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Resumo

Há estimativas de que cerca de 80% do lixo encontrado nos mares - vidros, filtros de cigarro,
materiais têxteis, borracha, papéis, metais, o plástico, entre outros – tenha a sua origem nos
continentes, sendo o plástico identificado como o mais presente entre os poluentes encontrados nos
oceanos. O presente estudo objetivou a análise de barreiras físicas para contenção do lixo que ruma
ao mar por meio do canal do Congo, localizado no município de Vila Velha – ES, apresentando um
relatório fotográfico do termo e dos resíduos presentes na área delimitada para estudo. Com base nos
dados levantados na visita in loco, foi feita uma simulação em 3D para demonstrar uma proposta de
obra de contenção que retenha os lixos antrópicos antes que cheguem ao mar, considerando as
características do local e avaliando as melhores condições de implantação. Com a realização deste
estudo a sociedade civil adquire conhecimentos, a população ganha em conscientização sobre o
infortúnio que é a poluição dos pélagos, bem como as praias e os oceanos se beneficiam com as
obras voltadas para a prevenção do lixo nos mares.

Palavras-chave: lixo marinho, contenção de lixo antrópico, Stormx, obras de contenção de lixo, redes
coletoras.

Abstract
There are estimates that about 80% of the garbage found in the seas - glass, cigarette filters, textile
materials, rubber, paper, metals, plastic, among others - has its origin on the continents, with plastic
identified as the most present. among the pollutants found in the oceans. The present study aimed to
analyze physical barriers to contain the garbage that goes to the sea through the Congo channel,
located in the municipality of Vila Velha - ES, presenting a photographic report of the term and the
residues present in the area delimited for the study. Based on the data collected during the on-site
visit, a 3D simulation was carried out to demonstrate a proposal for a containment work that retains
human waste before it reaches the sea, considering the characteristics of the site and evaluating the
best conditions for implantation. With the accomplishment of this study, civil society acquires
knowledge, the population gains awareness about the misfortune that is the pollution of the pelages,
as well as the beaches and the oceans benefit from the works aimed at the prevention of garbage in
the seas.
Keywords: marine litter, human waste containment, Stormx, garbage containment works, collection
networks.
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Introdução

De acordo com Silva, Canella e Castañon (2020) calcula-se que 80% do lixo

marinho chegue ao mar através dos rios e, considerando que grande parte da

população mundial povoa as regiões costeiras, logo, ela também é afetada pela

poluição dos mares. Conforme Velis, Lerpiniere e Tsakona (2017), os resíduos que

são encontrados no mar e que provêm dos continentes seriam minorados se

houvesse uma melhoria nas gestões de limpeza dos centros urbanos, uma vez que

os córregos e rios que cortam os centros urbanos são responsáveis pelo transporte

de cerca de 1,2 a 2,4 milhões de toneladas de plástico - que é o poluente mais

encontrado - para os mares e oceanos.

Corrêa et al (2020) afirmam que a percepção deste emblema, iniciou-se, ainda, no

ano de 1970, com estudos voltados para a questão de resíduos sólidos poluindo os

ambientes litorâneos. Atualmente, 10 rios de diferentes regiões do planeta são

responsáveis por 90% do plástico no ambiente marinho, e essa problemática vem

sendo discutida há anos, e para resolvê-la deve-se buscar maneiras que evitem a

chegada desses resíduos ao mar. Para Silva, Canella e Castañon (2020) vale

evidenciar que nas últimas décadas, houve um aumento considerável na produção

do plástico, e estima-se uma alta em sua produção até 2030, para atender a

demanda de utilização em diversos setores da sociedade, dada à sua versatilidade.

Soldera (2021) relata que estudos da International Solid Waste Associstion

(Associação Internacional de Resíduos Sólidos) mostram que anualmente 25

milhões de toneladas são lançadas nos oceanos e quase a totalidade desse volume

origina-se nos centros urbanos, das quais o Brasil colabora com cerca de 8%. O

quantitativo relacionado ao Brasil desconsiderou as localidades mais afastadas do

mar mas que são cortadas por rios de grande porte, assim como lixões irregulares.

Logo, estima-se que os valores possam quase triplicar, chegando a 5 milhões de

toneladas de lixo transportados aos oceanos por parte da população brasileira.

Conforme Santos e Friedrich (2021) em um trecho de 70 km de praias com baixa

densidade populacional do norte da Bahia, foi possível identificar a presença de
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embalagens plásticas de mais de 60 países diferentes, sendo África do Sul, Itália e

Estados Unidos líderes do quantitativo de resíduos encontrados. Para os autores a

grande preocupação com esse registro está na difícil decomposição do plástico o

qual uma vez fragmentado, chega a ser confundido com alimentos pelas espécies

marinhas e ingerido, pode causar astenia e até mesmo a morte desses animais.

Os altos índices de poluição marinha provocados pelas ações antrópicas

despertaram a atenção da Organização das Nações Unidas, que impulsionou ações

que objetivaram o bom uso dos recursos marinhos a fim de tornar a utilização dos

mares sustentável. Para os autores, torna-se imprescindível a melhoria na coleta de

dados científicos para que as políticas relacionadas a preservação ambiental sejam

assertivas já que a ineficácia na exação dos dados vem dificultado, ao longo da

história, a elaboração de leis internacionais de proteção ao meio ambiente mais

pertinentes (ASLAN; PINTO E OLIVEIRA, 2017).

De acordo com Corrêa et al (2020) nos dias atuais, aproximadamente 27% da

população brasileira habita as regiões litorâneas do país, e essa ocupação vem

causando mudanças no ambiente marinho e costeiro. Neves et al (2011) relatam que

o estado do Espírito Santo possui 456 km de extensão de costa e, assim como

outros estados da região sudeste, é deficiente em estudos adequados para tratar a

problemática do lixo em ambientes marinhos.

Este estudo inclui uma abordagem sobre o lixo marinho, tendo o plástico identificado

como o tipo de lixo mais encontrado nos mares. Inclui também uma pesquisa sobre

método de contenção de lixo nos corpos hídricos, objetivando a despoluição

marinha.

Não estão inclusos neste estudo quaisquer canais e córregos interligados ao canal

do Congo, processos de canalizações dos mesmos, bem como qualquer assunto

relacionado ao estudo físico-químico do plástico, visto que Velis, Lerpiniere e

Tsakona (2017) afirmam que o microplástico é o resultado da fragmentação do

macroplástico.

Estão exclusos estudos sobre planejamentos urbanísticos ou gestão sustentável de

resíduos uma vez que Giaccom-Ribeiro (2019) afirma que os problemas advindos da



4

má gestão residual não são contemporâneos, relatando que no século XVIII a

concentração de lixo em ambientes impróprios causava mazelas e entraves

ambientais. Afirma também que os padrões tradicionais adotados nas cidades pelos

gestores de resíduos têm trazido conflitos e questionamentos devido à sua

inocuidade pois, tais modelos não absorvem o conceito de sustentabilidade uma vez

que ignoram a integração das etapas de beneficiamento e deposição final à geração.

Além disso, serão excluídos quaisquer trechos do canal do Congo que estejam além

dos limites de estudo estipulado nesta pesquisa. Não serão abordadas também, as

legislações que tratam da normatização de coleta e tratamento dos resíduos sólidos

urbanos.

O lixo marinho é um problema antrópico que precisa ser corrigido de maneira

preventiva, visto que em grande parte sua origem é continental. A região de estudo,

localizada na cidade de Vila Velha – ES, tem seu território cortado por canais e

córregos que desembocam no mar do atlântico. Ademais, a área em análise passou

por um processo de urbanização rápido, mal planejado e atende aos requisitos desta

pesquisa.

Em razão de o assunto sobre contenção de lixos que permeiam o ambiente marinho

introduzidos por meio dos corpos hídricos que atravessam os centros urbanos ser

pouco difundido, esse estudo assume a relevância de que a prevenção do lixo

marinho se inicia ainda no meio urbano. Assim sendo, esta arguição busca saber:

Que modelo de barreira física pode ser aplicada para contenção do lixo flutuante no

canal do Congo, na região 5 do município de Vila Velha, a Grande Terra Vermelha?

Um sistema de coleta de resíduos chamado STORMX

Há alguns sistemas e tecnologias que fazem a retirada do lixo das praias, dos mares

e dos oceanos. A retiradas de lixo dos mares e oceanos é a remediação de um

grave problema que atinge nossos pélagos, visto que após sua introdução no

ambiente aquáticos os detritos antrópicos causam alteração na biota marinha,

muitas vezes resultando na morte dos animais pelágicos (OSLEN, 2021).
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Brasil (2019) afirma ainda que no decorrer dos anos, houve iniciativas que

promoveram ações que objetivaram evitar ou diminuir o acúmulo de lixo nos mares

em todo o mundo. Antunes (2020) afirma que em 2015, 193 países traçaram metas

para o alcance destes objetivos: que a preservação e uso dos oceanos e mares se

tornassem mais sustentáveis. Ainda que as nações envolvidas buscassem atingi-lo,

não obtiveram êxito, o que preocupa ainda mais devido às projeções de que a

poluição dos mares alcance valores três vezes maiores que os atuais em 2025.

De acordo com Menck (2019), por mais que sejam necessárias, e que sejam

metodologias significativas de envolvimento e conscientização da população,

somente as ações de limpeza das praias não são o suficiente. É preciso que se

estabeleçam medidas que transcendam a questão de apenas limpar, pois tais ações

não resolvem a problemática do lixo marinho que tem a sua origem nos continentes.

Com o a proposta de retirar o lixo flutuante ainda no meio urbano, o sistema de

coleta de resíduos StormX é um método que visa colocar em prática medidas de

limpeza das águas de canais de forma mais efetivas, promovendo a remoção de lixo

dos canais superficiais fazendo uso do curso natural das águas (OLIVEIRA, 2019).

Para Oliveira (2019) é um sistema simples, contudo eficiente. Pode ser

dimensionado e adaptado para atender as características do local em que será

implementado, como mostram as imagens 1, 2, 3 e 4. Suas redes de coleta são

afixadas às estruturas por meio de um anel metálico e, quando cheia, podem ser

facilmente removidas para que o conteúdo retido seja coletado e, após realizada a

coleta, as redes voltam para os drenos e continuam a coletar os resíduos que são

transportados pelas águas.
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Imagem 1. Em canais de drenagem Imagem 2. Redes em canais rasos

Fonte: Calogeras, 2019.                                              Fonte: Calogas, 2019.

Imagem 3. Rede única. Imagem 4. Rede para coletas maiores

Fonte: Calogeras, 2019                                           Fonte: Melo, 2021. Adaptado.

De acordo com Oliveira (2019) a cidade de Kwinana, na Austrália optou por instalar

redes coletoras em vários pontos para realizar a coleta dos resíduos que percorrem

seus canais e poluem o meio ambiente. Em suas primeiras semanas de utilização

experimental, mais de 360 kg de lixo foram retirados das águas superficiais da

cidade. O custo de instalação pode ser considerado um pouco elevado, mas

compensador quando se faz uma análise dos custos de operação de limpeza dos

canais, que diminui consideravelmente uma vez que o lixo fica retido nas redes
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sendo mais fácil sua coleta e posterior retirada. Um trabalho que pode ser realizado

menos vezes por uma equipe menor.

Conforme Calogeras (2019) a retirada do lixo é prática e pode ser feita

periodicamente, de acordo com a necessidade de cada local. Em lugares onde há

maior fluxo de resíduos nos corpos d’água a retirada pode ser realizada com maior

frequência, bem com a retirada pode ser menor em locais em que houver acúmulos

reduzidos.

Imagem 5. Retirada dos resíduos coletados

Fonte: Melo, 2021. Adaptado.

Área de estudo

Conforme Souza Filho e Ferreira (2019) o estado do Espírito Santo apresenta altas

médias anuais de chuvas, e a baixa declividade hídrica nas proximidades do litoral

capixaba provoca a formação de lagoas e torna a gestão hídrica mais complexa. A

rápida ascensão econômica do estado do Espírito Santo e o inchaço populacional

repentino tornaram Vila Velha a maior e mais populosa cidade do estado. A Cidade

também sofre com fortes inundações por estar localizada na baixa do Rio Jucu, que

é um dos principais rios que compõem sua bacia hidrográfica.

A Grande Terra Vermelha, região 5 do município de Vila Velha, abrange 11 bairros -

23 de maio, Barramares, Cidade da Barra, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra,

Normília da Cunha, Riviera da Barra, São Conrado, Terra Vermelha e Ulisses

Guimarães - situando-se na região de atuação do Rio Jucu que também é uma
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planície fluviométrica. A urbanização da região provocou efeitos negativos, tanto

sociais como ambientais, pois promoveu modificação no escoamento superficial das

águas pluviais, na permeabilidade natural do solo e também causou mudanças no

curso original dos corpos hídricos, o que alterou os regimes hidrológicos e os níveis

do lençol freático (MIRANDA et al, 2017).

O canal do Congo está localizado paralelo a Rodovia do Sol, com início na altura do

km 19, próximo a Fazenda Camping e estende-se até o Rio Jucu por trás do Morro

da Concha, localizado na Barra do Jucu conforme mostra a imagem 6.

Imagem 6. Traçado do Canal do Congo

Fonte: GoogleMaps, 2021. Adaptado.

Método

Conforme Almeida (2021) este estudo é indutivo pois baseia-se no método empirista

e, ao determinar o objeto de estudo assume a metodologia experimental bem como

qualitativo, uma vez que os pesquisadores descrevem e promovem a analise

indutiva dos dados. Divide-se em três etapas distintas, são elas: apresentar o local

de estudo com relatório fotográfico visando inventariar os tipos de plásticos ou

resíduos encontrados no local de estudo delimitado, analisar tecnologias voltadas

para a contenção de lixo flutuante nos corpos hídricos e demonstrar uma proposta
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de barreira física que possa ser instalada/construída no canal do

Congo, para conter o lixo que flutua por ele em direção ao mar. O

Fluxograma 1 apresenta cada etapa.

As fotografias foram tiradas com um aparelho celular da marca Xiaomi

Mi A3, modelo M1906F9SI, com câmera frontal de 32MP AI e Tripla

câmera traseira 48MP AIcom resolução de 8000x6000 pixels,

display Touchscreen de

6.08 polegada e resolução de 1560x720 pixel.

Fluxograma 1. Etapas de execução da pesquisa

Fonte: Própia, 2021

A visita técnica, realizou-se no dia 17 de outubro de 2021 as 09h e teve o período de

duração de aproximadamente 2h. O trecho de análise deste estudo, situa-se no

bairro de São Conrado e está ladeado pela R. Gaivotas e a Rodovia do Sol – ES060

e compreendido entre a rua Rosa de Piredda, onde o canal do Congo faz

cruzamento com a Rodovia do Sol – ES060 indo em direção ao litoral, e pouco

depois da Rua Marinhas, como mostrado na Imagem 7.
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Imagem 7. Trecho analisado

Fonte: GoogleMaps, 2021. Adaptado.

Com o intuito de melhor descrever o percurso da visita, dividiu-se o termo analisado

em quatro parte denominadas como Trecho A, Trecho B, Trecho C e Trecho D. Os

trechos A e B ficam compreendidos entre a rua Rosa de Pireddas até próximo à rua

Marinhas, os trechos C e D abrangem a ponte de pedestres, localizada na rua

Marinhas e o limite do termo analisado, conforme mostrado na imagem 8.

Imagem 8. Divisão do percurso 4 em trechos
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Fonte: GoogleMaps, 2021. Adaptado.

Para simular uma estrutura de contenção de lixo no canal do Congo, foi utilizado um

software de modelagem 3D. O software escolhido foi o Sketchup versão 2016 e para

a construção das simulações contratou-se um terceirizado que fez as modelagens

conforme modelo escolhido e indicado pelas executoras deste trabalho.

Resultados e discussões

O acesso ao local escolhido para este estudo é restrito e em diversos pontos só é

possível analisar e fotografar os resíduos pelo lado de fora, através da cerca de

proteção do terreno.

Em análise no local, foi possível constatar nas margens do canal, dentro do canal e

presos a vegetação do local a presença de resíduos plásticos e derivados de

plástico, entulhos de obras, galhos secos, vegetação morta, entre outros.

Observou-se também que a corrente das águas é no sentido norte, em direção ao

litoral, e os materiais descartados no canal ou em seu entorno são levados pelas

águas rumo ao mar. Por esse motivo optou-se por simular a instalação da obra de

contenção no Trecho A (imagem 9), uma vez que a corrente das águas conduziria o
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lixo direto para as redes de contenção instaladas nas manilhas da estrutura

simulada e o percurso seguinte do canal está em área de reserva ambiental.

Imagem 9. Escolha do local de implantação da obra de contenção

Fonte: GoogleMaps, 2021. Adaptado.

No trecho A foi observado a presença de galerias que canalizam as águas do Canal

do Congo por debaixo da rodovia do Sol, por onde os resíduos são conduzidos,

como pode ser observado nas imagens 10 e 11. Há uma manilha na região que

despeja esgoto in natura nas águas do canal. Nas margens do termo pode-se notar

a presença de resíduos preso a vegetação presente no local.

Imagem 10. Trecho A Imagem 11. Galerias no Trecho A

Fonte: Própria.                                                                Fonte: Própria.
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A extensão que compreende os Trechos A e B está situada em terreno privado não

sendo possível acessar diretamente o local, tornando-se exequível a realização do

estudo e o registro das imagens do lugar apenas pelo lado de fora da cerca que

circula o terreno e faz divisa com a calçada de pedestre que margeia este percurso

da rodovia do Sol. No Trecho B, foi constatado que não há acúmulo de lixo pois a

correnteza das águas conduz os detritos em direção as galerias situadas no extremo

do Trecho A, já nas proximidades com a Rodovia do Sol – ES060.

No Trecho C há uma ponte para a passagem de pedestres que possibilitou uma

melhor análise do canal e dos efluentes presentes. Nota-se a presença de outra

manilha que despeja esgoto in natura no canal, como mostra a imagem 12. Esta

ponte, que dá acesso à rua Marinhas, tem sua estrutura mista feita em concreto

armado e madeira, bem como a superestrutura que também é feita em madeira.

Imagem 12. Ponte para passagem de pedestres

Fonte: Própria.
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A análise mais próxima do canal, já no Trecho C, possibilitou verificar com mais

clareza quais os tipos de rejeitos encontrado na região. Constatou-se a presença de

diversos resíduos plásticos que aparentam estar nas águas do canal por períodos de

tempos diferentes dado a sua coloração. Foi possível notar também que havia

galhos secos e vegetação morta agarrados a estrutura da ponte, conforme pode-se

ver na imagem 13. Observou-se que havia resíduos similares a estes também nas

margens do Trecho C (imagem 14).

Imagem 13. Lixo presos a ponte no Trecho C Imagem 14. Resíduos nas margens do Trecho C

Fonte: Própria.                                                       Fonte: Própria.

O Trecho D, assim como os Trechos A e B, fica em área privada, logo as

observações foram feitas através da cerca que protege o local. Esse foi o Trecho

que apresentou maior concentração de lixo de diferentes composições dentro das

águas e nas margens do canal, como mostram as imagens 15 e 16.

Imagem 15. Resíduos encontrados no Trecho D Imagem 16. Resíduos na margem do trecho D

Fonte: Própria.                                                        Fonte: Própria.
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A investigação mostrou que a quantidade de lixo e vegetação no canal é

consideravelmente menor se comparado com informações apresentadas pela

Prefeitura Municipal de Vila Velha no mês de março do ano 2020, quando foi

realizado um trabalho de limpeza no canal e os dados apresentados pela Secretaria

de Serviços Urbanos (SSU) do município mostram que a região era tomada pela

vegetação e resíduos domésticos descartados de forma indevida.

Ao fazer um comparativo com imagem do local no ano de 2020 (imagem17), feita

pela SSU, e a do ano de 2021 (imagem18), feitas pelas autoras deste trabalho, pode

ser observado que houve melhorias, porém ainda há a necessidade de ser feito um

trabalho mais voltado para a prevenção do lixo marinho que adentra nos mares e

oceano por meio dos canais, córregos e rios que passam pelo meio urbano. Ambas

as fotos foram tiradas na mesma extensão do canal, o Trecho C.

Imagem 17. Foto do canal do Congo em março de 2020 – Trecho C

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES

Imagem 18. Foto do canal do Congo em 2021 – Trecho C
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Fonte: Própria.

Devido às características do percurso analisado e considerando o curso natural das

águas do canal propõe-se que seja feita uma obra com estrutura de concreto

armado, cujas fundações devem ser definidas com base na sondagem do solo da

região e as dimensões considerem as medidas obtidas por medição topográfica

realizada na área de estudo. As ações de sondagem e medição topográfica não

foram realizadas pois esta pesquisa não dispunha de verbas para realizá-las.

Logo, a simulação elaborada na modelagem 3D desconsiderou a fundação

adequada para a obra proposta e para a região de sua instalação, bem como as

medidas do local, sendo apenas uma representação gráfica de um modelo de obra

de engenharia civil que poderia ser executado no canal do Congo com o intuito de

conter o lixo em suas redes, impedido que chegassem as praias e, devidos às

correntes marítimas, sejam levados aos oceanos.

Após a visita realizada ao local, bem como as pesquisas sobre obras de engenharia

civil voltadas para a problemática do lixo marinho proveniente do meio urbano e,

considerando a ausência de estudos específicos nesta área, esta pesquisa propôs

que seja feita uma obra com estrutura em concreto armado. E, para favorecer a

coleta dos resíduos, a estrutura seria construída em declive, de maneira que a

barreira superior canalizasse a água para a segunda parte da estrutura construída
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em nível inferior ao anterior, direcionando a água represada para as redes instaladas

nas saídas das manilhas.

Essas redes fariam a contenção do lixo transportado pelas águas porém não

impediriam o escoamento das águas do canal, permitindo que o curso fosse mantido

sem alteração ou desvio. Para melhor compreensão da proposta apresentada por

este estudo, foi feita uma demonstração do modelo retratado na imagem 19 que

pode ser visto nas imagens da simulação em 3D abaixo.

Imagem 19. Modelo usado para inspirar a simulação em 3D

Fonte: Calogeras, 2019.

Imagem 20. Vista lateral direita da obra de contenção – Simulação 3D
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Fonte: Própria.

Imagem 21. Vista superior da obra de contenção – Simulação 3D

Fonte: Própria.

Imagem 22. Vista lateral esquerda da obra de contenção – Simulação 3D

Fonte: Própria.
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Imagem 23. Vista da ponte de pedestres no Trecho C – Simulação 3D

Fonte: Própria.

Imagem 24. Sentido do fluxo da água ao passar pela estrutura de contenção – Simulação 3D

Fonte: Própria.
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Imagem 25. Vista das redes coletoras antes das galerias existente no local – Simulação 3D

Fonte: Própria.

Imagem 26. Demonstração do lixo contido nas redes do sistema Stormx – Simulação 3D

Fonte: Própria.
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Para Silva, Canella e Castañon (2020) a contribuição da comunidade científica tem

crescido ano após ano ao buscar a compreensão dos impactos que esses resíduos

têm causado. Os autores afirmam que apesar do aumento da relevância que a

comunidade científica tem dispensado aos estudos que permeiam a problemática do

lixo nos mares, é preciso um aprofundamento nesses estudos, e que estes sejam

voltados às tecnologias que visam contribuir no processo de contenção e posterior

retirada do lixo flutuante nos canais superficiais.

Silva, Canella e Castañon (2020) declaram ainda, em seu artigo de revisão

bibliográfica, que analisaram 225 artigos que se propuseram a apresentar

tecnologias que objetivam a retirada do lixo flutuante dos corpos hídricos, entretanto

apenas 3 dos artigos analisados realmente abordavam propostas bloqueadoras para

tal infortúnio.

De acordo com Brasil (2019), estima-se que em 2010 foram introduzidos um volume

entre 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico nos oceanos, lixo esse que se

espalha para o alto mar devido ao movimento das marés. Tendo em vista que a

fluência natural dos rios, drenagens e esgoto não tratados são direcionadas para as

zonas costeiras, torna-se claro e evidente que a problemática do lixo nos mares é de

origem antrópica.

Atualmente o Brasil ostenta a marca de ser o quarto produtor de plástico no mundo,

com aproximadamente 11,3 milhões de toneladas produzidas, e a sua posição nessa

lista colabora para que haja um aumento considerável de lixo despejado nos mares

do país e, por conseguinte, nos oceanos (ANTUNES, 2020).

Antunes (2020) relata ainda que foram identificados, pelo Fundo Mundial para a

Natureza (WWF), danos econômicos como a diminuição no fornecimento e na

procura por frutos do mar e entupimento dos motores das naus pelos lixos

encontrados nos oceanos. Além disso, com o aumento gradativo e constante da

poluição marinha, há reflexos econômicos no setor turístico, uma vez que a sujeira

nas regiões costeiras pode acarretar em redução nas receitas e, consequentemente,

em aumento dos custos para o setor de turismo.



22

Conclusão

A simulação em 3D permitiu avaliar a implantação do sistema Stormx no trecho

analisado. Ao considerar que as redes são utilizadas em canais superficiais de

águas correntes, assim como podem ser dimensionadas para adaptar-se a realidade

do local de instalação, pode-se dizer que a proposta apresentada atende as

características e demandas do trecho estudado. Atentando-se para um

dimensionamento correto das redes bem como da estrutura que as dará suporte,

com base em estudos adequados da topografia e do solo da região, o sistema

atenderia a coleta de lixo no canal do Congo de maneira satisfatória, tal como

permitiria o levantamento de dados mais assertivos quanto aos volumes coletados.

As ações de limpezas das praias, de despoluição dos mares e conscientização da

população são fundamentais para evidenciar o problema e impulsionar a busca por

soluções. Entretanto, são necessárias mais que ações paliativas, é preciso o

emprego de ações mais eficientes e trabalhar para a prevenção da poluição marinha

visto que os danos que o lixo antrópico tem causado levará anos para ser reparado.

Obras como a proposta por este estudo proporcionariam mais adequações à

prevenção do lixo marinho por ações antrópicas, uma vez que o lixo não chegaria as

praias e mares. Tais intervenções promoveriam melhorias e suporte ao

gerenciamento dos resíduos urbanos flutuantes, bem como motivaria campanhas de

conscientização da população.

No que se refere a atos de contenção do lixo marinho, a ciência tem falhado em se

empenhar na busca por promover melhorias nas contenções do lixo antrópico que

degradam os mares. Nesse contexto, faz-se necessário que a Engenharia Civil

reveja a maneira com a qual tem integrado à sua realidade questões como a

degradação dos corpos hídricos e a poluição marinha, pois esses assuntos estão

diretamente interligados e não podem mais ser negligenciados, o que acontece

quando são tratados apenas como questões de cunho social, político ou ambiental.

Ao fazê-lo assim, a Engenharia Civil se despe da sua função social, e tal proceder

vai de encontro ao que se prioriza na atualidade: sustentabilidade.
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