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 Palmares está localizada na região mata 

Sul de Pernambuco; 

 Tem aproximadamente 65 mil habitantes;

 É polo da III Regional de Saúde; 

 Há 122 km da capital;



INTRODUÇÃO

 O mosquito Aedes Aegypti  é responsável por transmitir 

quatro tipos de arbovírus;

 O pneu é um dos criadouros mais encontrados e difíceis 

de eliminar o liquido acumulado;

Facilitando a proliferação do vetor de forma bastante

ampla devido ao descarte incorreto dos inservíveis,

além de prejudicar diretamente o meio Ambiente;

Devido ao longo tempo de degradação da matéria

prima utilizada na confecção do produto.



 Apesar de existir a RESOLUÇÃO N° 416,

DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 do

CONSELHO NACIONAL DO MEIO

AMBIENTE-CONAMA;

Que dispõe sobre a destinação final do

pneu inservível;

Não existe fiscalização e punição para o

descarte incorreto do produto;

 E acaba sendo descartado de forma que

degrada o meio ambiente e causa danos

a saúde publica em vários sentidos.
PALMARE-PE



FINALIDADE DA EXPERIÊNCIA

 Combater um dos vetores mais perigosos para a saúde pública

atualmente;

 Utilizando a sustentabilidade ambiental para descarte de um dos

criadouros mais encontrados ;

 E difíceis de eliminar durante o trabalho de campo dos agentes de combate

às endemias;

 Diminuir a degradação do meio ambiente com o descarte sustentável dos

pneus inservíveis;



DINÂMICA E ESTRATÉGIAS DOS PROCEDIMENTOS USADOS

Mapeamento das áreas de descarte dos pneus;

Incentivar os agentes de endemias a sinalizar a necessidade da 

coleta nesses pontos;

Criar uma rotina de coleta semanal;

Educação dos proprietários desses estabelecimentos para o descarte 

sustentável dos pneus inservíveis;

No intuito de evitar o acumulo de agua e tornando-os criadouros do 

vetor, no município dos Palmares/PE. 



PARCEIROS DA EXPERIEÊNCIA

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

 Vigilância Sanitária Municipal;

 Secretaria Municipal de Infraestrutura;

 Comunidades e Lideranças rurais;

 Diamantina Projetos;

 Entre outros órgãos;



OBSERVAÇÕES / AVALIAÇÃO/ MONITORAMENTO:

Houve uma queda significativa de descarte incorreto dos pneus,

uma vez que as comunidades começaram a procurar a Vigilância

Ambiental Municipal em busca de mais pneumáticos para

confecção de hortas, jardins e outros afins. Principalmente na zona

rural;



RESULTADOS E IMPACTOS:

Em 18 meses foram realizadas mais de 250

coletas;

Retirando do meio Ambiente cerca de cinco

toneladas, aproximadamente 6000 unidades

de pneus inservíveis de diversos tamanhos;

Evitando o transporte do foco do Aedes para

o lixão;



Os mesmos foram utilizados em

comunidades rurais e urbanas na maioria

das vezes indicadas pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, que também

colaborou doando o transporte para

recolhimento dos pneus durante alguns

meses;

Foram confeccionadas hortas

comunitárias, lixeiras, manilhas para

passagem molhada, telhados, arborização,

praças entre outras.



CONCLUSÃO

Acreditamos que cada coleta realizada foi

excelente e proporcionou a sensibilização

por parte das pessoas quanto ao descarte

sustentável de produtos nocivos a saúde e

ao meio ambiente;

Mostrando assim que a prevenção e os

cuidados básicos diferenciam uma sociedade

com informação e a interação entre todos os

envolvidos, com um único objetivo:

DIMINUIR DANOS A SAÚDE ATRAVÉS DA

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Possibilitando a multiplicação da

sustentabilidade Ambiental e equilíbrio

da saúde por meio dessas atividades;

Evitando assim, maiores danos a

saúde dos munícipes palmarenses;

O Aedes Aegypti precisa ser combatido

das mais diversas e eficazes formas

possíveis.



AGENTES DE ENDEMIAS

AGENTES DE ENDEMIAS COORDENADORA DOS 

ACE’S

APOIO DA VISA

APOIO DA SMA 

APOIO DA S. INFRAESTRUTURA 

COLETA



APOIO DA VISA
AS MARGENS DA BR 101

APOIO DA SMA 

AGENTES DE ENDEMIAS

AGENTES DE ENDEMIAS



COLETADO E LEVADO PARA O ENGENHO SÃO JOÃO DA 

PRATA



ALGUNS LOCAIS DE REUTILIZAÇÃO

ENGENHO TAMBOR

ESCOLA JAYME DE 

CASTRO E

ENGENHO RIACHÃO

COMUNIDADE NOVA JERICÓ

SEDE DAS ARTESÃS 



PAISAGISMO NO ENGENHO TAMBOR

PLANTIO DE ERVAS MEDICINAIS 

ENGENHO CAPRICHIO

LIXEIRAS SELETIVAS COMUNIDADE NOVA JERICÓ

ESCOLA JAYME DE CASTRO 
PLANTIO HORTA COMUNITARIA 

ENGENHO LAJEDO



Alguns Resultados

CONFECÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA (PONTE) NO ENGENHO TAMBOR

TRABALHO REALIZADO POR UMA FAMILIA MORADORA DA COMUNIDADE



CONFECÇÃO DE UMA 

HORTA COMUNITÁRIA NO 

ENGENHO RIACHÃO

FEITO PELA PROPRIA 

COMUNIDADE



CONFECÇÃO DE UMA 

PRACINHA PARA LAZER DA 

COMUNIDADE DO ENGENHO 

COUCEIRO

REALIZADO PELA SECRETARIA 

DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE



SITUAÇÃO ENCONTRADA PELOS 

AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O 

TRABALHO DE CAMPO



PRACINHA CONFECCIONADA PELA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM OS PNEUS 

RECOLHIDOS

COMUNIDADE RURAL COUCEIRO


