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RESUMO

A correta disposição e destinação de resíduos sólidos não é importante apenas para

atender  o  que  dispõe  a  legislação  ou  buscar  a  universalização  do  saneamento

básico, mas sim em prol do futuro sustentável para que as futuras gerações ainda

possam  dispor  de  recursos  naturais.  A  presente  proposta  de  implantação  de

ecopontos  visa  trazer  aos  munícipes,  considerados  pequenos  geradores  de

determinados resíduos sólidos, uma maneira adequada para dispor de parte de seus

resíduos que ainda não tem destino correto, que não seja pagar pelo descarte em

empresas especializadas. Visto que muitos dos resíduos sólidos já são descartados

irregularmente a céu aberto em diversos locais do município de São José, o projeto

torna-se viável pois atualmente já existe o gasto da coleta pela municipalidade de

tais resíduos sólidos depositados ilegalmente. Tal proposta torna-se importante, pois

a disposição de resíduos sólidos a céu aberto pode acarretar em diversos problemas

ao meio ambiente e a saúde pública da população.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Ecopontos. Deposição irregular.



                                             

ABSTRACT

The  correct  disposal  and  destination  of  solid  waste  is  not  only  important  to

accomplish the legislation or to seek the universalization of basic sanitation, but to

reach a sustainable future so that future generations can still have natural resources.

The present  proposal  for  the implementation of  “ecopontos”  aims to  bring  to  the

citizens,  considered small  generators of  certain  solid  waste,  an adequate way to

dispose part of their waste that does not yet have a correct destination, other than to

pay for disposal in specialized companies. Many solid wastes are already discarded

illegally in the environment at several locations in the municipality of São José, the

project  becomes  viable  because  currently  there  is  already  the  expense  of  the

collection  of  such  solid  waste  deposited  by  the  municipality.  Such  a  proposal

becomes important, because the illegally disposal of solid waste can cause several

problems to the environment and public health of the population.

Keywords: Solid waste. “Ecoponto”. Illegally disposal.
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2 INTRODUÇÃO

A expansão  urbana  contínua  e  o  crescimento  desordenado  das  cidades

acabam desencadeando diversos impactos, pois muitas vezes as políticas públicas

não acompanham tal crescimento, como o saneamento básico por exemplo, o que

pode acarretar em diversos problemas para qualidade de vida da população e criar

adversidades ao meio ambiente.

Com a maioria das pessoas vivendo em centros urbanos e com o avanço da

indústria  e  mudança  de  hábitos  de  consumo,  as  questões  ambientais  estão

ganhando ênfase e se tornando um desafio para a gestão pública, como o descarte

de resíduos sólidos em locais irregulares de inúmeros municípios, como em vias

públicas (ruas e calçadas) e em terrenos baldios.

2.1 Problema

A temática dos resíduos sólidos urbanos e sua gestão vem ganhando mais

espaço e é cada vez mais relevante, não somente na área ambiental, mas também

na saúde, economia, cultura e assistência social.

Com  o  crescimento  populacional  e  a  expansão  imobiliária  da  região  da

Grande Florianópolis, a geração de resíduos sólidos vem sofrendo crescimento e

com isto, acarretando problemas que devem ser enfrentados.

Pois em locais do município de São José/SC, existem diversos pontos em

vias  públicas  (ruas  e  calçadas)  mais  afastadas,  nos  quais  cidadãos  realizam

descartes de resíduos sólidos de diversos tipos, como de madeira e seus maiores

volumes  (móveis  como  guarda-roupas,  armários),  plásticos,  papelão,  metais,

resíduos da construção civil (telhas, tijolos, concreto), e até mesmo lixo doméstico.

2.2 Justificativa

Devido a esta problemática de deposição irregular de resíduos sólidos em

locais inadequados que ocorre em diversas cidades, muitos municípios fornecem

outras alternativas de descarte de resíduos para a população, que não são somente

a  coleta  convencional  e  seletiva  de  casa  em  casa,  como  por  exemplos,  os

Ecopontos, local público em que a população pode destinar determinados materiais.

Pois tal prática de lançamento de resíduos sólidos em locais inadequados (como em



                                             

ruas, calçadas, terrenos baldios, rios, lagos) pode gerar diversos impactos à saúde

pública e ao meio ambiente, como a poluição ambiental de mananciais de água;

problemas na drenagem urbana como o entupimento de bueiros e agravamento de

inundações; a contaminação e poluição do solo; a proliferação de vetores, como o

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, além de ratos, baratas e outros.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo Geral

O  objetivo  do  projeto  é  identificar  locais  onde  ocorrem  lançamentos

desordenados  de  resíduos  sólidos  no  município  de  São  José  e  localizar

áreas/instalações  públicas,  capazes  de  serem  adequadas  para  a  instalação  de

Ecopontos, para o recebimento de resíduos sólidos que carecem de um local ideal

para descarte pela população, para posteriormente destinar estes resíduos de uma

forma  adequada,  minimizando  assim  os  problemas  gerados  pela  deposição

inadequada de resíduos sólidos.

2.3.2 Objetivos Específicos

 Mapear locais onde ocorrem os descartes irregulares de resíduos sólidos em

São José;

 Identificar  os  resíduos  sólidos  encontrados  e  determinar  quais  serão

coletados no projeto;

 Indicar locais para possíveis instalações de Ecopontos;

 Sugerir as formas viáveis e adequadas para o encaminhamento dos resíduos

sólidos abrangidos pelos Ecopontos.



                                             

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Referencial Teórico

Os resíduos sólidos podem ser problema para uns e solução e fonte de renda

para outros, e estão inseridos na problemática da questão de saneamento básico,

sendo um de seus quatro pilares, interferindo diretamente na qualidade de vida de

uma população. Esta definição do que são os resíduos sólidos, é dada conforme a

Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 3º inciso XVI, descreve:

XVI  -  resíduos  sólidos:  material,  substância,  objeto  ou  bem  descartado

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de

esgotos  ou  em corpos  d’água,  ou  exijam para  isso  soluções técnica  ou

economicamente  inviáveis  em  face  da  melhor  tecnologia  disponível.

(BRASIL, 2010).

Também  é  definida  pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  NBR

10.004/2004 que:

Resíduos sólidos: resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam

de  atividades  de  origem  industrial,  doméstica,  hospitalar,  comercial,

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos

provenientes  de  sistemas  de  tratamento  de  água,  aqueles  gerados  em

equipamentos  e  instalações  de  controle  de  poluição,  bem  como

determinados  líquidos  cujas  particularidades  tornem  inviável  o  seu

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para

isso  soluções  técnica  e  economicamente  inviáveis  em  face  a  melhor

tecnologia disponível. (ABNT, 2004).

Os resíduos sólidos podem ser classificados em diversas maneiras, conforme

sua periculosidade e origem, como exemplo dos resíduos da saúde (classificados

pela  RDC  306/2004),  resíduos  provenientes  da  construção  civil  (ABNT  NBR

15.113/2004),  e  também pela  NBR 10.0004/2004,  classificados  quanto  aos  seus

riscos potenciais ao meio ambiente, podendo então os mesmos serem enquadrados

em:



                                             

Resíduos Classe I - Perigosos

São  aqueles  que  apresentam  periculosidade  e  características  como

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.

Resíduos Classe II – Não Perigosos

A) Resíduos Classe II A – Não Inertes: São aqueles que não se enquadram

nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II

B – Inertes. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades,

tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

B) Resíduos Classe II  B – Inertes:  São quaisquer resíduos que, quando

amostrados  de  uma  forma  representativa  e  submetidos  a  um  contato

dinâmico  e  estático  com  água  destilada  ou  desionizada,  à  temperatura

ambiente  não  tiverem  nenhum  de  seus  constituintes  solubilizados  a

concentrações  superiores  aos  padrões  de  potabilidade  de  água,

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G da

NBR 10004.” (ABNT, 2004).

3.1.1 Da deposição de resíduos

Os resíduos sólidos, cada vez mais presente na vida do cidadão decorrente

do avanço da indústria, da necessidade de consumo e também do crescimento da

população, acabam por nem sempre serem descartados da maneira correta, seja

em sua residência pela coleta convencional e seletiva, ou em caso de resíduos mais

específicos que necessitam de outro tipo de destino, como os eletrônicos e resíduos

da construção civil, por falta de informação da população ou escassez de locais de

entrega dos mesmos, acabam sendo depositados em locais do município, prática

esta considerada ilegal.

De acordo com SOUZA (2004, apud MAMEDES, 2017), nas áreas em que

ocorre  a  deposição  inadequada  de  resíduos  sólidos,  existe  o  potencial  risco  de

sofrer com alterações químicas, físicas e biológicas no corpo estrutural do solo, o

que pode acarretar  em erosões,  perda de fertilidade,  proliferação de patógenos,

contaminação de recursos hídricos, alteração de densidade, prejudicar a drenagem

natural e outros problemas ambientais.



                                             

3.1.2 Dos Ecopontos

O Ecoponto  (também podendo ser  chamado de PEV – Ponto  de Entrega

Voluntária) é um local público no qual a população pode se desfazer de materiais

recicláveis  gratuitamente,  depositando-os  separadamente  conforme os  locais  em

disposição.  Tais  locais  podem  se  tornar  de  grande  importância  na  prática  da

reciclagem e na destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e

ajudando a reduzir gastos com o serviço de limpeza pública de áreas onde estes

materiais são depositados irregularmente.

Conforme a recente Lei  Municipal  nº  5.537 de 2016 de São José/SC que

autoriza o poder executivo a destinar áreas públicas para implantação de Ecopontos,

o Art. 1º, parágrafo único dá a seguinte definição:

Ecopontos  são  locais  de  entrega  voluntária  de  pequenos  volumes  de

entulho  (até  1m³),  grandes  objetos  (poda  de  árvores,  sofás,  armários,

cadeiras,  camas,  colchões,  eletroeletrônicos,  eletrodomésticos,

equipamentos  de  informática,  som  e  telefonia  usados)  e  resíduos

recicláveis. (SÃO JOSÉ, 2016).

3.1.3 Da reciclagem

O conceito de reciclagem segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos

(Lei 12.305 de 2010) é:

Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de

suas  propriedades  físicas,  físico-químicas  ou  biológicas,  com  vistas  à

transformação em insumos ou novos produtos (...). (BRASIL, 2010).

A reciclagem é de suma importância em busca da sustentabilidade, pois a

mesma permite a diminuição da quantidade de “lixo” produzido e o reaproveitamento

de parte destes resíduos sólidos, retornando estes materiais ao ciclo em processos

de  reaproveitamento,  preservando  novos  elementos  da  natureza  que  seriam

utilizados no mesmo ciclo produtivo.

Importante salientar que não somente a reciclagem é estimulada pelo Plano

Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, instrumento que os municípios

devem  elaborar  para  cumprir  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  visando



                                             

acesso  aos  recursos  da  União,  mas  também  outros  mecanismos  de  gestão

integrada dos resíduos devem ser previstos, sendo eles em ordem de prioridade, a

não geração; a redução; a reutilização; a reciclagem; o tratamento e destinação final

ambientalmente adequada dos rejeitos.

3.1.4 Exemplo de ecoponto em Fortaleza/CE

Um bom exemplo de sucesso da instalação de Ecopontos está implementado

na cidade de Fortaleza/CE, no qual a Prefeitura atualmente conta com um total de

43 (quarenta e três) Ecopontos em que é possível realizar o descarte gratuito de

pequenos volumes de entulho, poda de vegetação, móveis, também óleo de cozinha

e materiais  recicláveis  (como papelão,  plásticos,  vidros e metais).  Nestes locais,

existe  um  benefício  estabelecido  através  de  convênios  chamados  de  Recicla

Fortaleza, em que o descarte de materiais é convertido em descontos na energia

elétrica do munícipe ou até mesmo crédito no Bilhete Único do transporte coletivo da

cidade. (FORTALEZA, ).

3.2 Legislação

A legislação importante para a questão da problemática dos resíduos sólidos

é dividida em Federal, Estadual e Municipal.

3.2.1 Âmbito Federal

 Lei Federal nº 12.651 de 2012;

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

 Lei Federal nº 12.305 de 2010;

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

 Lei Federal nº 11.445 de 2007;

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

 Lei Federal nº 9.605 de 1998;



                                             

Dispõe  sobre  as  sanções  penais  e  administrativas  derivadas  de

condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  e  dá  outras

providências.

 Lei Federal nº 9.433 de 1997;

Institui  a  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  cria  o  Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

 Lei Federal nº 6.938 de 1981;

Dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  seus  fins  e

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

3.2.2 Âmbito Estadual

 Lei Estadual 14.675 de 2009;

Institui  o  Código  Estadual  do  Meio  Ambiente  e  estabelece  outras

providências.

 Lei Estadual 9.748 de 1994;

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras

providências.

 Lei Estadual nº 13.557 de 2005;

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

3.2.3 Âmbito Municipal

 Lei Municipal nº 5.537 de 2016;

Autoriza o poder executivo a destinar áreas públicas para implantação

de Ecopontos.

 Lei Municipal nº 2.474 de 1993;

Estipula multa para pessoas físicas ou jurídicas que depositarem lixo

ou entulho em áreas públicas ou privadas que prejudiquem terceiros.



                                             

 Lei Municipal nº 06 de 1948;

Aprova o código de posturas.

3.3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de abrangência do estudo se caracterizou sendo o município de São

José por inteiro, localizado no litoral centro de Santa Catarina, é a única com divisa

terrestre  a leste com Florianópolis.  Ao Norte/noroeste a cidade se limita  com os

municípios de Biguaçu e Antônio Carlos, e já ao sul/sudoeste com os municípios de

Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. A oeste se limita com o município de São

Pedro de Alcântara.

Figura 1: Mapa de Localização do município de São José/SC.

Fonte 1: Autor, 2018. Mapa elaborado no software Google Earth Pro.



                                             

O Estado de Santa Catarina como um todo, portanto São José, é englobado

pelo  bioma  mata  atlântica,  o  qual  ocupa  uma  área  de  1.110.182  Km²  do  país,

correspondendo, portanto, a 13,04% do território nacional que se estende do Rio

Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, principalmente pelo litoral.  (IBF, ).

Segundo dados do Climate-data A ( ), o clima da cidade segundo o sistema

de Köppeen, se enquadra como subtropical do tipo “Cfa”, do grupo C – mesotérmico,

sendo então do tipo úmido (f) sem estação de seca definida, e de subtipo (a) com

verões quentes. E a temperatura média de São José é de 19,9ºC, apresentando

uma pluviosidade de 1498 mm.

De acordo com o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística – IBGE, o município apresenta uma área de aproximadamente 150 km²

e é composto de 209.804 habitantes (sendo estimado para 2017 cerca de 239.178

pessoas), o que equivale a 3,358% da população de Santa Catarina, e sendo a 4ª

cidade  no  ranking  populacional  do  Estado.  Possui  também  uma  alta  densidade

demográfica,  apresentando  1.376,78  hab/km²  e  um  Índice  de  Desenvolvimento

Humano – IDH de 0,809, apresentando, portanto, alto desenvolvimento.

3.4 PROPOSTA E AÇÕES DE INTERVENÇÃO

Para  identificar  as  ações  necessárias  e  as  propostas  mais  adequadas  e

eficientes  a  serem feitas,  foram  realizadas  vistorias  nos  bairros  do  município  e

identificados os principais locais em que a população costuma depositar resíduos

sólidos tanto na via pública (rua e calçada) e também em alguns terrenos baldios.

Salienta-se  que  o  presente  projeto  tem  como  foco  o  pequeno  gerador,

enquadrado pela geração de resíduos sólidos em volume de até 1 m³ (um metro

cúbico), entendendo-se que esporadicamente, conforme a Lei Municipal nº 5.537 de

2016, que são os munícipes (pessoas físicas) e não as empresas, visto que acerca

desta  última,  são  de sua responsabilidade a  destinação  adequada dos resíduos

sólidos gerados em seus processos produtivos.



                                             

3.4.1 Mapeamento dos pontos de descarte de resíduos sólidos

Foi realizado o mapeamento dos pontos de descarte de resíduos sólidos pelo

município, sendo constatado ao todo 46 (quarenta e seis) pontos de descarte de

resíduos sólidos (conforme apêndice A). Ressalta-se que já se obtinham dados de

localização de alguns pontos de descarte  em vistorias anteriores realizadas pelo

autor.

Foi  percebido  que  tal  atitude  de  deposição  destes  resíduos  são  mais

frequentes em áreas isoladas e menos populosas, como em novos loteamentos e

finais  de  ruas,  sendo  criados “pontos  viciados”,  locais  de  via  pública  e  terrenos

baldios  conhecidos  por  ser  “depósitos”  de  resíduos  sólidos  a  céu  aberto.

Identificando estes locais (dados no apêndice B), foi possível gerar o mapa a seguir:

Figura 2: Mapa identificando os pontos de descarte de resíduos sólidos (em vermelho).

Fonte 2: Autor, 2018. Mapa elaborado no software Google Earth Pro.



                                             

Dentre  todos  os  bairros  vistoriados,  os  que  concentram  maior  parte  dos

descartes e que se encontram as situações mais críticas, são os bairros: Serraria

(pontos  1  ao  9),  comunidade  conhecida  como  “Zanelato”,  “Morar  Bem”  e  “José

Nitro”; o bairro de Areias (pontos 11 ao 19), no loteamento conhecido como “Ana

Clara”; também no bairro Forquilhas (pontos 34 ao 41), na região dos loteamentos

“Lisboa” e “Ceniro Martins” e por último, descartes irregulares de resíduos sólidos a

céu aberto no bairro Forquilhinhas (pontos 25 a 31).

3.4.2 Identificação dos resíduos sólidos

Nestas  áreas  onde  ocorrem os  descartes  de  resíduos  sólidos,  que  foram

constatados  46  pontos  de  deposição,  foi  possível  identificar  diversos  tipos  de

resíduos, separados pelo seu tipo de material e característica, sendo os resíduos de:

a) madeiras em geral como portas, MDF, móveis antigos (guarda-roupas, estantes,

sofás, armários);

b) resíduos de poda de vegetação (galhos, folhas e grama);

c)  resíduos  metálicos  como  latas  de  alumínio,  embalagens  metálicas  de  tintas,

molas, arames e cadeiras;

d) vidros de garrafas e espelhos;

e) papel e papelão (livros, cadernos e embalagens de produtos);

f) resíduos da construção civil como solos transportados, tijolos, gesso e concreto;

g) plásticos como garrafas PET, embalagens de produtos, cadeiras, painel de carro;

h) eletroeletrônicos, como televisores e aparelhos de internet;

i) eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e máquina de lavar;

j) borracha, como pneus;

k) tecidos, como roupas e cobertores;

Não foram realizados quarteamentos, pois como foram identificados muitos

pontos  de  descarte  (46  ao  todo),  e  entre  estes  pontos  nem todos  os  materiais



                                             

(plásticos, papelão, vidro, resíduos de construção civil, madeira) estavam presentes

em todas as amostras, pois em muitos pontos somente existiam resíduos de poda e

madeira, em outros somente plásticos e vidros, por exemplo.

Conforme  já  mapeado,  muitos  dos  resíduos  encontram-se  amontoados  e

misturados, tanto em calçadas, ruas e terrenos baldios. Outra prática observada em

campo, é que em muitos pontos ocorre a queima destes resíduos, causando mais

um tipo de incômodo aos moradores próximos e aos transeuntes.

3.4.3 Resíduos sólidos coletados pelo projeto

Conforme percebido em campo, visto a variedade e as características dos

resíduos  sólidos  depositados  de  maneira  irregular  no  município,  nem  todos  os

mesmos  serão  incorporados  pela  coleta  dos  Ecopontos  no  proposto  projeto  em

questão, visto que muitos dos resíduos sólidos observados  in loco descartados, o

seu  recolhimento  já  é  abrangido  pela  coleta  doméstica  de  resíduos  sólidos  e

também pela coleta seletiva do município, ou já existe algum ponto de entrega para

o mesmo em São José.

Também, segundo informações da empresa terceirizada que realiza a coleta e

gestão dos resíduos sólidos da cidade, o município apresenta um atendimento de

100% de coleta dos resíduos sólidos domésticos e seletiva.

a) Resíduos sólidos que já apresentam maneiras de destinação em São José

Em vistoria pelo município, foi observado que em vários pontos de descarte

ocorre a deposição tanto dos resíduos domésticos (rejeitos de banheiro e cozinha,

também  no  caso,  resíduos  orgânicos),  como  também  de  coleta  seletiva,  que

abrange os plásticos, alumínio, papel, papelão e vidro não quebrado. Foi informado

também pela empresa responsável que executa o recolhimento dos resíduos, que

madeira  em  pequeno  volume  que  se  faz  presente  em  outros  materiais,  exceto

móveis  e  madeira  de  obras,  também são  coletados. Portanto,  visto  que  todo  o

município  é  atendido  pela  coleta  de  resíduos,  sejam  estes  resíduos  da  coleta

convencional ou da seletiva, os mesmos não serão abrangidos nos Ecopontos do



                                             

presente  projeto,  pois  já  são  passíveis  de  destinação  adequada  pela  coleta

municipal.

Acerca dos resíduos eletrônicos (como os CPU's, processadores,  mouses,

celulares,  impressoras,  monitores,  chuveiros,  ferro  de  passar  roupa  e  outros),

existem Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) no município, como na própria sede

da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São

José  (FMADS/SJ)  e  também  na  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  –  CDL,  para  a

realização da entrega destes equipamentos para posterior destinação dos mesmos,

visto que tais instituições possuem parceria com entidade privada que reaproveitam

e reciclam tais materiais. Salienta-se que a Prefeitura tem interesse em dispor outros

pontos de coleta de resíduos eletrônicos em outras edificações públicas.

Figura 3: Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos eletrônicos.

Fonte 3: Autor, 2018.

Quanto  à  destinação  de  pneumáticos  (pneus),  que  é  um  resíduo  sólido

contemplado pela logística reversa (sistema de retorno dos produtos após uso pelo

consumidor, de forma independente do serviço público), instrumento instituído pela

Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  é  de  responsabilidade,  portanto  dos

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Porém o município, através

da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, dispõe de um Ecoponto para a

entrega de pneus usados pelos munícipes, localizado na Rua Célio Veiga, nº 1160,

no bairro Jardim Cidade Florianópolis, em São José. Segundo informações de um

funcionário do local, são entregues ali aproximadamente 50 pneus por dia, os quais

são  coletados  por  uma  empresa  parceira  de  Itajaí,  sendo  estes  reutilizados  no



                                             

processo de recapagem,  e  os  inservíveis,  reencaminhados  a  outra  empresa em

Curitiba, onde são aproveitados como combustível em processos de queima para

indústrias.

Figura 4: Ecoponto de coleta de pneus do município.

Fonte 4: Autor, 2018.

A respeito dos eletrodomésticos, outro tipo de resíduo identificado nos locais

de descarte, a própria Prefeitura através da Secretaria de Infraestrutura realiza a

coleta dos mesmos junto à residência do munícipe, basta telefonar e repassar o

endereço. Mediante informações na Secretaria, os eletrodomésticos são coletados

por empresas que revendem o material metálico.

Em relação aos diversos tipos de móveis, que também foram encontrados em

muitos pontos de descarte, como armários, guarda-roupas e sofás, por exemplo, a

Prefeitura  através  da  Secretaria  de  Infraestrutura  também  coleta  na  casa  do

munícipe,  basta  telefonar  repassando  o  endereço  para  recolher  os  mesmos,  e

mediante  informações na Secretaria,  são enviados para  empresas de olarias no

município de Palhoça/SC para servir como combustível em aquecimento de fornos,

sendo as  partes  inservíveis  (que não são em madeira),  destinados a um aterro

sanitário.

b) Resíduos  sólidos  que  não  apresentam  destinação  –  Proposta  dos

Ecopontos

Os  resíduos  sólidos  observados  e  identificados  que  são  gerados  pelos

munícipes pequenos geradores e que não são abrangidos pela coleta convencional



                                             

e seletiva,  que não tem locais  para  serem entregues  como os  eletrônicos e  os

pneus,  e  que  também  não  são  coletados  pela  municipalidade  como  os  móveis

antigos e eletrodomésticos, foram os resíduos de poda de vegetação (galharias e

folhagens)  e  os  resíduos  sólidos  de  construção  civil,  como  o  entulho  em geral

(concreto, tijolos, telhas e madeira de obra), que são portanto, os resíduos sólidos

determinados para serem coletados na proposta dos Ecopontos presente.

Também, como diversos tipos de resíduos sólidos são encontrados em locais

de descarte, e que já apresentam maneiras de destinação pelos munícipes, é de

suma importância a realização de campanhas de educação ambiental eficiente em

âmbito  municipal,  informando como tais  resíduos podem ser  destinados,  seja na

coleta convencional ou seletiva, entregues em Ecopontos ou até mesmo coletado

pela Prefeitura, para a redução da deposição dos mesmos pelas áreas da cidade.

3.4.4 Identificação dos locais para implantação dos Ecopontos

Após o mapeamento dos pontos de deposição de resíduos sólidos,  foram

identificados e vistoriados locais públicos do município próximos a estes pontos de

resíduos, nos quais poderiam ser instalados Ecopontos de acordo com o seu espaço

útil e capacidade de cada local.

O tipo de Ecoponto escolhido, como a coleta será destinada a resíduos de

construção civil e resíduos de podas, para o presente projeto serão caçambas no

estilo “papa entulho” (ou “tira entulho”) em capacidade de volume de 5 m³, que são

facilmente  manuseáveis  (estacionadas  e  retiradas  do  local)  com  um  caminhão

adaptado para isso.



                                             

Figura 5: Exemplo de Ecoponto no estilo "papa entulho" da cidade de São Luís/MA.

Fonte 5: SÃO LUIS, .

Destes locais públicos vistoriados para as instalações de Ecopontos, como

escolas, unidades de saúde, creches e outros, foram identificados 04 (quatro) locais

capazes e relativamente próximos aos principais pontos de descartes de resíduos

sólidos, que são os locais identificados como mais críticos e áreas com mais pontos

de descarte próximas umas das outras, conforme a figura a seguir.



                                             

Figura  6: Ecopontos (ECO 1 ao ECO 4) em verde, distribuídos a partir dos pontos de descarte de
resíduos (em vermelho), em relação ao município (contornado em amarelo).

Fonte 6. Autor, 2018. Mapa elaborado através do software Google Earth Pro.

a) ECO 1

O primeiro e principal local para a instalação de um Ecoponto, identificado

como  ECO 1,  seria  na  sede  da  Secretaria  de  Infraestrutura,  localizada  na  Rua

Oscarlino Romão Weber, nº 101 no bairro Serraria. O local é amplo e é utilizado

como estacionamento de veículos pesados para obras da cidade, como caminhões

e escavadeiras, sendo também armazenados materiais como manilhas e areia para

serem utilizados  em obras,  dispondo  de  pequenas  áreas  em que  poderiam ser

estacionadas 06 (seis) caçambas de Ecopontos de 5 m³ cada, sendo quatro para

resíduos da construção civil (concreto, telhas, tijolos e madeira de obra) e duas para

os  resíduos  de  poda  (galhos  e  folhagens)  em até  1  m³  (um metro  cúbico)  por

munícipe,  conforme a legislação municipal  aprovada. Salienta-se que o imóvel  é

cercado e com porteiro, importante para a correta disposição dos resíduos sólidos



                                             

abrangidos pelo projeto, pois primeiramente o munícipe deve se identificar e mostrar

os resíduos sólidos para algum funcionário treinado em recebê-los.

Figura 7: Sede da Secretaria, portão de entrada e espaço interno.

Fonte 7: Autor, 2018.

Os melhores locais para a disposição dos Ecopontos seriam aos fundos do

imóvel, conforme a figura abaixo.

Figura 8: Local aos fundos para a disposição dos Ecopontos.

Fonte 8: Autor, 2018.



                                             

b) ECO 2

Já o local para a proposta do segundo Ecoponto – ECO 2, fica localizado no

imóvel  que se  encontra  o  Centro  de Saúde Morar  Bem e também o Centro  de

Educação Infantil Morar Bem (na Rua Vitória Régia, s/nº, no bairro Serraria). Neste

imóvel,  poderiam ser dispostas 02 (duas) caçambas para o Ecoponto local,  uma

para  cada tipo  de  resíduo,  em espaço localizado entre  o  Centro  de  Saúde e  o

colégio (atrás de um centro comunitário).

Figura 9: Fachada da UBS e local de acesso ao Ecoponto - ECO 2.

Fonte 9: Autor, 2018.

O Ecoponto para ficar ideal  neste local  (figura abaixo),  deveria passar por

algumas alterações, como ser cercado e a área roçada, também nivelar o terreno.

Caso  a  implantação  do  Ecoponto  atrás  do  Centro  Comunitário  não  fique  muito

adequada (devido a ficar muito oculto), o mesmo poderá ser alterado para o local da

estrada  da  figura  acima,  visto  que  é  uma  via  irregularmente  aberta,  sendo

necessário,  portanto,  fechar  a  mesma  para  dispor  as  caçambas  de  Ecoponto,

podendo ser deixado espaço para os transeuntes, caso necessário.



                                             

Figura 10: Local para a instalação do ECO 2.

Fonte 10: Autor, 2018.

c) ECO 3

Para a proposta do terceiro Ecoponto – ECO 3, foi identificado o imóvel onde

encontra-se a Unidade Básica de Saúde UBS Ceniro Martins, localizado na Avenida

Ceniro Martins, s/nº, no bairro Forquilhas. O local apresenta uma grande área do

município atrás da unidade de saúde, próximo a uma pequena praça, onde poderiam

ser instalados Ecopontos. Porém primeiramente, como início de proposta, seriam

dispostas 02 (duas) caçambas (de 5 m³ cada) para o Ecoponto aos fundos (ou ao

início,  como ficar melhor para as manobras) do próprio estacionamento da UBS,

visto que é um local espaçoso que comportaria as mesmas.



                                             

Figura 11: Estacionamento da UBS Ceniro Martins, espaço amplo para a disposição das caçambas
para o ECO 3.

Fonte 11: Autor, 2018.

Salienta-se que aos fundos do estacionamento em área pública, encontra-se

uma  praça  com  grande  área  livre,  e  caso  o  Ecoponto  local  apresente  bons

resultados,  poderia  facilmente  ser  expandido  para  o  local  livre  aos  fundos  do

estabelecimento, conforme figura a seguir.



                                             

Figura 12: Local amplo para a expansão do Ecoponto.

Fonte 12: Autor, 2018.

 

d) ECO 4

Já o último Ecoponto – ECO 4 da presente proposta, poderia ser instalado no

imóvel  que  se  encontra  o  Centro  Educação  Municipal  CEM  Antônio  Francisco

Machado, e também o Centro de Educação Infantil CEI Júlia Francisca dos Santos,

localizados na Rua Pedro Paulo de Abreu, nº 201 no bairro Forquilhinhas, visto que

em frente a este último, existe um grande espaço que não é utilizado anexo ao

estacionamento da creche. Sendo um local próximo a áreas bem críticas que ocorre

o descarte irregular de resíduos no município, e que também tem um amplo espaço,

poderiam ser dispostas 06 (seis) caçambas para o Ecoponto local, sendo 04 (quatro)

para resíduos de construção civil e 02 (duas) para resíduos de poda.



                                             

Figura 13: Fachada das edificações públicas presentes no imóvel.

Fonte 13: Autor, 2018.

Como já citado, o local em frente à creche CEI Júlia Francisca dos Santos, é

amplo e fica anexo ao estacionamento  da mesma,  sendo uma área já  cercada,

podendo ser mais facilmente exercer o controle ao acesso e sobre os materiais que

chegam ao Ecoponto.



                                             

Figura 14: Local amplo para a instalação do Ecoponto ECO 4, sendo o estacionamento da creche à
direita e a disposição das caçambas à esquerda.

Fonte 14: Autor, 2018.

3.4.5 Atores envolvidos

Como já foram escolhidos locais públicos com algumas estruturas existentes

para  a  instalação  dos  ecopontos,  visando  minimizar  o  custo  das  instalações  e

operações trazendo a maneira mais viável de implementação do projeto, poderão

ser  utilizados  os  funcionários  da  Secretaria  de  Infraestrutura  do  município,  que

atualmente já compõe o quadro de servidores para o serviço de manejo e limpeza

urbana do município,  para  a disposição das caçambas de Ecopontos  nos locais

determinados.

Visto que a Secretaria de Infraestrutura já realiza a coleta de boa parte de

resíduos sólidos no serviço de limpeza pública do município, a mesma já dispõe dos



                                             

caminhões  adaptados  para  o  manejo  das  caçambas  de  armazenamento  de

entulhos.

Nos  Ecopontos  propostos,  poderão  ser  treinados  servidores  públicos  da

própria entidade municipal que ali se encontra, para receber somente os materiais

corretos,  e  orientar  o  munícipe acerca do descarte  dos outros tipos de resíduos

sólidos (como móveis, pneus, resíduos perigosos, e outros).

3.4.6 Destinação dos materiais coletados

a) Dos resíduos da construção civil

Para  a  destinação  dos  resíduos  sólidos  de  construção  civil,  não  foram

encontradas empresas próximas que promovem a reciclagem dos resíduos inertes

da construção civil, portanto, a disposição dos mesmos deverá ser feita em aterros

existentes licenciados para os resíduos e/ou rejeitos da construção civil, a partir de

contratos.

A madeira de obra, que não seria inerte, poderia ser encaminhada junto aos

móveis coletados pela Prefeitura, para o reaproveitamento energético.

b) Dos resíduos de poda de vegetação

Para a destinação dos resíduos de poda do município, o mesmo dispõe de

um triturador (ou picador) a gasolina, localizado no Horto Florestal para a poda de

manutenção em árvores do espaço público, porém segundo informações, o mesmo

encontra-se desativado. Portanto, como serão coletados resíduos provenientes de

podas dos munícipes no presente projeto, é de suma importância que se reative o

triturador a gasolina e que disponha de um servidor para tal serviço.

Já com os resíduos triturados da poda, poderá ser proposto uma composteira

de porte adequado, em que a matéria orgânica reciclada poderia ser utilizada em

adubação  de  hortas  escolares,  manutenção  de  praças  e  jardins  do  município,

também adubação do viveiro municipal, e outros.



                                             

3.4.7 Plano de educação ambiental

Como foram observados diversos tipos  de  resíduos sólidos  nos locais  de

descarte que já apresentam maneiras de destinação pelos munícipes, é de suma

importância  informar e frisar  para a população os problemas gerados acerca da

disposição irregular destes resíduos a céu aberto, como o entupimento de bueiros e

o agravamento de inundações, a contaminação de rios e do mar, a proliferação de

vetores transmissíveis de doenças, entre outros.

Para um plano de educação ambiental eficiente, a divulgação intensa será

necessária entre os pequenos geradores que estão no centro do problema e na

solução do mesmo, onde deverão ser abordados os temas da correta disposição de

resíduos e os problemas que a deposição dos mesmos podem causar à comunidade

e ao meio ambiente, sendo divulgado nas escolas, associações e lojas, pois são os

multiplicadores de informação.

A divulgação poderá ser feita mediante anúncios em rádios e palestras nas

escolas e a distribuição de imãs de geladeiras e folhetos (flyers) com instruções de

reciclagem e os locais de descartes adequados, devendo frisar também sobre a data

de coleta seletiva que passa semanalmente nos bairros do município.

3.4.8 Resultados e impactos esperados

Alguns resultados e impactos esperados que o projeto de Ecopontos e de

educação ambiental para a correta destinação de resíduos sólidos poderão alcançar:

 Reduzir o impacto que os resíduos sólidos causam quando lançados em

locais  inadequados,  como  agravamento  de  inundações  por  conta  de

entupimento  de  bueiros,  poluição  de  recursos  hídricos  e  do  solo,  até

mesmo  a  poluição  atmosférica,  pois  muitas  vezes  estes  resíduos  são

queimados pela população.

 Diminuição da demanda de fiscalização sobre os descartes irregulares de

resíduos sólidos no município;



                                             

 Diminuir a incidência de vetores transmissores de doenças causadas pelo

acúmulo  de resíduos sólidos  quando depositados irregularmente,  como

mosquitos, ratos e caramujos africanos;

 Diminuir os gastos públicos com a coleta de resíduos sólidos depositados

irregularmente em vias de passeio pública e terrenos baldios;

 Aumentar a vida útil do aterro sanitário onde são destinados os resíduos

sólidos atualmente;

 

3.4.9 Orçamento e cronograma

Ressalta  que  o  projeto  em  questão  visou  a  utilização  de  espaços  em

estruturas públicas já existentes para a instalação dos Ecopontos, justamente para

torna-lo mais viável possível. Portanto, de início do projeto seria necessário adquirir

as  16  (dezesseis)  caçambas  estacionárias  poliguindaste  para  os  Ecopontos

propostos.

Para  a  educação  ambiental  acerca  do  descarte  dos  resíduos  sólidos  no

município, estima-se inicialmente em 20.000 folhetos informativos.

Tabela 1: Orçamento inicial do projeto.

Item Quantidade Preço (R$) Total (R$)

Caçamba tira entulho

de 5 m³ personalizada
16 1.500,00 24.000,00

Folhetos (flyers)

informativos
20.000 30,00 (mil un.) 600,00

Fonte 15: Autor, 2018.

Para  a  aquisição  de  folhetos  e  também  anúncio  em  rádio  acerca  da

destinação  informativa  de  resíduos  sólidos  no  município,  poderiam ser  firmados

TAC’s  (Termo  de  Ajustamento  de  Conduta)  com  empresas  que  apresentam

pendências junto ao órgão ambiental.

Para a implantação Ecopontos, ficou determinado o seguinte cronograma:



                                             

Tabela 2: Cronograma.

Atividade

Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Licitação das caçambas de

Ecopontos X X X

Instalação dos Ecopontos

X

Treinamento dos servidores

envolvidos X X

Educação Ambiental do projeto

X X X X X X X X

Fonte 16: Autor, 2018.

 

3.4.10 Viabilidade

A presente proposta  foi  pensada primeiramente  em uma maneira  viável  e

econômica,  visto  que foram escolhidas instalações públicas  já  existentes  para  a

implantação  dos  Ecopontos,  sendo  proposto  também  a  utilização  de  servidores

públicos para a gestão destes resíduos

A  implantação  de  Ecopontos  é  inicialmente  simples,  e  aparentemente

introduzirá  novos  custos  ao  município,  entretanto  esses  custos  poderão  ser

amortizados  através  da  redução  dos  custos  operacionais  de  recolhimento  de

resíduos sólidos descartados irregularmente em locais do município, atividade esta

de  recolhimento  de  material  que  ocorre  várias  vezes  durante  a  semana.  Estes

custos  também poderão  ser  amortizados  e  compensados  através  da  disposição

cada vez menor dos servidores que executam a limpeza das vias e até da redução

do trabalho para a equipe de controle de epidemiologia, impactando indiretamente

em melhoria da qualidade de vida da população e economia na saúde pública. Em

outras  palavras,  a  implementação  de  Ecopontos  se  torna  compensadora  e

ambientalmente correta.



                                             

3.4.11 Riscos e dificuldades

A maior  dificuldade  seria  no  início  do  projeto,  aplicando  uma  educação

ambiental eficiente, informando a população acerca dos novos Ecopontos e sobre os

materiais e o volume que os mesmos poderão trazer até os mesmos. Nesta fase

inicial,  surgirão  muitas  dúvidas  acerca  de  outros  materiais  que  não  são

contemplados pela coleta dos Ecopontos, como por exemplo os eletrodomésticos e

pneus, então será necessário produzir campanhas informativas acerca do descarte

adequado de vários resíduos sólidos em âmbito municipal.

3.4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

O  acompanhamento,  nos  períodos  iniciais  da  implantação  dos  projetos

poderia  ser  realizado  a  cada  duas  semanas  in  loco nos  Ecopontos  instalados,

questionando  os  funcionários  treinados  acerca  do  recebimento  dos  materiais  e

respondendo dúvidas que os munícipes têm sobre os locais. Também poderia ser

disposto um telefone da Prefeitura para atendimento a esta questão de Ecopontos e

destinação de resíduos sólidos no município.

Deverá  ser  analisado  também  o  estado  e  conservação  dos  Ecopontos

mensalmente,  e  verificar  com  os  responsáveis  pelo  recolhimento  dos  materiais

nestes Ecopontos,  se o armazenamento é suficiente/compatível  com a demanda

trazida pela população, podendo assim, cada Ecoponto ser avaliado e reavaliado

individualmente  e  se  necessário,  promover  mudanças  e  adequações  visando  a

melhoria contínua do projeto.



                                             

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da proposta em questão, foi  percebido que para diversos resíduos

sólidos  depositados  em  áreas  do  município  irregularmente,  já  são  previstas  as

destinações  para  os  mesmos,  como  por  exemplo,  os  pneus,  os  eletrônicos  e

eletrodomésticos,  também  os móveis,  fora  os  resíduos  já  coletados  pela  coleta

convencional  e seletiva do município. Portanto, foi  constatado que falta chegar a

informação  acerca  da  destinação  de  diversos  resíduos  sólidos  para  a  parte  da

população josefense.

A  presente  proposta  da  implantação  dos  Ecopontos,  identificou  que  os

resíduos  de  poda  de  vegetação  e  de  construção  civil  como  sendo  os  resíduos

sólidos  gerados pelos  munícipes (pequenos geradores)  que  não  possuem ainda

uma coleta pela municipalidade e destinação. Portanto, a instalação dos Ecopontos

são  um  avanço  na  questão  de  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  urbano  do

município, permitindo que os munícipes josefenses destinem seus resíduos de uma

forma ambientalmente adequada, caminhando para o desenvolvimento sustentável,

princípio  da  Política  Nacional  dos  Resíduos  Sólidos,  evitando  também  que  os

mesmos se acumulem em espaços do município o que podem gerar prejuízos ao

meio ambiente e à saúde pública.

A instalação de Ecopontos no município poderá abrir portas para novas ideias

e possíveis convênios, como o exemplo da cidade de Fortaleza/CE, onde é possível

descartar diversos tipos de resíduos sólidos em Ecopontos e gerar descontos em

faturas de energia ou crédito para o transporte público local.

Como sugestão  de  melhoria  da  proposta,  outros  pontos  de  deposição  de

resíduos  sólidos  podem  ser  mapeados  e  consequentemente,  propostos  mais

Ecopontos em locais estratégicos, podendo modernizar os mesmos, melhorando sua

infraestrutura para que facilite a entrega de resíduos sólidos nos mesmos,  e até

mesmo, passar a receber outros tipos de resíduos, como eletrodomésticos e móveis.

Poderá também ser proposto uma composteira adequada para receber os resíduos

de poda de vegetação do município.
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APÊNDICE A – MATERIAL FOTOGRÁFICO DOS PONTOS DE DEPOSIÇÃO



                                             

Figura 15: Ponto de deposição 1.

Fonte 17: Autor, 2018.

Figura 16: Ponto de deposição 2.

Fonte 18: Autor, 2018.

Figura 17: Ponto de deposição 3.

Fonte 19: Autor, 2018.

Figura 18: Ponto de deposição 4.

Fonte 20: Autor, 2018.

Figura 19: Ponto de deposição  6.

Fonte 21: Autor, 2018.

Figura 20: Ponto de deposição  7.

Fonte 22: Autor, 2017.



                                             

Figura 21: Ponto de deposição  9.

Fonte 23: Autor, 2017.

Figura 22: Ponto de deposição  10.

Fonte 24: Autor, 2017.

Figura 23: Ponto de deposição  11.

Fonte 25: Autor, 2016.

Figura 24: Ponto de deposição  12.

Fonte 26: Autor, 2018.

Figura 25: Ponto de deposição  14.

Fonte 27: Autor, 2017.

Figura 26: Ponto de deposição  15.

Fonte 28: Autor, 2018.



                                             

Figura 27: Ponto de deposição  16.

Fonte 29: Autor, 2017.

Figura 28: Ponto de deposição  17.

Fonte 30: Autor, 2018.

Figura 29: Ponto de deposição  19.

Fonte 31: Autor, 2018.

Figura 30: Ponto de deposição  20.

Fonte 32: Autor, 2018.

Figura 31: Ponto de deposição  21.

Fonte 33: Autor, 2017.

Figura 32: Ponto de deposição  23.

Fonte 34: Autor, 2017.



                                             

Figura 33: Ponto de deposição  25.

Fonte 35: Autor, 2018.

Figura 34: Ponto de deposição  26.

Fonte 36: Autor, 2018.

Figura 35: Ponto de deposição  27.

Fonte 37: Autor, 2018.

Figura 36: Ponto de deposição  28.

Fonte 38: Autor, 2018.

Figura 37: Ponto de deposição  29.

Fonte 39: Autor, 2018.

Figura 38: Ponto de deposição  30.

Fonte 40: Autor, 2018.



                                             

Figura 39: Ponto de deposição  31.

Fonte 41: Autor, 2017.

Figura 40: Ponto de deposição  32.

Fonte 42: Autor, 2018.

Figura 41: Ponto de deposição  34.

Fonte 43: Autor, 2018.

Figura 42: Ponto de deposição  35.

Fonte 44: Autor, 2018.

Figura 43: Ponto de deposição  36.

Fonte 45: Autor, 2018.

Figura 44: Ponto de deposição  37.

Fonte 46: Autor, 2018.



                                             

Figura 45: Ponto de deposição  38.

Fonte 47: Autor, 2018.

Figura 46: Ponto de deposição  39.

Fonte 48: Autor, 2018.

Figura 47: Ponto de deposição  40.

Fonte 49: Autor, 2018.

Figura 48: Ponto de deposição  41.

Fonte 50: Autor, 2018.

Figura 49: Ponto de deposição  42.

Fonte 51: Autor, 2018.

Figura 50: Ponto de deposição  43.

Fonte 52: Autor, 2018.



                                             

Figura 51: Ponto de deposição  44.

Fonte 53: Autor, 2017.

Figura 52: Ponto de deposição  45.

Fonte 54: Autor, 2018.

Figura 53: Ponto de deposição  46.

Fonte 55: Autor, 2018.



                                             

APÊNDICE B – COORDENADAS GEOGRÁFICAS DOS PONTOS DE

DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



                                             

Tabela 3: Coordenadas dos pontos de descarte.

Pontos Coordenadas Geográficas

1  27°32'20.23"S 48°38'24.91"O

2  27°32'27.31"S 48°38'31.25"O

3  27°32'28.23"S 48°38'32.49"O

4  27°32'33.43"S 48°38'39.40"O

5  27°32'37.54"S 48°38'49.39"O

6  27°32'38.31"S 48°38'35.76"O

7  27°32'32.25"S 48°38'16.84"O

8  27°32'52.63"S 48°38'7.95"O

9  27°32'49.24"S 48°38'2.11"O

10  27°33'26.80"S 48°38'37.00"O

11  27°33'19.14"S 48°38'28.71"O

12  27°33'27.80"S 48°38'21.60"O

13  27°33'29.40"S 48°38'23.30"O

14  27°33'31.46"S 48°38'16.57"O

15  27°33'33.00"S 48°38'14.00"O

16  27°33'36.28"S 48°38'14.51"O

17  27°33'34.58"S 48°38'14.73"O

18  27°33'37.90"S 48°38'13.40"O

19  27°33'41.80"S 48°38'13.05"O

20  27°34'9.15"S 48°37'48.65"O

21  27°34'21.08"S 48°36'52.68"O

22  27°35'30.64"S 48°36'24.95"O

23  27°35'46.94"S 48°36'17.48"O

24  27°37'32.12"S 48°38'47.38"O

25  27°35'47.59"S 48°37'53.37"O

26  27°36'15.51"S 48°38'21.83"O

27  27°35'34.46"S 48°38'32.73"O

28  27°35'55.90"S 48°38'46.88"O

29  27°36'4.05"S 48°39'2.17"O

30  27°35'57.20"S 48°39'5.65"O

31  27°35'48.94"S 48°39'4.67"O

32  27°36'21.36"S 48°39'59.59"O

33  27°35'30.00"S 48°42'17.70"O

34  27°34'50.67"S 48°40'23.40"O

35  27°34'51.17"S 48°40'18.92"O

36  27°34'47.00"S 48°40'1.75"O



                                             

37  27°34'40.01"S 48°40'1.34"O

38  27°34'34.51"S 48°39'42.25"O

39  27°34'29.62"S 48°39'38.71"O

40  27°34'35.69"S 48°39'25.09"O

41  27°34'41.02"S 48°39'22.09"O

42  27°33'43.20"S 48°40'33.10"O

43  27°33'53.83"S 48°39'45.66"O

44  27°33'25.10"S 48°39'36.44"O

45  27°35'38.33"S 48°38'22.57"O

46  27°34'42.42"S 48°36'9.11"O

Fonte 56: Autor, 2018.
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