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Introdução: Em Açucena, os dados de saneamento e meio ambiente são preocupantes:
45% do lixo é destinado a um lixão, 33% é queimado e 22% é lançado a céu aberto. Na
sede urbana, a Prefeitura Municipal recebeu do governo federal um caminhão
compactador de lixo. Contudo, a prefeitura carece de um planejamento de rotas,
horários e frequência de atuação desse veículo. O não planejamento desse trabalho
acarretará um uso inadequado de um recurso tão valioso. Objetivo: - Melhorar as
condições de saneamento básico e ambientais do município de Açucena, gerando
melhoria da qualidade de vida da população;
- Planejar o roteiro de coleta de lixo da cidade, gerando o  roteiro gráfico e descritivo.
 Metodologia: - Levantamento de toda a documentação de interesse para o estudo e
trabalho;
- Levantamento da vegetação, topografia, hidrografia e geologia do local;
- Saber a localização do possível aterro para onde vai o lixo coletado na cidade;
- Realizar o cadastramento das ruas a serem atendidas pela coleta de lixo;
- Realizar o estudo e cálculos de melhor e mais adequada rota de coleta;
- Realizar o traçado do roteiro de coleta de lixo, gerando-se o roteiro gráfico e
descritivo.
 Resultados: O projeto se encontra em fase de desenvolvimento, portanto não obteve
ainda qualquer resultado. Conclusão: Acreditamos que ao final desse trabalho os
moradores de Açucena tenham melhores condições de saneamento básico e meio
ambiente, uma vez que ocorrerá a diminuição de lixo nas ruas e da proliferação de
ratos e insetos causadores de doenças, ocasionando por fim uma melhoria na qualidade
de vida dos moradores.
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