhão de lixo. 

 A cidade de Dourados como sendo a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, 

possuindo em média 180 mil habitantes, onde cada habitante produz uma considerável 

quantidade de lixo leva-nos a ver a pertinência da temática ambiental no tocante resíduo 

sólidos no município.   

Para alguns como nos aponta RODRIGUES o lixo e visto como despesa para outra 

como fonte de lucro. Com qual visão nossos gestores observam essa temática no município? 

Qual a política ambiental em nosso município?  

Algumas empresas gerenciam seus resíduos dando destinos exemplares, logicamente 

lucrando com tal atitude, se dizendo protetoras do meio ambiente. Na sociedade moderna a 

natureza não é protegida pelo valor de si mesma ela é protegida privilegiando 

primeiramente o econômico.  

Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva contribuir no desvelar da problemática 

ambiental na região relacionada aos resíduos sólidos, verificando se está inserido no ideário 

nacional de preocupação com a natureza. 
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2- OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo Geral 

 

 

A presente proposta de trabalho objetiva analisara o destino e a lógica da destinação 

dos resíduos sólidos na cidade de Dourados, tomando como discussão a temática ambiental 

preocupação com o meio ambiente. Observando ações, por parte do poder publico que 

desperta a consciência sócio-ambiental na sociedade.  

 

 

2.2- Objetivos Específicos 

 

- Levantar os locais destinos dos resíduos sólidos na região de Dourados. 

- Realizar um mapeamento dos locais destinos do lixo. 

- Analisar a construção de ideários sobre as questões ambientais nos 

locais onde já ocorreu ou ocorreu à coleta seletiva. 

- Levantar a legislação referente à definição e classificação dos resíduos 

sólidos e atribuição de responsabilidades. 

- Analisar a atuação da Prefeitura Municipal de Dourados com relação 

à problemática. 

- Analisar o Termo de Gerenciamento de resíduos sólidos do município. 

- Verificar se o comércio da cidade paga para recolher o lixo. 

- Observar se a destinação do lixo de clinicas, lojas de eletrônicos e 

farmácia está pautada dentro da preservação ambiental.  
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3-JUSTIFICATIVA 

A discução acerca dos resíduos sólidos no município de Dourados é complexa, pois a 

análise nos faz constatar como é tratada a problemática ambiental no município, sendo o 

lixo apenas um de seus problemas. 

A legislação brasileira é uma das mais completas no tocante preservacionista, 

possuindo varias resoluções regulamentando o envio de lixo no ambiente. 

Vou digitar algumas resoluções que defina o controle de resíduos sólidos  (no 

CONAMA.) 

A preocupação com a problemática e evidenciada devido ao esgotamento dos 

recursos naturais, trazendo a tona na sociedade urbano/industrial consumidora e 

produtora de lixo, a preocupação em minimizar, reutilizar e/ou reciclar. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos é atribuído ao poder publico, ficando assim 

responsável por estar dentro de uma ética ambiental e de comprimento da lei. A 

minimização desses resíduos significa diminuir a quantidade de envio na natureza, assim 

descongestionando o aterro da região e podendo ser fonte de lucro para alguns. 

A reciclagem é uma das saídas para tal proposição, pois reciclar não é fazer 

artesanatos ou transformar garrafa “pet” em enfeite de natal e sim ao invés de retirar 

recursos da natureza virgem, substitui-se esse recurso  por materiais que foram recicláveis. 

O marketing de vida moderna atual tem como premissa o consumismo, onde novas 

necessidades são criadas gerando assim novos utensílios, produzindo mais lixo. A realidade 

de vida nesse contexto é atraída pelo descartável, pois as nossas necessidades não são mais 

as mesmas, as relações mudaram e a vida se tornou apressada. O mundo globalizado trouxe 

essa realidade no cotidiano atual, sendo o mais rápido e pratico o uso do descartável. Um 

exemplo é o aumento no mercado de alimentos pré – prontos. 

 Nesse contexto natureza no sistema vigente que diz ser protegida para gerações 

futuras é contraditório, existindo nessa idéia preservacionista ideologia inseridas. 

 A crise ecológica o aumento dos descartáveis, não é um problema da natureza e sim 

da sociedade. Com o aumento do lixo e a diminuição dos recursos naturais, observamos a 

mercantilização do lixo. 

O lixo como mercadoria, abraçado pelo sistema que tenta perpassar a idéia de 

proteção da natureza, com empresas vendendo o slogan de protetoras ambientais, dizendo-

se preocupadas com o meio ambiente.  
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Ao tentar desmistificar essa idéia percebemos que a proteção e ou a preocupação 

com lixo acaba por diminuir custos de produção, assim vendendo seus produtos com 

maiores preços, pois o idéia de preservação estará embutido no valor da compra do 

produto. Esse produto na realidade deveria ser vendido com menor custo, pois teve um 

valor de produção menor. 

A presente pesquisa se justifica pela necessidade de levantar elementos para discutir 

a temática ambiental  no tocante resíduos sólidos, em Dourados, nesse sentido visa desvelar 

a preocupação do poder publico com tal temática e verificar se estão inseridos em uma ética 

dita ambiental. 

 

 

4-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente será realizado uma pesquisa bibliográfica referente a temática, assim 

como uma pesquisa na legislação Municipal, com o intuito de buscar subsídios para análise 

da questão. 

Em um segundo momento será realizado uma pesquisa e entrevistas para levantar os 

locais destinos dos resíduos sólidos na região de Dourados, os locais próprios e os locais 

impróprios. 

Também serão realizadas pesquisas de opinião (enquête) nos locais onde já ocorreu à 

coleta seletiva. Ocorrendo um levantado e catalogação dos programas da prefeitura que 

aborda tal temática, verificando sua periodicidade. 

 

Realizaremos uma pesquisa de campo em: farmácias, lojas de aparelhos eletrônicos e 

clinicas, questionando o destino de seus resíduos sólidos e a preocupação da empresas com a 

temática.  

 

De posse do material levantado, será realizada uma tabulação e análise dos dados, 

apontando, à luz do referencial teórico, se o lixo do município está sendo encaminhado de 

forma correta e qual é a preocupação do poder público a tal temática e preocupação das 

pessoas referente a tal assunto. 
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5- CRONOGRAMA 
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Professor poderia fazer algumas considerações sobre cronograma e plano 

deredação?!? 

6- PLANO DE REDAÇÃO 

 

6. PLANO DE REDAÇÃO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 2.1. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena 

  2.1.1. – Aspectos físicos 

  2.1.2. – Aspectos históricos de sua implantação 

  2.1.3. – Estrutura fundiária do entorno 

 2.2. O Assentamento Canaã 

  2.2.1. Aspectos físicos 

  2.2.2. Atividades econômicas principais 

  2.2.3. Aspectos históricos de sua implantação 

 

3. A RELAÇÃO ENTRE O PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA E O 

ASSENTAMENTO CANAÃ. 

 3.1. – As diferentes formas de tratamento: os lotes inseridos no Parque e os lotes no 

entorno do Parque. 

 3.2. – A idéia de natureza dos assentados com a implantação do Parque: teoria e prática 

se fundem ou se dividem? 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS – CONTRIBUIÇÃO AO DEBATE SOBRE REFORMA 

AGRÁRIA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. 
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