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RESUMO 

 

O crescimento urbano, na maioria das cidades ocorre de 

maneira desordenada, contribuindo para alocação da 

população em regiões de situação irregular. Essas áreas 

produzem grande volume de resíduos sólidos e, sua 

disposição final, é realizada em locais inadequados, 

intensificando os problemas de escoamento das águas 

urbanas. O município de Caruaru é um importante polo de 
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confecções e possui uma das maiores feiras de rua do Brasil. 

O setor industrial de confecções tem grande demanda hídrica 

e gera quantidade significativa de efluentes que, em sua 

maioria, são despejados no rio Ipojuca sem nenhum 

tratamento. O mesmo acontece com os efluentes domésticos, 

as águas pluviais e os resíduos sólidos. O objetivo do 

presente trabalho foi desenvolver um trabalho diagnóstico 

dos lançamentos dos resíduos sólidos em um trecho de um 

canal urbano situado na Feira de Caruaru para avaliação da 

fonte principal de lançamentos de resíduos para, 

posteriormente, desenvolver medidas que minimizem a 

poluição ambiental. O processo metodológico, consistiu na 

adaptação de um sistema australiano de retenção de resíduos 

sólidos nos canais urbanos para o município de Caruaru. A 

rede de retenção foi instalada numa saída de tubulação de 

esgotamento sanitário. O monitoramento da rede de retenção 

aconteceu por oito dias, não sendo constatado acúmulo 

desses resíduos, apenas escoamento de efluentes líquidos. 

Sendo assim, os resíduos sólidos no canal, provém de ações 

do vento, da chuva e do lançamento direto pelos próprios 

feirantes. Como objetivo de impedir o lançamento dos 

resíduos diretamente no corpo hídrico, foi proposta uma 

medida não estrutural, através de um projeto de 

conscientização sobre o descarte correto do lixo nas escolas 

periféricas a Feira de Caruaru. Como medida estrutural, foi 

proposto a instalação de um gradil para inibição do 

lançamento dos resíduos sólidos em um trecho do canal com 

extensão de 270 metros lineares. A outra medida proposta foi 

a instalação de placas educativas ao longo do canal para 

conscientização ambiental da população. 

 

Palavras – chave: Efluentes líquidos. Rede de retenção. 

Canais urbanos.
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do desenvolvimento da sociedade, o mundo 

foi percebendo que a ausência de cuidados com a qualidade 

da água de consumo e a destinação dos esgotos, impactava 

direta e negativamente a saúde e, consequentemente, as 

condições de vida da humanidade e do meio ambiente. 

Segundo Ferreira e Garcia (2017), o Brasil possui 

uma rede de abastecimento de águas considerada abrangente, 

embora não seja universalizada, cenário que não ocorre com 

os sistemas de esgotamentos sanitários, visto que este serviço 

ainda se encontra de forma precária com relação à sua coleta, 

tratamento e disposição. 

Um outro problema agravante das más condições de 

saúde pública no Brasil, são as disposições de resíduos 

sólidos em locais inadequados. Para Borges (2014), o 

crescimento do número de pessoas nas áreas urbanas, 

ocasiona um aumento cada vez maior da quantidade e 

disposição de lixos, que muitas vezes não possui um destino 

correto e acaba poluindo rios, solo e o ar, causando diversas 

doenças. 

Segundo dados do Instituto Trata Brasil, 48% da 

população ainda não tem coleta de esgoto, como se 5.650 
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piscinas olímpicas com águas de esgoto fossem despejadas 

nos corpos hídricos diretamente (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2019). O Brasil é um país com grande produção de 

resíduo sólido com baixos índices de reciclagem (13%) 

quando comparado a países europeus (50%) (CÂMARA, 

2019). 

Os rios são, em grande parte, poluídos por causa de 

esgotos não tratados que são lançados sobre eles, e lixos que 

são jogados todos os dias em seus leitos, prejudicando a 

qualidade da água, que, em alguns casos, se torna tão 

contaminada que não serve nem para ser tratada outra vez 

(MOLICA e OLIVEIRA, 2017). 

O acúmulo de resíduos sólidos nas margens de rios e 

canais também dificulta o escoamento de águas pluviais, 

ocasionando inundações e trazendo prejuízos à população e 

ao poder público. Este é um fato recorrente na cidade de 

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, que sofre com o 

descaso do rio Ipojuca e precisa desenvolver ações que 

evitem o lançamento de lixos em seu leito, afim de que possa 

controlar a poluição e melhorar a qualidade de vida na 

cidade. 

Segundo a secretaria de serviços públicos da cidade, 

só entre janeiro e abril de 2019, já foram retiradas quase 2 
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toneladas de lixo do rio Ipojuca e canais da cidade. Em dois 

anos foram retiradas mais de 16 toneladas de lixo e foi gasto 

o equivalente a 4 milhões de reais (PREFEITURA DE 

CARUARU, 2019). 

Por quê, mesmo com tanto lixo recolhido, os mesmos 

problemas voltam a surgir? O que precisa ser feito para evitar 

que o lixo chegue até o rio e cause todo esse prejuízo?  

A mitigação do problema descrito poderia vir com a 

adequação do sistema de drenagem no município, 

principalmente, próximo às áreas com maiores 

produções/acúmulos de resíduos sólidos, a fim de contê-los, 

impossibilitando a poluição dos corpos hídricos da região e 

favorecendo seus moradores, com a diminuição de enchentes 

e alagamentos. 

Visando este problema, o presente trabalho tem o 

objetivo de apresentar técnicas que possam evitar o despejo 

e/ou lançamento de resíduos sólidos especificamente às 

margens de um canal que deságua no rio Ipojuca na cidade 

de Caruaru, com propostas de intervenções através da 

adaptação do projeto de retenção de resíduos sólidos 

desenvolvido pela Prefeitura de Kwinana, na Austrália, para 

a cidade de Caruaru-PE, além de outras técnicas mitigadoras. 
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METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

O município de Caruaru é um dos 185 municípios que 

fazem parte do estado de Pernambuco, localizado na 

mesorregião do Agreste pernambucano, a 130 km da capital 

do estado, situada a 561 metros de altitude, sua latitude: 8° 

16’ 53” sul, longitude 35°58’ 25” oeste. Caruaru se estende 

por 920,611 km², do qual 80.561 km² são de área urbana e 

840.05 km² compõe a zona rural do município. Segundo 

dados do IBGE em 2019, Caruaru possui uma população 

estimada 361.118 habitantes, a mais populosa do interior do 

estado. O clima de Caruaru é semiárido com verões quentes 

e secos e invernos amenos e relativamente chuvosos. 

A Feira de Caruaru, a maior feira livre do mundo, é 

dividida em três principais: feira da sulanca, feira de 

artesanato e feira livre. Só a feira da sulanca tem um 

quantitativo médio de 40 mil pessoas, por feira, 

(PREFEITURA DE CARUARU. 2018). O local de 

ocorrência da feira é às margens do rio Ipojuca e dos canais 

que contribuem para o mesmo.  
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Figura 8: Área de estudo no município de Caruaru, agreste 

pernambucano. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Coleta de dados 

 

Para impossibilitar a entrada de resíduos no Canal 

pluvial que deságua no rio Ipojuca, a primeira medida 

utilizada é baseada em um sistema de rede de drenagem de 

resíduos sólidos desenvolvido na Austrália, pela empresa 

Urban Asset Solutions.  

Este projeto tem o propósito de adaptar o sistema 

australiano de retenção, para os canais urbanos do município 

de Caruaru. Primeiramente, aconteceu a instalação da rede 
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de drenagem para reter os resíduos sólidos, encontrando-se 

na Travessa João Euzébio Ferreira – Vassoural, na Feira de 

Caruaru - PE. As mediações desse ponto são o Mercado da 

Carne – Açougue Público de Caruaru e a Floricultura Lírio 

dos Vales. 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

O ponto de implementação das técnicas de controle 

da primeira proposta, a instalação da rede de retenção de 

resíduos sólidos, foi estrategicamente escolhido de acordo 

com o Guia de manutenção (2018) – Ecosol Net Tech, 

devido aos altos índices de resíduos sólidos oriundos da feira, 

Figura 9: Local escolhido para instalação da rede de drenagem, 

Feira de Caruaru-PE. 
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adjacente ao local, e por seguir alguns critérios de instalação 

e manutenção, a saber: 

 

• Saída de concreto sobressalente para fixação da rede de 

drenagem; 

• Boa base para apoiar a rede, fornecendo estabilidade e 

acomodação, sem objetos cortantes para não rasgar a 

mesma; 

• Facilidade de acesso, para o posicionamento do caminhão 

guindaste para instalação e procedimentos de limpeza e 

manutenção. 

 

Dimensionamento, confecção e instalação da rede 

 

A rede de retenção foi instalada pela empresa Telas 

Fortes, que ficou responsável pela confecção e instalação da 

rede no local pré-estabelecido. Com o dimensionamento de 

acordo com a tubulação pré-existente no ponto selecionado 

para aplicação. A manilha de concreto na qual a rede foi 

instalada, tem 1m de diâmetro e é perpendicular ao canal 

principal que deságua os efluentes no rio Ipojuca. Um dos 

critérios de destaque para instalação da rede nesse ponto, foi 

a observação de grande quantidade de resíduos sólidos, 
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principalmente, marmitas de isopor, sacolas plásticas e copos 

plásticos descartáveis, presentes no interior do canal.  

A localização também foi determinante para a 

decisão de instalação, haja vista que, fica situado num ponto 

importante da feira livre de Caruaru. Da Figura 3 à Figura 6, 

observa-se o momento da instalação da rede de drenagem na 

manilha do canal, no dia 05 de novembro de 2019, no ponto 

escolhido. Se sucedendo a monitoramentos, como mostra na 

figura 6. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 10: Perfuração adjacente a tubulação para alocação da bucha e 

gancho. 
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Fonte: Autor, 2019. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 11: Aplicação da rede nos ganchos. 

 

Figura 12: Amarração da rede na parte superior da tubulação, 

finalizando sua instalação. 
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A rede ficou dimensionada com volume de 2,5 m3, 

sendo 1 metro de diâmetro e 2,5m de extensão, construída 

com uma malha de 5cm de nó a nó, com fios torcidos para 

maior resistência, com matéria prima do polietileno de alta 

resistência, equilibrado com aditivo ANTI UV, para maior 

durabilidade, que suporta aproximadamente 200 kg por m2. 

 

Monitoramento dos dados 

 

Segundo recomendações do Guia de especificação 

técnico (2018) – Ecosol Net Tech, o monitoramento inicial 

deve ser realizado em curtos períodos ou imediatamente após 

de uma chuva, e posteriormente sendo adaptado a frequência 

de precipitações da região. Pois o sistema requer somente 

inspeção visual, para determinar sua porcentagem de 

preenchimento da rede. Visto que, os monitoramentos devem 

ser realizados em condições normais de tempo. 

Devido a vazão de escoamento da água presente na 

tubulação e pela frequência constante de feira na localidade, 

a inspeção, para averiguar se é necessário ou não a efetuação 

da limpeza na rede, aconteceu em dias alternados, ou depois 

da feira, que ocorrem nas segundas-feiras. 

De acordo com o Guia de especificação técnica 

(2018) – Ecosol Net Tech, quando a rede atingir 80% da sua 
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capacidade, deve ser imediatamente marcada a limpeza, ou 

efetuá-la no momento, dessa forma não desobstruindo a 

tubulação e sem deixar que os resíduos escapem. Após cada 

limpeza, é importante que todos os dados sejam gravados 

para gerenciamento das atividades por temporada e região. 

O monitoramento, limpeza e manutenção efetuados 

corretamente, ajuda significativamente na vida útil da 

unidade, emitindo assim, um relatório de limpeza com as 

seguintes informações:  

 

• Localização da rede 

• Data e hora da limpeza 

• Volume e peso do material recolhido 

• Composição do material capturado, tais como, 

sedimentos, plásticos e vegetação. 

• Detalhes de qualquer reparação realizado ou 

requerido na fase. 

 

Se necessário, segundo o Guia de manutenção 

(2018), efetuar um próximo agendamento de limpeza e/ou 

manutenção, também podem estar no relatório de limpeza. 

Dependendo das condições da rede ou do local.  
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Caso, ao decorrer das inspeções e monitoramentos, 

não houver uma quantidade considerável de resíduos 

contidos na rede de retenção, devem ser providenciados 

outros métodos para conter os resíduos sólidos no local. A 

instalação da rede de drenagem deve ser aplicada em outro 

local, outro ponto de tubulação devidamente condicionado. 

 

Características gerais do projeto da rede de contenção 

de resíduos sólidos para a cidade de caruaru 

 

Para instalação eficiente da rede de drenagem no 

município de Caruaru, o projeto foi adaptado para drenagem 

de águas pluviais e águas de esgoto sanitário, dessa forma foi 

preciso a utilização o polietileno (PE) de alta resistência 

como matéria prima do projeto. Pois polietileno é o polímero 

mais barato, mais simples quimicamente e mais comum no 

mercado. Sendo o material ideal para instalação, também por 

suas propriedades e características únicas, como: a 

resistência ao impacto, boa estabilidade térmica (com 

ebulição a partir de 110°C) e boa estabilidade química (em 

algumas condições), boa trabalhabilidade e alta 

flexibilidade.  

As empresas que produzem produtos, com matéria 

prima do polietileno, fazem compras diretamente com os 
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produtores do material, sendo mais viável tratar com um 

fornecedor de resinas termoplásticas.  

Tecnicamente para limpeza e manutenção da rede de 

drenagem precisa-se basicamente de um caminhão guindaste 

para erguer a rede do local, e de um caminhão basculante 

para despejar o lixo contido na rede no interior da caçamba, 

dessa forma será necessário apenas de dois operários para 

manuseios.  

A rede de retenção de resíduos sólidos foi orçada em 

uma única empresa que se colocou à disposição para 

confeccionar o produto.  A viabilidade econômica do projeto 

ficou avaliada mediante confecção de uma rede piloto de 

polietileno de alta resistência com volume de 2 m3 com custo 

estabelecido em R$ 250,00. Incluídos ao valor da rede, está 

também sua instalação. Os valores detalhados de limpeza, 

manutenção e reparação não estão contidos. 

 

Preparação dos outros métodos de intervenção 

 

Apesar da implementação da rede de contenção de 

resíduos sólidos no canal analisado, outras técnicas também 

foram desenvolvidas para contribuir, de forma associada e 

sistemática, com a diminuição dos resíduos ali presentes. 

Para isso, foram feitos estudos sobre o local, e através do 
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acompanhamento e da observação in loco entre os meses de 

agosto e novembro de 2019, foram observadas grandes 

quantidades de resíduos sólidos lançados pelos feirantes e 

visitantes. Observa-se, conjuntamente, diversas fontes 

difusas de outras naturezas, a exemplo dos resíduos e 

entulhos provenientes de outros locais que são transportados 

pela correnteza do canal. 

O local para implementação das técnicas de controle 

ao lançamento de resíduos sólidos do presente trabalho é em 

torno do mesmo canal pluvial utilizado para a instalação da 

rede. O perímetro compreendido para a proposta de 

instalação do gradil de contenção de resíduos, para fins deste 

estudo, se restringe a um trecho único do canal, que possui 

270 metros de extensão. Já as medidas não estruturais serão 

realizadas por um raio mais abrangente do canal pluvial, 

inclusive com projetos voltados para as escolas da região. A 

Erro! Fonte de referência não encontrada. e a Erro! 

Fonte de referência não encontrada. demonstram a área do 

canal, que será utilizada. 
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Figura 13: Ponto inicial de instalação do projeto. 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Figura 14: Ponto final de instalação do projeto. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Através do banco de dados do SNIS e da Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA), pôde-se conhecer os 

problemas comuns em várias regiões do País para entender 

as soluções utilizadas e tentar aplicá-las no local de estudo 

analisado, fazendo-se valer das mesmas técnicas para evitar 

que o lixo chegue ao canal e, posteriormente ao rio. 

Os problemas identificados, através do diagnóstico 

da situação local, foram considerados passíveis de 

transformação. Por isso, para a transformação desta prática, 

partiu-se da problematização do cotidiano, da identificação 
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através do levantamento dos recursos potencializadores e, 

por fim, das estratégias de intervenção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O monitoramento dos resíduos contidos na rede de 

drenagem foi realizado num ciclo total de oito dias, 

abrangendo também o período de feira no local, que 

acontecem nas segundas feiras. As visitas foram realizadas 

em dias alternados para verificar se a rede estaria com 

potencial de limpeza e/ou manutenção, ou seja, com sua 

capacidade acima de 80% do volume total. 

Após o período de monitoramento, foi verificado que 

nenhum tipo de resíduo sólido ficou contido na rede de 

retenção, o que implica que a tubulação escolhida apenas 

escoa efluentes líquidos, como se apresenta na Figura 9. 

Contudo, a instalação da rede provou que a origem 

dos resíduos sólidos no trecho do canal proposto à avaliação 

(Figura 26) se dá através de outras fontes, e não das 

tubulações ali presentes, que escoam apenas efluentes 

líquidos, como esgotamento sanitário.  

Sendo assim, a ação do vento, o carreamento de 

pedregulhos de montante do canal e lançados diretamente 

pelos munícipes, feirantes e consumidores são as possíveis 
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fontes de deposição desses resíduos. A partir daí, outros 

estudos foram realizados no local e informações foram 

pesquisadas, relacionadas à presença de material sólido no 

interior do canal.  

Fonte: Autor, 2019 

 

SEGUNDA PROPOSTA 

 

Através do monitoramento constante do local, foi 

constatado que a presença de resíduos indesejados no canal 

pluvial era preponderantemente proveniente do lançamento 

direto pelas pessoas que passam no local, que dispersam 

Figura 15: status da rede de contenção no dia da sua retirada no ponto 

instalado. 
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embalagens de alimentos e produtos e também pelos 

feirantes, que despejam no local, embalagens de marmitas, 

frutas, sacos plásticos, garrafas, embalagens de produtos ali 

comercializados, dentre outros menos expressivos. 

Na Figura 10 é possível perceber pessoas descartando 

restos de alimentos e folhas próximo ao canal. A Figura 11 e 

a Figura 12 mostram os tipos e a ausência de deterioração e 

decomposição do material que ali é despejado, apontando o 

descarte in loco recente e diário. Embora outros materiais ali 

presentes sejam trazidos de cotas mais altas, pela correnteza 

da água, estima-se que a maior parte é proveniente do 

lançamento direto pelas pessoas que passam pelo local, ou 

indireto, através da ação do vento ou das chuvas, que acabam 

levando esse material, descartado de forma inadequada nas 

ruas, para dentro do canal ou do próprio rio Ipojuca. 

De acordo com a Secretaria de serviços Públicos da 

cidade, através de entrevista não estruturada, em média 18 

toneladas de lixo são recolhidas por semana das feiras que 

ocorrem na região em torno do canal pluvial aqui estudado, 

que são as feiras livre, de artesanato da sulanca. Ainda 

segundo a secretaria, dentre os diversos tipos de materiais 

presentes, destacam-se plásticos, eletrodomésticos 

inservíveis e restos de alimentos. Contudo, a observação da 
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localidade, mais precisamente do trecho do canal em 

questão, mostrou que o principal material que compõe o lixo 

no local é o material plástico (embalagens de alimentos), 

restos de caixas de papel e o isopor, proveniente das 

marmitas de refeições, como se observa na Figura 12. 

 

Figura 16: feirantes dispondo restos de alimento próximo ao canal. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 17: resíduos dispostos dentro do canal, pelos feirantes. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 18: resíduos dispostos dentro do canal, pela população. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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 De acordo com a secretaria, nos dias de feira, 

40 funcionários da empresa Locar, responsável pela limpeza 

da feira, são disponibilizados para recolher o lixo originado 

ao final da feira e fazer a limpeza do local. Essa mesma 

quantidade de pessoas realizam a limpeza todos os dias em 

todo o Parque 18 de maio, que é o local onde funcionam as 

feiras. Ainda segundo a mesma, são recolhidas 4 caçambas 

de caminhão de 6 m3 de volume, cada uma, semanalmente, 

provenientes da limpeza do canal que passa pela feira. Esse 

trecho conta com a participação de 22 funcionários e são 

gastos em média, com todo o sistema de limpeza 

(recolhimento, transporte, disposição do lixo, limpeza e 

capinação do canal) R$ 1.060,00 por semana, representando, 

por tanto, um gasto mensal médio de R$ 4.240,00. 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

INTERVENÇÃO 

 

Após a identificação das características e dos tipos de 

materiais que são lançados diariamente no canal pluvial da 

região analisada, a primeira medida proposta para reduzir o 

descarte do lixo nas ruas foi implantar um projeto de 

conscientização que envolve ações integradas entre as 

Secretarias de Serviços Públicos, Saúde e Educação. Para 
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isso deve ser desenvolvido um projeto de ação social 

contendo visitas de profissionais da prefeitura, 

preferencialmente em dias de feira, para orientar e 

conscientizar a população local a evitar o descarte de lixo 

naquela região. Essas visitas deverão ser programadas, 

conforme um plano de ações, com conteúdo específicos, 

devendo ser realizadas em dias específicos da semana. Da 

mesma forma, esta medida deve alcançar as escolas da 

cidade, especialmente na região próxima à feira, para 

orientar os alunos com relação à educação ambiental, com 

visitas programadas semanalmente para levar o 

conhecimento sobre a importância da preservação do meio 

ambiente. 

Para CARVALHO (2007), a participação da equipe 

de saúde é fundamental na orientação do descarte correto do 

lixo na comunidade, pois o envolvimento desses 

profissionais, sensibiliza os usuários do sistema de saúde, ao 

passo que informam e educam para que todos possam viver 

em um ambiente saudável e livre de doenças. 

A segunda proposta busca soluções para o problema 

referido, deve ser a confecção e instalação de placas 

educativas em alguns pontos ao redor do canal, para que as 

pessoas possam perceber o empenho da prefeitura, 
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juntamente com todos os profissionais envolvidos, na 

questão da limpeza do rio Ipojuca e, dessa forma, sejam 

constrangidas ao descartarem inadequadamente algum tipo 

de resíduo na região referida, além de serem devidamente 

informadas sobre a maneira correta de disposição de 

resíduos, que é através do descarte em lixeiras e/ou através 

da coleta seletiva, quando existir. Essas placas deverão 

conter indicações objetivas e de fácil compreensão, com 

conteúdo de incentivos às boas práticas para garantir a 

limpeza das vias públicas e a saúde da população. 

Com o objetivo de impedir que o lixo chegue até o 

canal pluvial, a terceira medida desenvolvida deve ser a 

proposta de instalação de um gradil metálico, envolvendo 

parte do perímetro no entorno do canal. Esta técnica, que está 

presente em várias cidades do Brasil, vai além de medidas 

educativas, caracterizando uma solução estrutural. No 

entanto, enquanto na Via Mangue, em Recife-PE, e em várias 

outras regiões onde são aplicados os gradis, suas principais 

funções são garantir a segurança das pessoas e evitar a 

entrada indesejada de pessoas ou animais em determinados 

locais ou riachos e rios, neste trabalho a função principal 

desenvolvida será evitar o lançamento de resíduos no canal 

pluvial que posteriormente deságua no rio Ipojuca. Por isso, 
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todo o seu estudo será desenvolvido com base em padrões já 

existentes, a exemplo do gradil de proteção existente na via 

mangue na cidade do Recife-PE, conforme mostra a 

Figura13. 

Os gradis e grades de piso são extremamente 

versáteis e atendem a diversas necessidades, desde canais, 

rios e pontes, até projetos residenciais e condomínios, 

passando ainda por shopping centers, escolas, hospitais, 

plataformas marítimas, até grandes indústrias. 

O projeto de proposta de implantação do gradil de 

contenção foi desenvolvido conforme a recomendação do 

manual de instalação de gradil Morlan, atendendo às suas 

especificações técnicas, seus elementos de composição e 

suas recomendações de aplicação. 

O orçamento completo da instalação do gradil foi 

realizado através da solicitação à empresa Belgo cercas 

Recife comércio de aço e madeira LTDA, que é uma empresa 

especializada no setor de gradis metálicos, que fica na 

avenida Duas Unas, em Santo Aleixo, em Jaboatão dos 

Guararapes-PE. 

Com o orçamento de todas as etapas concluído, foi 

possível estimar o custo benefício que essas medidas 

provocarão na vida da população e ainda demonstrar a 
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economia dos serviços de limpeza urbana pela prefeitura da 

cidade, através da estimativa do tempo de retorno com a 

comparação do investimento em limpeza do canal pluvial 

antes e depois da implantação das técnicas mitigadoras a 

lançamento de resíduos sólidos na região aqui estudada. 

 

Figura 19: Gradil de contenção de resíduos na via mangue. 

 
Fonte: Queiroz Galvão (2015). 
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Desenvolvimento das estratégias de contenção 

 

Projeto de conscientização sobre educação ambiental 

 

O projeto de ação social com visitas de profissionais 

da área da saúde e da educação é uma medida não estrutural, 

com vistas à conscientização da população, afim de 

conseguir, a médio e longo prazo, resultados positivos, em 

função da mudança no hábito de descartar o lixo no local 

destinado e não nas vias públicas ou nos rios e canais da 

cidade. É importante sua extensão para as escolas, 

proporcionando o desenvolvimento da temática ambiental 

para os alunos, para que possa, através da educação, produzir 

resultados positivos de sustentabilidade, com a diminuição 

do descarte de lixo nas ruas. 

Esta técnica já foi utilizada em outros projetos em 

várias regiões no Brasil, que demonstrou sua contribuição 

pelo impacto social gerado pela visibilidade que os 

colaboradores adquirem ao participarem ativamente nas 

comunidades, trazendo orientações, entrevistas, palestras e 

debates sobre as implicações provocadas pela má 

acomodação e descarte inadequado de material não utilizado, 

pela própria comunidade. Para Borges (2014), o aumento da 

conscientização ambiental por parte dos indivíduos é uma 
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das medidas capazes de melhorar a qualidade de vida e o 

aumento da geração de emprego e renda, num ciclo virtuoso. 

Um projeto de conscientização sobre a destinação 

correta dos resíduos sólidos urbanos foi realizado por Freire 

e Tavares (2002), que realizaram visitas, palestras e 

entrevistas em escolas do estado do Rio de Janeiro. No final 

foram realizados questionários de avaliação a 70 alunos de 3 

escolas, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento 

sobre o assunto, aos seus usuários. Os resultados indicaram 

que 54% dos alunos demonstraram conhecimento sobre o 

local de disposição do lixo em seus depoimentos, e, desses, 

21% expressaram claramente que o lugar do lixo é no lixo. 

Isso implica que o projeto conseguiu transmitir a informação 

e que esta foi assimilada pelos usuários, contribuindo assim, 

de forma significativamente positiva para a diminuição da 

quantidade de lixos em locais indevidos das escolas que 

participaram do projeto. 

Embora as pessoas tenham noção de que o acúmulo 

de lixo em ambientes urbanos é um problema, é constatado 

que as raízes para a ocorrência deste problema esteja na 

própria sociedade e seus costumes, por isso o foco principal 

do problema é direcionado: aos maus hábitos da sociedade, 

que não se preocupa em dar ao lixo um descarte adequado; à 
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precária informação da população e dos gestores; à falta de 

compromisso da população com relação às questões 

ambientais, e ainda; a ineficácia de políticas públicas. Com 

isso, os prejuízos se agravam e a sociedade começa a se 

conscientizar, devido o odor indesejado, riscos de doenças, 

poluição dos rios, problemas estéticos, dentre outros. Dessa 

forma, o projeto de intervenção com vistas à conscientização 

da população local deve gerar resultados satisfatórios, 

devido à proposta de melhorar a qualidade de vida das 

próprias pessoas que ali vivem ou trabalham e que percebem 

que são cada vez mais afetadas pelo aumento do acúmulo de 

lixo. 

Esta medida de intervenção conta com a parceria da 

comunidade e das Secretarias de Saúde, Educação e Serviços 

Públicos, incluindo os agentes comunitários de saúde, para 

visitarem o local, afim de orientar feirantes e visitantes, 

especialmente aos sábados, quando funciona a feira livre, e 

às segundas-feiras, quando funciona a feira da sulanca, 

entrevistando-os e demonstrando as consequências da 

poluição do rio Ipojuca e o impacto que causa diretamente 

na vida da comunidade.  

A estratégia é impactar as pessoas com informações 

e dados de problemas comuns que são originados pela má 
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acomodação do lixo e os possíveis benefícios que seriam 

produzidos pela despoluição do rio e das ruas ao seu redor. 

Benefícios esses que devem ser bastante abrangidos pelas 

equipes, e que são: tornar o ambiente agradável e habitável, 

evitar a proliferação de insetos transmissores de doenças, 

melhorar a visibilidade do ambiente e diminuir ou eliminar o 

odor indesejável, e dessa forma, até melhorar as relações de 

negócios e potencializar as vendas pela atração de mais 

clientes, que por ventura, evitam o local devido às precárias 

condições ambientais. 

Para isso, foi desenvolvido um plano de ações 

contendo as operações necessárias para a realização desta 

proposta de intervenção. Neste plano, foram selecionadas as 

situações/problemas encontradas, suas soluções, operações, 

os resultados esperados dessas ações, produto e os recursos 

necessários à sua execução. Alguns recursos serão 

necessários, dentre eles, equipamentos, conhecimento, 

recursos políticos e financeiros. O quadro 1 mostra esse 

plano de ações. 
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Quadro 1: Plano de ações com a proposta de conscientização da 

população sobre o descarte correto de lixo na feira de Caruaru. 

Situação/

problema 

Operação Resultad

os 

esperados 

Produto Recursos 

necessári

os 

Baixo 

nível de 

informaç

ão e 

conhecim

ento da 

populaçã

o acerca 

do 

descarte 

correto 

do lixo. 

Aumentar 

o nível de 

informaçã

o da 

população 

sobre a 

importânc

ia do 

descarte 

correto do 

lixo. 

população 

mais 

informada 

sobre o 

assunto, 

diminuind

o os riscos 

de 

doenças 

provenien

tes do 

acúmulo 

de lixo. 

Grupo 

educativo 

periódico 

de equipe 

multiprofi

ssional, 

orientand

o sobre 

descarte 

correto de 

lixo. 

Informaçõ

es sobre 

os temas 

abordados 

nas 

visitas;             

Estratégia

s de 

comunica

ção; 

Elaboraçã

o do 

projeto. 

Hábitos 

destorcid

os da 

populaçã

o. 

Demonstr

ar a real 

diferença 

entre o 

local 

poluído e 

limpo. 

Mudança 

do hábito 

de jogar 

lixo em 

local 

inapropria

do e; 

Conscient

ização das 

pessoas 

sobre as 

consequên

cias deste 

problema. 

Grupo 

educativo 

com a 

comunida

de 

realizado 

por equipe 

multiprofi

ssional 

capacitada

. 

Visitas às 

feiras e 

escolas;  

Panfletos;         

Aprovaçã

o do setor 

educacion

al;   

Elaboraçã

o de 

grupos 

operativos

;   

Capacitaç

ão dos 

agentes de 

saúde; 

Recursos 

humanos. 
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Falta de 

informaç

ão sobre 

as 

doenças 

provenie

ntes do 

lixo. 

Informar 

as pessoas 

sobre os 

riscos de 

saúde 

existentes 

pelo 

contato 

com o 

lixo; 

Elaboraçã

o de 

cartilhas 

informativ

as sobre 

as 

doenças 

relacionad

as ao lixo. 

Diminuir 

casos de 

dengue, 

verminose

, 

leptospiro

se, dentre 

outras 

doenças. 

Grupo 

educativo 

periódico 

de equipe 

multiprofi

ssional, 

orientand

o sobre 

doenças 

provenien

tes do 

acúmulo 

de lixo. 

Obtenção 

de 

recursos 

financeiro

s para 

elaboraçã

o de 

material 

gráfico. 

Fonte: Autor (2019). 

 

Tendo em vista a intenção de conscientização, esta 

proposta não representa custos considerados para sua 

execução, pois se trata de um plano que envolve algumas 

secretarias da cidade, com o trabalho das equipes designadas 

para este fim, que já são funcionários da própria prefeitura, 

sendo assim, pode haver alguma variação de custos relativos 

ao combustível dos veículos que se deslocarão para o local 

da feira e escolas com as equipes de trabalho, ou ainda, 

relativos à confecção de cartilhas ou panfletos, se,ou quando 

considerar-se necessário, contudo, estas não representam o 
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foco da presente proposta, e por isso, não são consideradas 

no orçamento geral do projeto. 

 

PROJETO DO GRADIL DE PROTEÇÃO E 

CONTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A instalação de um gradil metálico ao entorno do 

canal pluvial na feira de Caruaru se trata de uma proposta de 

medida estrutural, que busca evitar, pontualmente, a entrada 

de resíduos sólidos no corpo hídrico no trecho aqui 

analisado, por isso se trata de uma estratégia a curto prazo, 

que visa conter o material descartado antes de chegar ao 

canal e, posteriormente, ao rio Ipojuca. 

As pesquisas realizadas sobre os gradis, mostraram 

que suas funções são principalmente relacionadas à 

segurança e visibilidade de ambientes de forma geral, como: 

jardins, praças, supermercados, concessionárias, 

estacionamentos, passarelas, pontes, viadutos, obras 

públicas, condomínios e parques. No entanto, este projeto 

surge como uma proposta inovadora onde a função principal 

será evitar que os resíduos sólidos indesejáveis e prejudiciais 

ao sistema, possam atingir o rio, proporcionando, por sua 

vez, a diminuição no acúmulo desses resíduos no canal, 

contribuindo diretamente com a limpeza do ambiente e com 
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a desobstrução da passagem da água pelo leito do canal, ao 

passo que também proporcionará significativa melhoria 

visual ao ambiente, devido à sua estética agradável, após a 

instalação. 

 

PROPOSTA DE INSTALAÇÃO DO GRADIL DE 

CONTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O tipo de gradil proposto para compor o projeto já é 

bastante utilizado no Brasil e também em Pernambuco, seja 

por empresas privadas ou órgãos públicos. As especificações 

seguem padrões comerciais estabelecidos, a exemplo do 

manual de instalação de gradil Morlan e o orçamento foi 

realizado pela empresa: Belgo cercas Recife comércio de aço 

e madeira LTDA. 

O sistema completo é composto por painéis (com 

arame de aço galvanizado por imersão à quente e revestidos 

com poliéster através de pintura eletrostática), postes (com 

aço zincado por imersão à quente e revestidos através de 

pintura eletrostática), tampa para os postes (fabricada em 

polipropileno com anti UV) e fixadores de poliamida para 

fixar os painéis nos postes. 

A malha que compõe o painel possui seção de 5 x 20 

cm (largura x altura), o painel, denominado pela empresa 
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Belgo de: PN Belgo slim, possui 2,03 m de altura, que define 

a altura do gradil. Os postes são denominados de: PT Nylofor 

BC, possuem seção de 40 x 60 mm e 2,60 m de altura. Para 

cada poste da altura escolhida é utilizada uma tampa na parte 

superior, e 6 fixadores, segundo o manual de instalação de 

gradil Morlan, que também especifica a distância de eixo a 

eixo dos postes a serem instalados, que deve ser de 2,52 m. 

O fixador Nylofor já é vendido junto com os parafusos e 

possui a mesma seção do poste (40 x 60), assim como as 

tampas Nylofor. 

O trecho proposto para instalação do gradil de 

contenção envolve parte do canal pluvial que passa pela feira 

livre e feira da sulanca de Caruaru e possui um perímetro de 

270 m. Dessa forma, serão necessários 109 postes, 109 

tampas, 654 fixadores e 108 malhas. O orçamento, fornecido 

pela empresa Belgo, pode ser observado conforme a Erro! 

Fonte de referência não encontrada.1. 

 

Tabela 5: Orçamento do gradil de contenção de resíduos sólidos. 

Descrição do 

produto/serviço 

Uni

dad

e 

Quan

tidad

e 

Valor 

unitári

o 

Valor 

total 

(R$) 

Fixador Nylofor 

poliamida c/ paraf 

branco 40x60mm 

Un 654 9,30 6.082,2

0 
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Tampa Nylofor 

poliamida branco 

40x60mm 

Un 109 3,50 381,50 

PT Nylofor BC - 

40x60mm 2,60 - BR L 

Un 109 127,00 13.843,

00 

PN Belgoslin 5x20cm 

2,03m BR 

Peç

a 

108 450,00 48.600,

00 

Serviço Un 1 
 

13.500,

00 

Total 
   

82.406,

70 

Fonte: Autor (2019). 

 

Esta proposta conta com a colaboração da prefeitura 

para fazer a manutenção do local, recolhendo o lixo que 

ficará preso no gradil e disponibilizando lixeiras em torno do 

canal, que poderão ser instaladas no próprio gradil, para que 

a população evite a disposição do lixo nas ruas ou por cima 

do gradil de contenção.  

Afim de atender todo o ambiente de projeção de 

gradil, serão disponibilizadas 27 lixeiras, fixadas a ele, a cada 

10 m lineares. O custo total das lixeiras foi estimado através 

da consulta à empresa: lojas americanas, que dispõe de 

lixeiras papeleiras com suporte, com capacidade para 50 

litros, onde cada uma custa R$ 128,52, totalizando R$ 

3.470,04. A manutenção do local poderá ser feita 

diariamente pela equipe de limpeza urbana responsável pelo 
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local do parque 18 de maio, com a mesma frequência já 

existente, inclusive nos dias de feiras, quando a limpeza e 

manutenção são concentradas especialmente no local da 

feira, após seu encerramento. Dessa forma, a manutenção 

não representará aumento de custos, mas diminuirá por 

diminuir gastos com a limpeza do canal e do rio Ipojuca, por 

isso o custo total para a realização desta proposta será a soma 

do orçamento do gradil e das lixeiras, sendo o seu valor 

calculado em: R$ 85.876,74. 

 

PROPOSTA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PLACAS EDUCATIVAS 

 

Esta medida visa despertar a atenção da população 

para a revitalização do rio Ipojuca e para a manutenção da 

limpeza urbana na região do parque 18 de maio. Para isso, 

conta com a estratégia de constranger as pessoas que passam 

pelo local, para que assim, não joguem lixos ou outros 

materiais nas ruas, no canal, ou no rio. 

Foi observado que já existem algumas placas 

disponibilizadas pela prefeitura ao redor do canal pluvial, 

com conteúdo de incentivo à preservação ambiental, porém, 

apesar da presença das placas, a quantidade de lixo disposto 

no local ainda é visivelmente expressiva, por isso, a proposta 
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de instalação de novas placas busca conteúdos mais 

impactantes sobre as questões ambientais, que proporcionem 

maior visibilidade e interesse imediato das pessoas. Sendo 

assim, algumas sugestões de mensagens foram criadas com 

ênfase nos problemas causados pelo acúmulo de lixo no rio, 

que podem ser visualizadas na Figura17. 

 

Figura 20: Sugestões de mensagens para as placas educativas. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Uma das medidas utilizadas nesta proposta é a 

disposição de algumas lixeiras externas, de aço, que deverão 

ficar em pontos estratégicos que tenham maior fluxo de 
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pessoas, contendo a seguinte mensagem: "Veja aqui. Este 

lixo poderia estar no rio ou no oceano!". A intenção da 

mensagem é demonstrar a eficiência da implantação das 

medidas estruturais e não estruturais adotadas neste projeto, 

mostrando o lixo que foi recolhido das lixeiras e do gradil de 

contenção do canal pluvial, para que as pessoas percebam os 

resultados das ações realizadas naquele local e, dessa forma, 

possam ser incentivadas a contribuir ainda mais para a 

manutenção da limpeza naquele ambiente. Por tanto, 

percebe-se que todas as propostas apresentadas neste 

trabalho estão associadas, e só atingirão real eficiência se 

forem desenvolvidas em conjunto, e para isso, será 

fundamental a participação e empenho da prefeitura de 

Caruaru. 

O orçamento das placas educativas de sinalização foi 

realizado através da internet, pela empresa: Brainbuilder, 

localizada em Recife-PE. Para as lixeiras de aço, serão 

estimadas 5, ficando fixas próximas ao canal para facilitar a 

compreensão de que aquele lixo foi coletado no local e antes 

que chegasse ao rio Ipojuca. O orçamento das mesmas foi 

feito através da empresa: lojas americanas. Ambos podem 

ser visualizados na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 
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Tabela 6: Orçamento da instalação de placas educativas e lixeiras 

de aço 

Descrição do 

produto/serviço 

Uni

dad

e 

Quant

idade 

Valor 

unitári

o 

Valor 

total 

(R$) 

placas educativas de 

sinalização 26x17 cm 

Un 100 6,99 699,00 

Serviço Un 100 2,00 200,00 

lixeiras de aço Un 5 165,46 827,30 

Serviço Un 5 40,00 200 

Total Un 1 
 

1.926,30 

Fonte: Autor (2019). 

 

CENÁRIOS DE ANÁLISE DA VIABILIDADE 

TÉCNICA E ECONÔMICA DE IMPLEMENTAÇÃO 

DAS ESTRATÉGIAS ESCOLHIDAS 

 

Viabilidade técnica 

 

Ao analisar a eficiência das estratégias escolhidas, 

considerando as utilizadas em outros trabalhos já citados 

anteriormente, percebe-se a possibilidade de alcançar 

elevada redução de resíduos sólidos no trecho do canal que 

passa pela feira de Caruaru e deságua no rio Ipojuca, pois se 

trata de propostas já trabalhadas e que apresentaram efeitos 

positivos com relação ao tema: acúmulo de lixo em rios e 

canais urbanos. 
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A disposição dos materiais e meios para a elaboração 

de cada proposta, viabiliza, tecnicamente, a implantação de 

todo o projeto, tendo em vista a realidade de aquisição dos 

materiais para o gradil de contenção em empresas existentes 

no próprio Estado, que também disponibilizam a instalação 

em curto período de tempo, assim como a aquisição das 

placas e lixeiras, que podem ser feitas pelo mesmo 

procedimento já utilizado pela prefeitura, e ainda, a 

disponibilidade do pessoal das Secretarias envolvidas neste 

projeto, que já compõem o quadro de servidores da própria 

prefeitura, facilitando, entretanto, a realização do projeto de 

conscientização sobre educação ambiental. 

Embora o projeto de instalação do gradil represente 

uma proposta inovadora, por ser instalado ao redor do canal, 

diferentemente dos projetos utilizados com barreiras dentro 

do corpo hídrico, em sua seção transversal, uma comparação 

com estes, permite perceber que o material que chega ao 

canal diariamente, oferecendo riscos à saúde da população, 

além de gastos com limpeza e obstrução da passagem das 

águas da chuva, seja impedido pelo gradil, juntamente com 

as lixeiras presentes em seu entorno. Vale ressaltar que a 

efetividade dessa proposta depende da execução das outras 

duas, pois embora a presença do gradil indique maior 
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eficiência imediata na diminuição do lixo, a instalação das 

placas educativas e das lixeiras tende a coletar o lixo mesmo 

antes de chegar a ser bloqueado pelo gradil. Já a médio e 

longo prazo, o projeto de conscientização se caracteriza 

como uma campanha educativa e visa a mudança de hábitos 

da sociedade, e por esse motivo, pode ser a proposta mais 

promissora dentre as três apresentadas. 

A proposta de instalação das placas é uma medida 

bastante difundida no mundo, que serve de sinalização para 

o descarte correto do lixo. Com o objetivo de conscientizar a 

população com simples dicas sobre a educação ambiental, 

esta proposta ajuda a melhorar a qualidade de vida e evitar 

doenças, através da mudança no hábito de descarte 

inadequado de resíduos sólidos. Também gera uma relação 

positiva entre a população e a prefeitura, por mostrar que o 

poder público está presente e atento sobre a limpeza urbana 

naquela região. Contudo, se trata de uma medida de fácil 

execução, pela sua simples aplicação e tempo de instalação 

das placas, caracterizando sua viabilidade técnica. 
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Cenários de avaliação da viabilidade econômica 

 

Para estabelecer a viabilidade econômica da 

implantação associada das três propostas, foram elaborados 

dois cenários de possíveis resultados adquiridos, o primeiro 

considerando 45% de diminuição de resíduos sólidos no 

canal, e o segundo considerando 90%. 

 

Para um cenário de 45% 

 

Para uma projeção de 45% de efetividade através da 

implantação das estratégias escolhidas, considerando que 

esta porcentagem representa a diminuição da entrada de 

resíduos sólidos no trecho considerado, dos 4 caminhões de 

6 m3 de lixo, que são retirados semanalmente do canal do 

parque 18 de maio, totalizando 24,00 m3 de lixo, 45% deste, 

ou seja, 10,80 m3 serão recolhidos antes de chegarem ao 

canal. Considerando todo o projeto, para efeitos de cálculo, 

apenas na área de instalação do gradil, ou seja: 1/3 do canal 

que passa pela feira e gera o acúmulo de lixo local, então 3,6 

m3 de lixo serão evitados no mesmo. Entretanto, serão 

economizados R$ 580,56 mensalmente com a instalação do 

gradil. Isso representa uma economia de R$ 6.966,72 ao ano. 
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A viabilidade econômica é encontrada a partir da 

análise de custos, comparando-os antes e depois da 

implantação das propostas de intervenção, assim, todo o 

sistema de instalação do gradil de contenção custa R$ 

85.876,74, que somados aos R$ 1.926,30, referentes à 

confecção e instalação das lixeiras e placas educativas, 

representam um custo total de R$ 87.803,04 

(desconsiderando custos relativos à proposta do projeto de 

conscientização, em função de sua composição com recursos 

já existentes pela prefeitura). Considerando ainda que a 

economia gerada em função da diminuição do acúmulo de 

resíduos sólidos no canal, seja de R$ 6.966,72 ao ano, prevê-

se um tempo de retorno dos investimentos de 12 anos e 6 

meses, ou seja, após este período, todo o investimento gerado 

terá seu valor devolvido ao cofre público municipal. 

 

Para um cenário de 90% 

 

Para uma projeção de 90% de efetividade, 

considerando o mesmo trecho do canal e as mesmas 

condições de custos e serviços, considerando também esta 

porcentagem como a diminuição da entrada de resíduos 

sólidos no trecho considerado, dos 4 caminhões de 6 m3 de 

lixo, que são retirados semanalmente daquele trecho, 
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totalizando 24 m3 de lixo, 90% deste, ou seja, 21,6 m3 serão 

recolhidos antes de chegarem ao canal. Considerando, para 

o projeto, o mesmo 1/3 do canal que passa pela feira e gera 

o acúmulo de lixo local, então 7,2m3 de lixo serão evitados 

no mesmo. Sendo assim, serão economizados R$ 1.161,12 

mensalmente com a instalação do gradil. Isso representa uma 

economia de R$ 13.933,44 ao ano. 

 A comparação dos custos referentes à limpeza 

do canal, antes e depois da implantação das propostas de 

intervenção, mostra a análise econômica. Assim, todo o 

sistema de instalação do gradil de contenção custa R$ 

85.876,74, que somados aos R$ 1.926,30, referentes à 

confecção e instalação das lixeiras e placas educativas, 

representam um custo total de R$ 87.803,04 (também 

desconsiderando custos relativos à proposta do projeto de 

conscientização, em função de sua composição com recursos 

já existentes pela prefeitura). Considerando ainda que a 

economia gerada em função da diminuição do acúmulo de 

resíduos sólidos no canal, seja de R$ 13.933,44 ao ano, 

prevê-se um tempo de retorno dos investimentos de 6 anos e 

3 meses, ou seja, após este período, todo o investimento 

gerado terá seu valor devolvido ao cofre público municipal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O monitoramento do ponto selecionado apontou que 

os resíduos sólidos acumulados no canal não eram oriundos 

do esgotamento sanitário, mas sim de arremessos dos 

feirantes, consumidores e população em geral. A ação dos 

ventos também contribui para o grande volume de resíduos 

encontrados no canal. Diante dessa constatação, a rede não 

se mostra como solução viável para o trecho estudado, mas 

sim outras estruturas que venham a ter mais eficiência. 

Como medidas estruturais, a respeito da eliminação 

do acúmulo de lixo, ações instantâneas e com resultados 

rápidos podem ser desenvolvidas, afim de contribuir ainda 

mais para a manutenção da limpeza do canal e do ambiente, 

além de técnicas para reaproveitamento do material coletado 

que possa ser reciclado. 

Os containers de coleta são contentores de lixo 

adequados para ambientes com alta geração de resíduos 

coletados de forma mecanizada, que podem ser móveis ou 

fixos. Aderir a estes containers ajudará a coleta diária de 

resíduos, principalmente em dias de feiras, que aumentam 

expressivamente a quantidade gerada. Para isso, é preciso 

planejar um força-tarefa com o pessoal responsável pela 
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limpeza do parque 18 de maio, para se concentrarem nos 

pontos de maior poluição, ou ainda aumentar o número 

destes, afim de realizar a coleta em períodos mais curtos, 

evitando um acúmulo maior de lixo, durante e depois das 

feiras. 

Outra medida que contribuirá muito com a 

sustentabilidade será a coleta seletiva, que pode ser realizada 

em conjunto com as estratégias de mitigação deste trabalho, 

utilizando lixeiras apropriadas para a seleção dos tipos de 

resíduos, separando os orgânicos dos inorgânicos, para que 

se sejam devidamente reciclados, a fim de que possam ser 

reutilizados para a mesma finalidade ou de formas diferentes. 

Por fim, como existe grande deposição de esgotos 

diretamente nos canais e no rio Ipojuca, um dos grandes 

problemas de poluição são provenientes dessa falha no 

sistema de esgotamento básico da cidade, por isso uma 

medida de grande relevância e que extinguiria a poluição e 

revitalizaria o rio, seria o desenvolvimento de um projeto de 

saneamento básico, para coletar toda água residuária, tratar e 

devolver ao rio, além de desenvolver ações para que os 

órgãos públicos pudessem fiscalizar as comunidades 

ribeirinhas que insistem em direcionar as tubulações de 

esgotos para os canais pluviais e para o rio Ipojuca.  
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