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LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

APRESENTAÇÃO 

Segundo a Lei Federal n° 12.305/10 que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, os planos nacional e estadual de resíduos sólidos devem ter 

metas para a eliminação e recuperação de lixões e áreas degradadas, em razão de 

disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos. Um importante instrumento 

para a recuperação destas áreas e de gestão ambiental é o Plano de Recuperação 

de Área Degradada (PRAD).  

Teoricamente, a recuperação de uma área degradada por deposição 

inadequada de lixo envolve a remoção total dos resíduos depositados, 

transportando-os para um aterro sanitário, seguida da deposição de solo natural da 

região na área escavada. Contudo, ações deste porte compreendem elevados 

custos, inviabilizado economicamente este processo e forçando a adoção de 

soluções mais simples e econômicas de modo a minimizar o problema (IBAM, 2001). 

Essas soluções envolvem um conjunto de providências, através das quais espera-se 

minimizar os efeitos impactantes gerados ao meio ambiente. 

A etapa inicial de recuperação de áreas degradadas por disposição de RSU 

corresponde à avaliação das condições de comprometimento ambiental do local. Isto 

pode ser realizado através de análises das águas superficiais / subterrâneas e de 

sondagens para conhecimento do estágio de decomposição dos resíduos e das 

condições de estabilidade e permeabilidade do solo. Esta etapa busca determinar as 

vias potenciais de transporte dos contaminantes e os riscos ambientais à população 

e à ecologia. A segunda etapa consiste na seleção de atividades remediadoras e 

seguido, por fim, do monitoramento ambiental da área. 

O presente documento tem como finalidade apresentar proposta de plano de 

recuperação de área degradada – PRAD para a área do antigo lixão do município de 

Itapoá e será protocolado na Prefeitura Municipal de Itapoá para sua execução e no 

MPF/SC (Ministério Público Federal).  

Para identificação da degradação e  nível de contaminação existente no local 

tomou-se como base os resultados do estudo prévio hidrogeológico detalhado do 

local de estudo. E a partir deste diagnóstico foram sugeridas medidas de mitigação 

para diminuir o efeito dos impactos ambientais negativos. 
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1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. Dados do Proponente 

 

Nome da Pessoa Jurídica: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC 

Setor da Prefeitura: Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura 

Responsável: Conrado Schneider Jr. (Secretário) 

CNPJ: 81.140.303/0001-01 

Endereço: Rua Mariana Michels Borges, n° 201 - Itapema do Norte – Itapoá/SC 

E-mail: meioambiente@itapoa.sc.gov.br  

Telefone: (47) 3443-0244 

1.2. Responsável pela Elaboração do Estudo 

 
Razão Social: LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

CNPJ-MF: 05.355.788/0001-72 

Endereço: Av. Jaraguá do Sul, n. 3025 Sala 2, Pinheiros, Balneário Barra do Sul/SC 

–  CEP. 89.247-000. 

Responsáveis Técnicos Contratados:  

Engª Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA-SC 113872-8;  

Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA-SC 098587-0; 

Fone/Fax: (41) 9559-5554 / (41) 9893-7881 

E-Mails: cristiane.boscaro@gmail.com / jucasattler@yahoo.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:meioambiente@itapoa.sc.gov.br
mailto:cristiane.boscaro@gmail.com
mailto:jucasattler@yahoo.com.br
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2. INTRODUÇÃO  
 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos representa um grave 

passivo ambiental para a maioria dos municípios brasileiros, configurando-se, 

inclusive, como um problema ambiental e de saúde pública, contrariando o Art.225. 

do Cap. VI, da Constituição Federal de 1988.  

Em função da grande possibilidade de ocorrência de problemas ambientais, o 

simples abandono e fechamento das áreas utilizadas para disposição final de 

resíduos sólidos urbanos devem ser descartados, devendo os municípios buscar 

técnicas que minimizem os impactos ambientais.  

A escolha da melhor técnica de recuperação a ser utilizada deverá ser pautada 

por um estudo prévio detalhado do local, que avalie as condições físicas e o 

comprometimento ambiental da área. Esse estudo deve contemplar, no mínimo, a 

realização de levantamento planialtimétrico do terreno, estudos de sondagem e 

caracterização geotécnica, análises de águas superficiais e subterrâneas, entre 

outros. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo descrever o diagnóstico da 

situação atual encontrada na área do lixão do município de Itapoá, bem como as 

proposições para a realização de ações referente à recuperação ambiental da área.  

 
3. METODOLOGIA DO ESTUDO 
 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi:  
 

 Pesquisa de bibliografias;  

 Pesquisas na Internet; 

 Visita técnica ao lixão; 

 Consulta a estudos prévios realizados no local de estudo. 

Para a avaliação preliminar da área em estudo foram coletados dados existentes, 

levantado o histórico da área com a prefeitura, foi realizada visita in loco no dia 

13/08/2015 e registros fotográficos da área e seu entorno, bem como observação de 

imagens de satélite, informações e constatações presentes em Estudo 

Hidrogeológico. 
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Foram utilizados os seguintes estudos como subsídios ao trabalho e para 

avaliação da degradação ou alteração e do nível de contaminação do solo, do ar, da 

água e do lençol freático: 

 

 Relatórios de Estudo Hidrogeológico e Implantação de Poços de 

Monitoramento, elaborado pela empresa D-GEO GEOLOGIA E 

AMBIENTAL, fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itapoá/SC; 

 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – Resíduos Sólidos; 

 
4. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

4.1. Localização 

 
O Município de Itapoá está localizado no extremo litoral norte do Estado de 

Santa Catarina, fazendo divisa com o Município de Guaratuba, já Estado do Paraná, 

através do Rio Sai Guaçu. A sede municipal encontra-se a uma latitude 26º 07’ 01”S 

e longitude 48º 36’ 58” W de Greenwich, com a altitude variando de 6 a 20 metros 

acima do nível do mar (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012). Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área do Município de Itapoá é 

de 256 km². 

 

 
Figura 1. Localização do município de Itapoá no Estado de Santa Catarina. 
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4.2. Principais Atividades Econômicas 

 

As bases econômicas do município são o turismo e o Porto Itapoá. No 

entanto, destacam-se ainda outras atividades econômicas, tais como: a construção 

civil; a pesca artesanal, que historicamente é uma das principais atividades e hoje 

atende basicamente o mercado local; a agricultura, tipicamente de subsistência; e a 

pecuária, explorada por pequenos proprietários, atendendo o mercado local. 

4.3. Clima 

 

O clima na região de Itapoá, segundo a classificação de köppen, é “Cfa”, que 

determina uma temperatura moderada com chuvas bem distribuídas e verão quente. 

Nos meses de inverno pode haver ocorrência de geadas, sendo a média de 

temperatura neste período inferior a 16°C. No mês mais quente as máximas são 

superiores a 30°C. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Itapoá, o clima 

característico do município é o tropical úmido, com chuvas distribuídas sem muita 

oscilação ao longo do ano. A temperatura média anual fica em torno de 20ºC. A 

umidade relativa do ar média é de 87,18% e a precipitação média anual de 1.904 

mm. 

4.4. Bacia Hidrográfica e Principais Cursos D’água 

 
Os maiores rios que cortam o Município de Itapoá são o Rio Saí Mirim, o Rio 

Saí Guaçú e o Rio Jaguaruna. A Bacia Hidrográfica do Saí Mirim é a maior bacia 

hidrográfica da região (73,3 km²), constituída de várias vertentes que irrigam por 

completo o município. Contêm nas cabeceiras dos rios quatro cachoeiras com 

quedas que variam de sete a doze metros de altura, situadas no Braço do Norte e 

Saí Mirim. É considerada bacia litorânea de pequeno porte e deságua diretamente 

no Oceano Atlântico. A Bacia Hidrográfica do Saí Mirim é formada pelos seguintes 

rios: Saí Mirim, Água Branca, Bom Futuro, Braço do Norte, Quilombo, Do Meio, 

Baixo, Jaguaruna, Comprido, Pequeno, Gracioso, Uirapuru, Inferninho, Itapoá, 

Mendanha, Carrapatinho, Banararinha, Minas, Guarajuba, Bacamarte, Do Tomás e 

dos Córregos Trevisa, Água Branca (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012). 
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Figura 2. Microbacias hidrográficas do município de Itapoá. (Fonte: Plano Municipal de 
Saneamento Básico). 

4.5. Relevo 

 

O relevo predominantemente plano em grande parte do território de Itapoá 

compõe-se basicamente de depósitos sedimentares flúvio-eólicos marinhos que se 

estendem por uma extensa planície quaternária. Somente uma pequena porção ao 

sul do município abrange uma porção de encostas de uma cadeia montanhosa que 

se distribui no sentido norte-sul (SOUZA et al., 2001), denominada regionalmente de 

Serrinha. 

4.6. Caracterização das Formações Florestais  

 
Diversos estudos mapearam e diagnosticaram a vegetação remanescente 

pertencente ao Domínio da Mata Atlântica em Santa Catarina, com destaque 

atualmente para o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina – IFFSC, 
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iniciativa do governo estadual, em execução desde 2007. O Inventário Florístico 

Florestal de Santa Catarina (IFFSC) utiliza como divisão fitogeográfica do estado 

aquela proposta por Klein (1978), conforme demonstrado na Figura 14 a seguir. 

 

 
Figura 3. Mapa Fitogeográfico do Estado de Santa Catarina proposto por KLEIN (1978). 

 

A vegetação do município de Itapoá é composta principalmente por florestas, 

banhados, restingas e manguezais. As florestas podem ser classificadas como 

pertencente aos domínios da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (IBGE, 

1992) ou Mata de Planícies Quaternárias (Velloso & Klein, 1961; Klein 1978, 1984) e 

Floresta Ombrófila Densa Sub-montana, enquanto que os banhados, restingas e 

manguezais pertencem as Áreas de Formações Pioneiras, sendo estas 

classificações propostas pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992). 

4.7. Geologia Regional 

 
 Para a melhor identificação da geologia regional, tomaremos o Terreno 

Paranaguá como base para melhor apresentação da geologia regional. Utilizaremos 

a tese de doutorado do Leonardo Fadel Cury (USP, 2009) como base para esses 
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dados, pois está completa e cita os principais autores dos principais artigos sobre a 

região. 

O Terreno Paranaguá, objeto deste estudo, ocupa a porção sul-sudeste do 

território brasileiro, sendo balizado a leste pela linha de costa, a sudoeste pelas 

rochas gnássicogranulíticas da Microplaca Luis Alves e a noroeste pela Microplaca 

Curitiba (figura 2). Todo contato ocidental é tectônico, representado em sua porção 

sul-sudoeste pelo Lineamento Palmital e no setor oeste-noroeste pelo Lineamentos 

Alexandra e Serra Negra. É representado em quase sua totalidade por um complexo 

ígneo que inclui uma grande variedade de rochas graníticas, distribuídas ao longo de 

uma faixa oriental, da Ilha de São Francisco do Sul – SC a Iguape – SP (Basei et al., 

1990). Como encaixantes desses granitóides ocorrem gnaisses, mica-xistos, 

quartzitos e anfibolitos, que podem se apresentar metamorfisados em diferentes 

graus. 

Na Serra da Prata merecem destaque os trabalhos de Lopes (1987a e b), que 

diferenciam nesta região cinco litotipos graníticos, denominados de Morro Inglês, Rio 

Canavieiras, Cubatãozinho, Rio do Poço e Estrela. Os metassedimentos que 

ocorrem nessa região foram denominados por Lopes e Lima (1985) e Lopes (1987a) 

de Sequência Rio das Cobras. 

Em termos cartográficos destacam-se os mapas geológicos executados nas 

décadas de 60 e 70 pela Comissão da Carta Geológica do Paraná, abrangendo as 

folhas Antonina (Trein et al., 1970), Guaraqueçaba (Muratori et al., 1969c), Barra do 

Ararapira (Fuck et al., 1969b), Serra da Igreja (Muratori et al., 1969b), Paranaguá 

(Fuck et al., 1969d), Ilha do Mel (Fuck et al., 1968), Pedra Branca de Araraquara 

(Muratori et al., 1969a) e Guaratuba (Fuck et al., 1969c) e Projeto Leste do Paraná 

(CPRM/DNPM ;Paiva et al. ;1977). 

Estudos geocronológicos referem-se em quase sua totalidade a Basei te al. 

(1990) e Siga Junior (1995), onde os valores isotópicos (U-Pb, zircão e Rb-Sr 

isocrônico) caracterizam um amplo intervalo de tempo para a formação e 

cristalização desses litotipos (620-570Ma), e padrão de resfriamento (K-Ar, micas) 

entre 560 – 480 Ma. 
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4.7.1. Síntese Geológica do Terreno Paranaguá 
 

Os trabalhos referentes as rochas do Terreno Paranaguá compreendem um 

intervalo de mais de 40 anos, entre o trabalho pioneiro de Maack (1953), até Siga 

Junior (1995). Durante este longo período de tempo, poucos trabalhos sistemáticos 

foram realizados na região, com destaque para os trabalhos da Comissão da Carta 

Geológica do Paraná (1967), Lopes (1987a,b), Basei et al. (1990) e Siga Junior 

(1995). 

Os trabalhos pioneiros mencionavam a predominância de rochas gnáissicas 

(a exemplo de Maack, 1953), posteriormente classificadas como migmatitos 

(levantamentos realizados pela Comissão da Carta Geológica do Paraná, 1967), 

com nomenclatura das unidades baseada na classificação de Jung & Roques 

(1952). Os trabalhos mais recentes mencionam o predomínio de rochas graníticas, 

heterogeneamente deformadas, e ocorrências mais restritas de seqüências 

metassedimentares consideradas como encaixantes (Siga Junior, 1995).  

Sob o ponto de vista tectônico, esses terrenos foram incluídos (parcial ou 

totalmente) em diversos compartimentos, tais como: Complexo Cristalino Brasileiro 

(Maack, 1947, 1953), Cráton Luis Alves (Kaul, 1979, 1980, 1985), Complexo Paraíba 

do Sul (Kaul et al., 1984), Protocráton Paraíba do Sul (Silva, 1987), Bloco Costeiro 

(Biondi et al., 1989), Batolito Paranaguá (Basei et al., 1990), Cinturão Granitóide 

Costeiro (Basei et al., 1992) e Terreno Paranaguá (Siga Junior, 1995). 

Uma característica geológica marcante do Terreno Paranaguá é a presença 

de rochas graníticas cálcio-alcalinas, incipiente a intensamente deformadas, 

contendo fenocristais de kfeldspatos brancos, com formas tabulares, raramente 

ocelares. Esses granitos, denominados de Morro Inglês na região da Serra da Prata 

(Lopes, 1987b), são representados principalmente por litotipos leucocráticos, cinza 

claros, foliados e isotropos, de granulação média a grossa, a megacristais de K-

feldspatos (2 a 5cm), ocorrendo ainda variedades de granulação grossa a muito 

grossa, onde os megacristais atingem dimensões da ordem de 10cm (região de 

Guaraqueçaba). Muitas vezes ocorrem enclaves de composição diorítica, 

granulação fina, com formas variadas desde angulares a esféricas e dimensões que 
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atingem até 50cm. Feições migmatíticas são comuns, principalmente na porção sul 

desse domínio, nas cercanias de São Francisco do Sul (Siga Junior, 1995). 

No setor ocidental predominam granitos leucocráticos de cor cinza claros à 

cinza rosados, equi à inequigranulares, de granulação fina, que exibem normalmente 

feições de deformação (cataclásticas e miloníticas). Esses granitóides foram 

denominados de Granito Rio Canavieiras por Lopes (1987b), sendo representados 

por corpos alongados balizados por zonas de cisalhamento. O autor reconhece 

variações desses granitóides, com granulação média e foliados somente nas bordas, 

os quais denomina de Granito Rio do Poço. Siga Junior (1995) identifica corpos 

similares nos arredores de Antonina. 

Lopes (1987b) denomina de Granito Estrela uma ocorrência restrita de rochas 

leucocráticas, cinza claras a cinza rosadas, equi a inequigranulares e raramente 

porfiríticas. Siga Junior (1995) reconhece estas rochas com dimensões batolíticas, 

situadas desde a região de Garuva (porção sul) até o Rio Canavieiras (limite norte). 

Petrograficamente são caracterizadas pelo predomínio de k-feldspato, alem de 

plagioclásio (oligoclásio a andesina), biotita e hornblenda. 

Siga Junior (1995) faz uma comparação geoquímica entre os granitos  tipo 

Morro inglês e granitos tipo Rio do Poço. O autor considera o primeiro (Morro Inglês) 

com afinidades às rochas da série cálcio-alcalina de alto potássio e série 

shoshonítica, discrepantes dos granitos tipo Rio do Poço, com tendências alcalinas 

(sugestivos de granitos de natureza tardi a pósorogênicas). Segundo os índices de 

Shand (1951) os granitos tipo Morro Inglês denotam características metaluminosas a 

peraluminosas, enquanto os granitóides tipo Rio do Poço apresentam caráter 

francamente peraluminoso. O padrão ETRs para os granitóides tipo Morro Inglês e 

Rio do Poço mostram-se semelhantes, denotando um fracionamento relativamente 

suave, com enriquecimento de todos os elementos. Também mostram semelhança 

quanto ao padrão dos elementos menores, com anomalias negativas em Ba, Nb e 

Zr. Siga Junior (1995) destaca a similaridade dos granitóides Morro Inglês e Rio do 

Poço com os granitos intra-placas (WPG de Pearce et al., 1984). 

Exposições pouco expressivas, normalmente métricas a decamétricas, de 

rochas gnáissicas (biotita-gnaisse, gnaisse granatífero, anfibólio-gnaisse), bem como 
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xistos (biotita xistos, moscovita-biotita-xistos, calco xistos, granada-moscovita-xistos, 

xistos máficos), anfibolitos e quartzitos são mencionadas na literatura (CODEPAR, 

1967; Lopes e Lima, 1985; Lopes, 1987a; Siga Junior, 1995). Estes terrenos foram 

denominados na região da Serra da Prata de Sequência Rio das Cobras e 

considerados como substrato encaixante dos litotipos granitos (Lopes, 1987a). 

O contato ocidental desse domínio com os terrenos pertencentes à 

Microplaca Luis Alves é representado pelos lineamentos Rio Palmital, Alexandra e 

Serra Negra. Nestas porções predominam rochas miloníticas cujas lineações 

minerais sugerem uma tectônica de cisalhamento com importante componente 

lateral. Indicadores cinemáticos localizados nas proximidades do Lineamento 

Palmital sugerem para este setor sentido de movimentação sinistral (Siga Junior, 

1995). 

A foliação (Sn) apresenta características de cisalhamento dúctil a dúctil-rúptil 

e orientação geral N-NW, com mergulhos para E-NE / W-SW nas proximidades do 

Lineamento Rio Palmital (porção sul da área, perto da Bahia de São Francisco do 

Sul). Essa superfície sofre uma inflexão ao longo do Lineamento Alexandra (porção 

central e norte da área, próximo à Bahia de Paranaguá a Serra Negra), 

apresentando direções N-NE, com mergulhos E-SE / WNW. Dobramentos 

cilíndricos, tardios a essa superfície, são sugeridos pela dispersão dos pólos de Sn 

em diagramas de equiárea (Siga Junior, 1995). 

 

4.7.2. Síntese Geocronológica do Terreno Paranaguá 
 

O conhecimento geocronológico dos litotipos pertencentes ao Terreno 

Paranaguá, bem como dos terrenos limítrofes ocidentais é ainda bastante precário. 

Os principais dados geocronológicos foram obtidos na década de 90 por Siga Junior 

(1995), onde os métodos Rb-Sr, U-Pb, K-Ar e Sm-Nd foram empregados em 

amostras dos granitos Morro Inglês, RioCanavieiras, Rio do Poço e Estrela, 

conforme tabela 01. 
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Tabela 1. Dados geocronológicos referentes ao Terreno Paranaguá obtidos por Basei et al. 
(1990), Siga Junior (1995). Passarelli et al. (2004). Epslon calculado para t=600Ma. 

 

4.7.2.1. Síntese Geocronológica do Granito Morro Inglês 
 
 

As análises Rb-Sr em rocha total foram realizadas em três afloramentos 

distintos (Paranaguá, Matinhos e Guaratuba) referentes aos litotipos porfiríticos. O 

tratamento conjunto desses dados forneceu uma isócrona com idade em 574±14Ma 

(Ri = 0,07085±0,00026), interpretada por Siga Junior (1995) como a idade mais 

significativa do fechamento do sistema isotópico Rb-Sr. O autor destaca ainda que o 

valor da relação inicial (Sr87/Sr86) não é conclusivo no tocante a origem do material 

(relativamente alto para representar derivação mantélica e não suficientemente alto 

para assegurar derivação crustal). 

Dados U-Pb em zircões (TIMS) foram obtidos em rochas coletadas nas 

proximidades de Iguape (Passarelli, 2001) e Paranaguá (Siga Junior, 1995), com 

idades para o intercepto superior do diagrama Concórdia respectivamente em 

599±15Ma e 614±9Ma, interpretadas como relativas ao período de cristalização 

desses zircões (600-620Ma). 

Idades modelo (Sm-Nd) entre 1.9Ga e 2.2Ga caracterizam o 

Paleoproterozóico como o período principal de diferenciação manto – crosta dos 

precursores desses granitos. Valores de ЄNd fortemente negativos (-12 a -20) 

indicam longo período de residência crustal. 

Siga Junior (op. cit.) também apresenta dados Pb-Pb dos três afloramentos 

analisados, os quais denotam significante participação de materiais de crosta inferior 



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

16 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

na constituição do Granito Morro Inglês. 

4.8. Geologia Local 

 

Localmente a geologia é formada por duas formações predominantes. A 

primeira e onde o lixão está sobreposto é o Granito Morro Inglês. Os granitos 

denominados de Morro Inglês por Lopes (1987a) na região da Serra da Prata no 

Estado do Paraná, se estendem desde a Ilha de São Francisco do Sul, em Santa 

Catarina, até a região de Iguape, em São Paulo. São granitóides facilmente 

identificados em campo por sua textura porfirítica com fenocristais de feldspato (tipo 

dente de cheval). Predominam litotipos leucocráticos, cinza claros, foliados, 

granulometria média a grossa, com fenocristais de feldspato potássico (2 a 5 cm) 

que ocorrem normalmente com formas tabulares, e mais raramente ocelares. 

Nesses granitóides predominam feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, anfibólio 

± biotita. Dentre os acessórios merece destaque a presença de titanita, que nas 

proximidades de Paranaguá e na Serra da Prata pode chegar a dimensões de até 

5mm. 

Muitas vezes ocorrem enclaves de composição diorítica e quartzo-diorítica, 

com granulometria fina, formas angulares e esféricas, em dimensões que 

geralmente não excedem 50cm, a exceção aos corpos que ocorrem nas 

proximidades de Ariri e Guaratuba, cujas dimensões são decamétricas. 

A Suíte Morro Inglês pode apresentar variedades litológicas com diferentes 

granulometrias, desde média, grossa a muito grossa, onde os fenocristais atingem 

dimensões da ordem de 10 cm em certos locais. Frequentemente são foliados e 

miloníticos, embora na maioria dos afloramentos esses granitos mostram-se 

praticamente isótropos, ou com feições que podem estar associadas a processos de 

fluxo magmático. Feições miloníticas são comuns, principalmente nas porções 

próximas as zonas de cisalhamento transcorrente, observadas na região da Ilha de 

São Francisco do Sul - SC e Paranaguá – PR. 

Nas regiões de Garuva – SC, Serra da Prata – PR, Paranaguá – PR, 

Guaraqueçaba e Ariri – SP ocorre uma textura bastante peculiar dessa suíte, o 

manteamento de feldspato alcalino por minerais opacos (óxidos), inclusive com 
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níveis de opacos acompanhando o zoneamento interno dos fenocristais. 

 

Figura 4. Aspecto macroscópico dos granitos porfiríticos da Suíte Morro Inglês. 
 

A segunda formação mais abundante na área de pesquisa são sedimentos 

inconsolidados (areia), chamados de formação Q2a (CPRM), que são sedimentos 

aluvionares inconsolidados constituídos por seixos, areias finas a grossas, com 

níveis de cascalhos, lentes de material silto-argiloso e restos de matéria orgânica, 

relacionados a planícies de inundação, barras de canal e canais fluviais atuais. 

Localmente, podem conter matacões. 

 

Figura 5. Mapa geológico local. Em vermelho o Granito Morro Inglês e em amareo claro os 
Sedimentos Inconsolidados. Fonte: CPRM e Google Earth. 
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4.9. Geomorfologia 

 
A planície costeira do Município de Itapoá localiza-se na região nordeste do 

Estado de Santa Catarina. A planície estende-se entre o Oceano Atlântico, a leste; a 

Serra do Mar, a oeste; a Baía de São Francisco do Sul, ao sul, e pelo Rio Saí 

Guaçu, ao norte. Os morros e serras que limitam a planície costeira são constituídos 

por rochas pré-cambrianas do Cinturão Granitóide Costeiro. Em alguns locais as 

rochas do embasamento alcançam a costa formando promontórios, tais como a 

Ponta do Areião, e pequenas ilhas, como a de Itapeva e do Saí. Também ocorrem 

na área depósitos continentais do Cenozóico, constituídos por colúvios, leques, 

terraços e planícies aluviais. A planície costeira é constituída principalmente por 

terraços marinhos do Pleistocene Superior e Holoceno, planícies paleoestuarinas do 

Holoceno, manguezais e praias atuais. Quanto ao tipo de solo predomina o régio 

arenito, silte e argila. A composição é de quartzo em maior parte, argilo minerais e 

minerais pesados, tais como: magnetita, ilmenita e conchas (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012). 

 
Figura 6. Geomorfologia do município de Itapoá. (Fonte: Plano Municipal de Saneamento 
Básico). 
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5. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
 

Diversos têm sido os termos utilizados para conceituar o processo realizado 

em áreas degradadas visando o retorno de suas características mais próximas antes 

da ação que as deteriorou. Dentre eles se destacam o termo Recuperação, 

Reabilitação, Restauração e Remediação. 

Devido a essa diversidade de conceitos, abordados de com olhares diferentes 

por autores distintos para definir a temática, faz-se necessário uma revisão 

bibliográfica a cerca desses conceitos, ressaltando o que é definido pela legislação. 

5.1. Definições e embasamento legal 

 
5.1.1. Recuperação, Reabilitação e Remediação Ambiental 
 

Para efeitos da Lei Estadual n° 14.675/2009 (Código Estadual do Meio 

Ambiente), previsto no art. 28,  entende-se por: 

 
LII - recuperação ambiental: constitui toda e qualquer ação que vise 
mitigar os danos ambientais causados, compreendendo, dependendo 
das peculiaridades do dano e do bem atingido, as seguintes 
modalidades:  

  
a) recomposição ambiental, recuperação in natura, ou restauração: 
consiste na restituição do bem lesado ao estado em que se 
encontrava antes de sofrer uma agressão, por meio de adoção de 
procedimentos e técnicas de imitação da natureza;  

  
b) recomposição paisagística: conformação do relevo ou plantio de 
vegetação nativa, visando à recomposição do ambiente, 
especialmente com vistas à integração com a paisagem do entorno;  

  
c) reabilitação: intervenções realizadas que permitem o uso futuro do 
bem ou do recurso degradado ante a impossibilidade de sua 
restauração ou pelo seu alto custo ambiental; e 
 
d) remediação: consiste na adoção de técnica ou conjunto de técnicas 
e procedimentos visando à remoção ou contenção dos contaminantes 
presentes, de modo a assegurar uma utilização para a área, com 
limites aceitáveis de riscos aos bens a proteger;  
 

A Lei n° 9.985/2000 coloca, em seu art. 2°, que “recuperação é a restituição 

de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não 

degradada, que pode ser diferente da sua condição original” 
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Para efeitos da Instrução Normativa IBAMA n° 4, de 13 de abril de 2011, 

previsto no artigo 4°, considera-se: 

 
I – área degradada: área impossibilitada de retornar por uma trajetória 
natural, a um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido 
antes, ou para outro estado que poderia ser esperado; 

 
II – área alterada ou perturbada: área que após o impacto ainda 
mantém meios de regeneração biótica, ou seja, possui capacidade de 
regeneração natural; 
 
III – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada a uma condição não degradada, que 
pode ser diferente de sua condição original, conforme art. 2º, inciso 

XIII, da Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000; 
 

A Instrução Normativa IBAMA n° 4, de 13 de abril de 2011 apresenta em seu 

artigo 1, § 4º, que “a depender das condições da área a ser recuperada e das 

demais condições apontadas na análise técnica, poderá ser estimulada e conduzida 

a regeneração natural da vegetação nativa”. 

 
5.1.2. Lixão, Aterro Controlado e Aterro Sanitário 
 

Lixão é uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos, 

caracterizada pela simples descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas 

de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. É o mesmo que descarga a “céu 

aberto”, sendo considerada inadequada e ilegal, segundo a legislação brasileira. 

Segundo a NBR 8849/1985 da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), o aterro controlado é uma técnica de disposição de resíduos sólidos 

urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza princípios de engenharia 

para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte 

na conclusão de cada jornada de trabalho. 

Segundo a NBR 8419/1992 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, o aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos 

no solo, que não causa danos à saúde pública e ao meio ambiente, utilizando, para 

tanto, medidas de minimização dos impactos ambientais. Esse método utiliza 
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princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos na menor área possível e 

reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 

conclusão de cada trabalho, ou intervalos menores, se necessário (Fotos 5 e 6). 

O aterro sanitário deve contar com todos os sistemas de proteção ambiental: 

• impermeabilização de base e laterais; 

• recobrimento diário dos resíduos; 

• cobertura final das plataformas de resíduos; 

• coleta e drenagem de lixiviados; 

• coleta e tratamentos dos gases; 

• drenagem superficial; 

• tratamento de lixiviados; 

• monitoramento ambiental. 

 

Os aterros sanitários apresentam uma configuração geral: setor de 

preparação, setor de execução e setor concluído (Figura 7). 

 

Figura 7. Configuração geral de um aterro sanitário (Fonte: ATERRO SANITÁRIO – 

DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 2006). 

5.2. Técnicas de Desativação, Adequação e Recuperação de Áreas Degradadas 
por lixões 

 
A desativação de áreas ocupadas por lixões é feita, muitas vezes, sem 

critérios técnicos, realizando-se apenas o encerramento da disposição de resíduos 
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no local, fechamento e abandono da área.  

Nesse caso, a atuação dos catadores e o trabalho infantil cessam, mas a 

geração de gases, chorume e odores continuam, enquanto houver atividade 

biológica no interior do maciço de resíduos, podendo causar poluição do ar e das 

águas, problemas de instabilidade no terreno e degradação do solo.  

A Figura 8 ilustra os principais impactos ambientais causados pelos lixões: 
 

 

Figura 8. Impactos ambientais causados pelos lixões. 

 

A seguir são apresentadas algumas técnicas utilizadas para desativação, 

adequação e recuperação de áreas degradadas pela disposição de resíduos sólidos 

urbanos em lixões.  

O processo de recuperação compreende uma associação de medidas que 

engloba desde ações geotécnicas e de revegetação até remediações, visando 

promover o equilíbrio físico, químico e biológico do ambiente (FLORENTINO 

SANTOS et al, 2011). 

Para Bitar e Braga (1995) “as tecnologias aplicáveis à recuperação do meio 

físico degradado (portanto, tecnologias de estabilização), podem ser distinguidas, 

em três conjuntos básicos, os quais podem ser aplicados de modo integrado em 

uma dada área”: 

a) Tecnologias de revegetação, envolvendo desde a fixação localizada de espécies 
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vegetais (herbáceas ou arbóreas) até reflorestamentos extensivos; 

b) Tecnologias geotécnicas (ou geotecnologias), envolvendo a execução de obras 

de engenharia (com ou sem estruturas de contenção e retenção), incluindo as 

hidráulicas, que visam a estabilidade física do ambiente; 

c) Tecnologias de remediação, envolvendo a execução de métodos de tratamento 

predominantes químicos (podendo ser biológicos, como biorremediação) destinados 

a eliminar, neutralizar, confinar, imobilizar ou transformar contaminantes no solo e 

nas águas (podendo abranger tecnologias de tratamento “in situ”) e, com isso, 

reaver a qualidade de ambos. 

 
5.2.1. Remoção dos Resíduos  

 
Uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma área degradada pela 

disposição inadequada de resíduos envolve a remoção e o transporte desses 

resíduos para outro local, previamente preparado e regularizado no órgão ambiental 

competente. Essa alternativa só é viável quando a quantidade de resíduos a ser 

removida e transportada não é muito grande, pois essas atividades representam 

elevados custos e dificuldades operacionais, que podem inviabilizar 

economicamente o processo.  

Além disso, o novo local de disposição de resíduos deverá ter características 

operacionais (lançamento, compactação, etc.) superiores às do depósito original.  

A quantidade de resíduos a ser removida é uma questão de ampla relatividade, 

pois as prefeituras com maiores recursos orçamentários e com equipamentos 

adequados poderão remover quantidades julgadas por elas pequenas e que seriam 

grandes pelas administrações de menor capacidade.  

A avaliação da viabilidade da remoção dos resíduos deve considerar ainda que 

a substituição dos locais seja vantajosa sob o ponto de vista ambiental, como nas 

seguintes circunstâncias:  

a) remoção de um local onde não foram utilizados critérios técnicos para outra 

área previamente preparada como um aterro sanitário;  

b) remoção de um local em área urbana ou em vias de expansão para uma 

área sem conflitos de ocupação, de preferência já degradada;  
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c) remoção de uma área vulnerável à contaminação para outra com menor 

restrição ambiental, dos pontos de vista geológico e geotécnico;  

d) remoção de uma área com vocação para usos mais nobres para outra com 

pequeno valor imobiliário e usos corriqueiros, de acordo com a legislação municipal 

de uso e ocupação do solo.  

A remoção dos resíduos é uma alternativa altamente recomendável quando o 

lixão estiver localizado em área de risco geológico ou geotécnico que possa 

significar perigo para a população e o meio ambiente, tais como:  

• escorregamento do depósito sobre residências localizadas em encostas 

íngremes, 

 • assoreamento de nascentes,  

• possibilidade de ruptura do maciço em razão do empilhamento concentrado 

dos resíduos em pequenas áreas, com grande altura e inclinação.  

 

Para as áreas de risco geológico ou geotécnico podem também ser aplicadas 

técnicas de engenharia, como a reconformação da geometria do depósito, criando-

se arranjos mais estáveis para as plataformas de disposição de resíduos. A adoção 

desse tipo de projeto deve prever um uso futuro apropriado para a área, evitando-se 

a ocupação por habitações ou outras instalações que possam colocar em perigo a 

população.  

No entanto, esses procedimentos poderão ter custos bem mais elevados que a 

remoção dos resíduos. Adicionalmente, deve-se considerar que os custos resultam 

da soma dos valores remunerados para as operações de escavação, deslocamento, 

lançamento, espalhamento e conformação na nova área, com os gastos adicionais 

de conformação, drenagem e proteção vegetal na antiga área. Paralelamente à 

remoção dos resíduos, deverá ser realizada uma avaliação da contaminação do solo 

e água subterrânea na área degradada. 

 

5.2.2. Recuperação Simples  
 
Há algumas situações em que um conjunto de circunstâncias indica como mais 

sensatas as medidas de recuperação simplificadas, por meio do encapsulamento 
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dos resíduos dispostos no lixão.  

A técnica de recuperação simples deve ser avaliada quando for inviável a 

remoção dos resíduos dispostos no local, em função da quantidade e de dificuldades 

operacionais, quando a extensão da área ocupada pelos resíduos não for muito 

grande e, sobretudo, quando o local não puder ser recuperado como aterro 

controlado ou aterro sanitário.  

Recomenda-se a recuperação simples somente quando um grupo de 

condições específicas for atendido: 

 • o maciço do depósito deve ter pequena altura e ter taludes estáveis na 

condição em que se encontra, podendo ser capeado com solo, sem manejo de lixo, 

de modo seguro e economicamente viável; 

 • o depósito não deve estar localizado em:  

 áreas de formação cárstica, ou sobre qualquer outra formação geológica 

propícia à formação de cavernas; 

 áreas de valor histórico ou cultural, como, por exemplo, os sítios 

arqueológicos;  

 áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental e 

reservas biológicas;  

 áreas com menos de 200 metros de distância de corpos hídricos 

utilizados para irrigação de hortaliças e consumo humano.  

 deve haver disponibilidade de solo apropriado para o encapsulamento 

dos resíduos a menos de 1,5 km do local; 

• não ter ocorrido comprometimento das águas subterrâneas, constatado em 

análises químicas e biológicas;  

• a área de empréstimo, comprovando-se sua capacidade e qualidade, deverá 

ser cedida à prefeitura em condições financeiras notoriamente vantajosas, 

mediante documento de fé pública; 

 • os catadores de lixo do município já se encontram ou estão em processo 

formal de organização.  
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5.2.3. Recuperação Parcial  
 
A recuperação parcial poderá ser utilizada pelos municípios maiores e, nos 

casos excepcionais, pelos municípios menores quando a situação do lixão não se 

enquadrar na recuperação simples devido às restrições observadas durante os 

estudos prévios de avaliação da área, que incluem a avaliação da água subterrânea 

quanto à contaminação.  

Caso a avaliação tenha apresentado indícios de contaminação na área, o 

órgão ambiental competente deve ser informado para que sejam definidas as ações 

para o gerenciamento da contaminação, bem como as medidas de recuperação a 

serem adotadas.  

Por outro lado, caso a avaliação não tenha constatada a ocorrência de 

contaminação da água subterrânea, deverá ser implantado um Programa de 

Monitoramento da água subterrânea, com frequência e extensão a serem definidas 

pelo órgão ambiental. Tal ação é justificada uma vez que essa técnica não cessa 

todas as fontes de contaminação da área, como, por exemplo, a geração de 

chorume no maciço de resíduos. Os demais impactos ambientais poderão ser 

sensivelmente mitigados, imediatamente após a intervenção pela recuperação 

parcial, com diferentes graus de intensidades. 

Cabe observar que a recuperação parcial de um lixão deve ser objeto de um 

projeto conceitual e de um projeto executivo. 

 

5.2.4. Revegetação  
 

A vegetação tem papel importante na estabilidade do solo. O manto florístico 

amortece o impacto das chuvas, regularizando e reduzindo o escoamento superficial 

e aumentando o tempo disponível para absorção da água pelo subsolo. A vegetação 

impede, assim, a ação direta das águas pluviais sobre o manto de alteração, 

reduzindo o impacto no solo e a velocidade do escoamento superficial, contribuindo 

para evitar a instalação de processos de instabilidade. A importância de revegetar 

áreas degradadas é evitar o surgimento de processos erosivos e a instabilidade de 

taludes, reduzir os assoreamentos das linhas de drenagem natural e evitar o 
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aumento da turbidez e redução da qualidade das águas dos rios (Zanela et. al, 

2009). 

Dentre os problemas ambientais causados pelos lixões, tem-se a  

disponibilidade de metais tóxicos existentes nestas áreas, sendo considerados 

metais que oferecem pequeno risco o Mn, Fe, Al, Cr, Se e Sb e os metais 

potencialmente perigosos aos homens e aos animais oAs, Pb, Hg, Zn, Cu, Ni, Mo e 

Cd. Alguns micronutrientes são essenciais para as plantas (Cu, Fe, Mn, Mo e Zn) e 

outros benéficos (Co, Ni e V). Existem espécies vegetais tolerantes, capazes de 

acumular altas concentrações de Zn, Pb, Cu ou outro metal tóxico (acima de 1% da 

massa seca) pela formação de fitoquelatinas, que irão seqüestrar os íons metálicos, 

evitando concentrações críticas de metais nas células (Mohr & Schopfer, 1995, 

citado por Zeitouni 2003). 

Um obstáculo que se encontra quando se decide recuperar os taludes de 

um aterro sanitário é a falta de solo ideal para o crescimento das espécies vegetais. 

Nestes locais, como já mencionado anteriormente, os resíduos são depositados e 

selados com uma camada de solo. Este solo é chamado material inerte (MONTEIRO 

et al., 2001). Portanto, quando uma célula de deposição de resíduos é encerrada o 

que se tem é uma camada superficial de um solo muito argiloso. Este é aproveitado 

do próprio corte feito na encosta para a montagem da célula de resíduos. As áreas a 

serem recuperadas não contam com a camada superficial do solo – “topsoil” – que 

segundo VASCONCELOS et al. (1997), é onde se encontra os maiores teores de 

matéria orgânica, micro e mesofauna do solo e nutrientes minerais.  

Normalmente, o solo da área de um aterro sanitário não possui estrutura 

primária necessária para estabelecimento e crescimento de raízes de boa parte das 

espécies arbóreas pioneiras e definitivas. Por este motivo recomenda-se fazer uma 

primeira fase de colonização do solo por consórcios herbáceos e arbustivos 

(geralmente gramíneas e leguminosas). Espera-se com isso que uma nova camada 

superficial de solo seja formada, pois este consórcio estará desempenhando um 

papel de corretor do solo, já que as espécies de leguminosas irão fixar nitrogênio e 

desse modo, melhorar as condições químicas do solo para a introdução futura de 

outras espécies mais nobres (PLANTHA PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA LTDA, 
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2006). Matéria orgânica estará sendo adicionada ao solo através da deposição de 

cobertura vegetal e as propriedades físicas deste solo estarão sendo melhoradas 

através do crescimento do sistema radicular das espécies.  

Tendo as condições do solo melhoradas, será possível pensar no 

restabelecimento da vegetação original daquela área, o que é o principal objetivo de 

se promover a recuperação de áreas degradadas. O esquema da figura 9 mostra 

como seria o processo de recuperação de uma área de aterro sanitário. Este 

esquema foi projetado justamente para a recuperação de uma área degradada de 

aterro sanitário. 

 

Figura 9. Processo de recuperação de uma área de aterro sanitário (Fonte: Plantha 
Planejamento e Tecnologia Ltda, 2006). 

 

A revegetação de ecossistemas degradados depende do nível de degradação 

do solo, da espécie, do clima e da interação entre estes fatores. Quanto mais 

degradado estiver o ecossistema menor será o número de espécies adaptáveis a 

área, menor será a sobrevivência das mesmas, mais lento será o desenvolvimento 

das espécies em altura e em diâmetro e maior tempo levará para a área recuperar 

seu estado de equilíbrio e exercer funções como estabilização do solo, infiltração de 

água para a recarga dos aqüíferos, atuar como áreas de biodiversidade da flora e 

fauna e promover harmonia paisagística. 
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5.3. Caracterização da Área de Estudo 

 
5.3.1.  Identificação e Localização 
 

A antiga área de disposição de resíduos sólidos urbanos objeto deste PRAD, 

está inserido nas Coordenadas UTM: 22 J 734451m E 7108080m S – Datum 

Horizontal SAD 69 e localiza-se na zona rural do município de Itapoá – SC, no norte 

do Estado e faz parte da microrregião de Joinville-SC. 

 
Figura 10. Croqui de Localização da Área do Estudo (Fonte: Relatório de Estudo 

Hidrogeológico, elaborado pela empresa D-Geo Geologia e Ambiental). 
 

 
Figura 11. Croqui de Localização da Área do Estudo em relação a Itapoá e Garuva. 

(Fonte: Google Earth). 
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5.3.2.  Descrição dos Acessos 
 

O acesso a área inicia-se da Prefeitura de Itapoá, localizada à Rua Mariana 

Michels Borges, 201 em Itapema do Norte. Patindo da prefeitura, seguir sentido 

oeste na rua Mariana Michels Borges por 350 metros até a rua João Horácio Vieira, 

nesta rua entrar à esquerda e seguir por 3,3 km onde entrará à direita na rua 

Lodovido Noé Zagonel e seguir por 450 metros, onde entrará à esquerda em direção 

à Estrada Geral Saí Mirim e percorrer 74 metros. Chegando na Estrada Geral Saí 

Mirim entrar à esquerda e percorrer 1,9 km onde deverá entrar á direita rodovia na 

SC-416, já nesta rodovia, seguir por 2,9km onde deverá entrar em acesso não 

pavimentado ao lado direito da estrada. A partir dai percorrer 260 metros e entrar à 

direita, depois percorrer mais 145 metros onde deverá entrar à esquerda. Desse 

ponto seguir mais 400 metros e estará adentrando a área do lixão. 

 

 
Figura 12. Linha em azul mostrando o caminho a ser seguido para ter acesso à area do 
lixão partindo da Prefeitura de Itapoá. Fonte: Imagem do Google Earth. 

 
5.3.3.  Histórico da Área 
 

No município de Itapoá, segundo informação da Prefeitura Municipal, existem 

três áreas que serviram como verdadeiros depósitos do lixo gerado no município nas 

últimas décadas (Figura 13). 
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A terceira área (Área 3) denominada como Antigo Lixão - Saí Mirim, 

corresponde a área de estudo do presente estudo, utilizada entre os anos de 2001 e 

2003, fica situada em um terreno particular entre Itapoá e a Localidade Saí-Mirim. 

Atualmente, a área está coberta com solo argiloso e predominantemente com 

vegetação gramínea (braquiária). 

 
Figura 13. Antigas áreas de deposição de RSU (Fonte: Plano Municipal de Saneamento 

Básico – Resíduos Sólidos). 

 

A antiga área de deposição de RSU do Saí-Mirim encontra-se desativada para 

o recebimento dos resíduos de coleta domiciliar do município desde 2003, portanto a 

aproximadamente 12 (doze) anos. Nesta área as quantias de resíduos que existiam 

no local, foram no passado, cobertas por camada de argila. 

Com as atividades de deposição paralisadas, as mesmas passam atualmente, 

por uma estrita ação de recuperação, onde as áreas foram cobertas e regeneraram-

se. 

Atualmente, a Prefeitura de Itapoá terceiriza os serviços de coleta e transporte 

dos resíduos sólidos urbanos (RSU) junto à SURBI (Serviços Urbanos de Itapoá), 

empresa pertencente ao Grupo Serrana, a qual detém a concessão desses serviços, 
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conforme contrato firmado com a municipalidade. Os RSU coletados são 

transportados até uma estação de transbordo da SURBI, localizada no município, e, 

posteriormente, os resíduos são encaminhados até o aterro sanitário da Empresa 

SELUMA (Serviços de Limpeza Urbana Mafra), também do Grupo Serrana, que fica 

situado no Município de Mafra, a aproximadamente 170 km da sede municipal de 

Itapoá. Cabe ainda ressaltar que a SURBI realiza a coleta seletiva de materiais 

recicláveis em todo o município. 

 

5.3.4.  Diagnóstico ambiental da área do lixão 
 

Na visita ao lixão de Itapoá não foram observados os impactos: odores, 

fumaça (gases), animais vetores de doenças, escoamento superficial de 

chorume. A área já possui um grau de revegetação, e não observam-se 

quaisquer resquícios da existência de um lixão no local. 

 
Com base nos resultados obtidos através do estudo hidrogeológico para a área 

em estudo, será apresentado a seguir o diagnóstico qualitativo, nos meios físicos 

(solo, recursos hídricos, ar e paisagem), biótico (flora e fauna) e antrópico 

(problemas sociais e saúde pública) na área de estudo.  

5.3.4.1. Solos  

 
Com base nos resultados obtidos através do estudo hidrogeológico para a 

área em estudo e apresentados na Tabela 2 a seguir, constatou-se que as 

concentrações detectadas nas amostras de solo não ultrapassaram nenhum dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 420/09, ou seja, estão de acordo 

com as normas vigentes.  
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Tabela 2. Resultados das análises de solo existente no relatório hidrogeologico da empresa 
D-Geo Geologia e Ambiental feito para a área do lixão. 

 

5.3.4.2. Água Superficial 

 
O local de estudo está inserido na micro-bacia hidrográfica do rio Saí-Mirim, 

conforme demonstrado na Figura 14 a seguir. 

 

Figura 14. Localização aproximada do antigo lixão na micro-bacia hidrográfica do rio 
Saí-mirim.  

Antigo Lixão 
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A contaminação da água dar-se da seguinte forma: a matéria orgânica 

depositada no lixão, durante seu processo de decomposição, libera um líquido, 

conhecido como chorume, que possui contaminantes químicos que se somam à 

presença de metais pesados (pilhas, baterias, lâmpadas e outros resíduos). Esse 

líquido infiltra-se no solo, que não passou por nenhum tipo de tratamento de 

impermeabilização, atingindo o lençol freático e também reservatórios de água 

superficial próximo ao lixão (rio, açudes) que também são contaminados pelo 

escoamento superficial das águas no período chuvoso.  

Conforme consta no relatório do estudo hidrogeológico para a área de 

estudo, os resultados de análise de água superficial coletada a jusante da área 

de estudo indicaram que os parâmetros Coliformes Termotolerantes, 

Escherichia coli, Ferro e Alumínio estão acima dos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 396/08 (Tabela 4).  

 
Figura 15. Localização do ponto de coleta de água superficial (Fonte: Relatório 
Hidrogeológico da empresa D-GEO Geologia e Ambiental). 
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Tabela 3. Tabela dos resultados das análises de agua superficial existente no relatório 
hidrogeologico da empresa D-GEO feito para a área do lixão. 

 

 

Considerando o fato da área do antigo lixão estar inserida na micro-

bacia hidrográfica do rio Saí-Mirim e o abastecimento de água do município ser 

feito utilizando o Rio Saí Mirim como manancial de superfície, mediante 

tratamento físico-químico da água, buscou-se avaliar se o lixão pode ou não 

influenciar, mesmo que pouco, a qualidade da água para abastecimento 

público, principalmente nos parâmetros Coliformes Termotolerantes, 

Escherichia coli. 

A seguir está apresentado o croqui do Sistema de Abastecimento de Água de 

Itapoá. A distribuição de água no município é realizada por uma rede linear que 

abrange todo o litoral, partindo das estações de tratamento de água: ETA Principal e 

ETA Secundária. 

Dessa forma, observa-se que o antigo lixão está inserido na zona rural do 

município, portanto localiza-se a montante das estações de tratamento de água, 

visto que as nascentes estão localizadas no município de São Francisco do Sul. 
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Figura 16. Croqui do Sistema de Abastecimento de Água de Itapoá (Fonte: Plano Municipal 
de Saneamento Básico). 

 

Segundo consta no Plano Municipal de Saneamento Básico, as principais 

fontes poluidoras, passíveis de influenciar a qualidade das águas do Rio Saí Mirim 

no que interessa à sua captação para abastecimento, são:  

• Falta de Tratamento de Esgoto da cidade de Itapoá, com possibilidade de 

contaminação do lençol freático ou descarga de esgotos nos córregos da região;  

• Crescente implantação de loteamentos ao longo do manancial, com remoção de 

cobertura vegetal e exposição de solo permitindo carreamento de sedimentos;  

• Remoção de vegetação na parte superior do manancial para exploração de terras 

nas culturas agrícolas, no cultivo de espécies exóticas ou pequena pecuária de 

subsistência.  

 

A partir do exposto acima, verifica-se que o antigo lixão não foi 

considerado pelo estudo do Plano Municipal de Saneamento Básico como 

fonte poluidora, passível de influenciar a qualidade das águas do Rio Saí Mirim 

no que interessa à sua captação para abastecimento. 

 

De qualquer forma, segundo consta no Plano Municipal de Saneamento 

Básico, o monitoramento constante e sustentável da qualidade das águas do Rio Saí 

Mirim, da ocupação da sua bacia hidrográfica e das atividades poluidoras devem 

constituir estratégia de primeira grandeza por parte dos responsáveis pela prestação 

do serviço de abastecimento de água, ao mesmo tempo orientando a operação da 
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ETA e os processos decisórios a respeito de eventuais mudanças na captação e 

buscando influenciar o comportamento dos sistemas de gerenciamento dos recursos 

hídricos da bacia. 

5.3.4.3. Água Subterrânea 

 
A região de Itapoá encontra-se inserida sobre a Unidade Hidroestratigráfica 

Sedimentos Cenozóicos do Mapa Hidrogeológico de Santa Catarina feito pelo 

CPRM de Porto Alegre. 

5.3.4.4. Caracterização Hidrogeológica 

 

Na porção norte do Estado esta unidade está mais bem representada entre os 

municípios de Barra Velha e Itapoá na divisa com o Estado do Paraná. Sua 

profundidade é em média 60 m e seu perfil litológico uma intercalação predominante 

de sedimentos arenosos finos a médios inconsolidados e argilas subordinadas. O 

aquífero comporta-se como livre, porém as camadas e lentes de argila intercaladas 

lhe conferem também um caráter semiconfinado.  

As melhores condições aquíferas desta unidade encontram-se no município 

de Balneário Barra do Sul. Ali, poços de propriedade da Companhia Catarinense de 

Saneamento -CASAN com níveis estáticos muito próximos da superfície apresentam 

vazões que alcançam a 90 m3/h. Um poço com 44 m de profundidade apresentou 

uma vazão de 65,45 m3/h para um rebaixamento de 13,75 m. A capacidade 

específica de 4,76 m3 /h/m indica uma alta potencialidade hidrogeológica. Mais ao 

norte, no município de Itapoá, a potencialidade diminui e um poço na sede municipal 

possui capacidade específica da ordem de 2,5 m3 /h/m. A facilidade de perfuração 

dos sedimentos inconsolidados permite a utilização de poços ponteira de pequena 

profundidade. Eles captam o aquífero livre, com vazões da ordem de 1,5 m3/h, 

geralmente para consumo doméstico.  

Com relação à qualidade química, as águas dos poços profundos apresentam 

baixa salinidade, da ordem de 150 mg/L e pH levemente alcalino. Em Itapoá nas 

proximidades da costa um poço profundo apresentou condutividade elétrica de 

1.103,00 µS/cm mostrando possível intrusão marinha com mistura das águas do 
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aquífero. O pH também é levemente alcalino e os teores de ferro e gás sulfídrico 

(H2S) podem ser elevados. Deve ser considerada, na gestão desses aquíferos, a 

sua elevada vulnerabilidade, pela sua litologia, níveis de água muito próximos da 

superfície e sua condição de recarga. É elevado o risco de contaminação pela falta 

de saneamento ambiental.  

Estas mesmas condições hidrogeológicas ocorrem na Ilha de Santa Catarina. 

Os poços construídos em localidades como Praia dos Ingleses, Campeche, 

Canasvieiras e outras apresentam-se muito produtivos, pois o aquífero apresenta 

excelente condutividade hidráulica. Esta potencialidade hidrogeológica proporciona 

uma intensa explotação que coloca em risco suas reservas hídricas, dependentes 

unicamente das precipitações pluviométricas. O aquífero é altamente vulnerável 

devido aos níveis de água próximos da superfície e com alto risco de contaminação 

devido às condições de saneamento das regiões praiais. 

Este aquífero foi estudado em detalhe na região do município de Laguna, pelo 

fato de participar no abastecimento público dessa cidade. Trata-se de um aquífero 

com nível d’água muito próximo da superfície, em geral, menor que 1 metro. Os 

poços apresentam uma capacidade específica alta, de 6 m3 /h/m, podendo fornecer 

vazões superiores a 30 m3 /h. As constantes hidrodinâmicas obtidas do Relatório 

Técnico do IPT (Santos, 1975) indicam valores de transmissividade (T) de 199,7 m2 

/dia, porosidade eficaz de 4,6 x 10-2 e condutividade hidráulica (K) de 6,66 m/dia. 

As águas deste aquífero apresentam pH de ácido a alcalino (5,5 a 7,7), com 

predomínio de águas com pH neutro. A dureza varia de 88 mg/L de CaCO3 a 156,8 

mg/L de CaCO3 , portanto de ligeiramente duras a moderadamente duras. Como 

consequência, o teor de sólidos totais dissolvidos normalmente é superior a 200 

mg/L, sem, no entanto, ultrapassar a 400 mg/L. O ferro sempre está presente em 

teores muito variáveis, mas na maioria dos poços é maior que 0,3 mg/L, 

especialmente em pequenas profundidades, quando o aquífero é captado através de 

ponteiras. Os poços tubulares, entretanto, necessitam tratamento com aeração para 

a redução dos teores de ferro, para adequação aos padrões de potabilidade. 

Um poço perfurado em Laguna com 55 m de profundidade, revestido e com 

seção filtrante apenas na parte correspondente a este aquífero; mostrou uma ótima 
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produtividade, com uma capacidade específica de 19,5 m3/h/m. O nível estático de 

1,64 m indica que existe recarga através de drenagem do aquífero superior com 

nível d’água mais próximo da superfície. De acordo com suas características 

granulométricas e hidrogeológicas, este seria o melhor aquífero da planície costeira, 

caso sua espessura fosse significativa e a área de ocorrência constante. Este poço 

atualmente encontra-se desativado devido à presença de água com alto teor de 

sólidos dissolvidos, provavelmente decorrente da salinização. 

O fácies arenoso de praia lagunar, com predomínio de litologias arenosas de 

granulometria fina a muito fina é a que apresenta melhores condições de captação 

de água subterrânea. As vazões são altas nos poços profundos, podendo 

ultrapassar a 40 m3/h, com níveis estáticos entre 0,2 e 2 m. O fácies arenoso de 

fundo lagunar apresenta um comportamento hidrogeológico semelhante, porém, 

devido às intercalações argilosas com matéria orgânica, ocorrem problemas com 

relação à qualidade das águas, como teores de ferro total muito superior aos limites 

recomendáveis e presença de gás sulfídrico (H2S). A permeabilidade varia de média 

a baixa. O fácies areno-lamoso de fundo lagunar apresenta um mau comportamento 

aquífero, inviabilizando a perfuração de poços ponteiras, porque os níveis estáticos 

ficam muito profundos. Os poços tubulares profundos apresentam uma pequena 

capacidadeespecífica, devido às intercalações de areia e lamas, com vazões 

inferiores a 5 m3/h. 

As águas do aquífero, relacionado com sedimentos das fácies lagunares, são 

alcalinas com pH variando de 7,2 a 8,0. Os valores de dureza indicam águas 

moderadamente a extremamente duras, com valores de 180 a 7.000 mg/L de 

CaCO3 e teor de sólidos totais dissolvidos geralmente superior a 400 mg/L. Os 

menores valores de sólidos totais dissolvidos estão relacionados com os sedimentos 

de praia lagunar, com valores de 250 mg/L até próximo a 400 mg/L. Encontram-se 

teores de sólidos dissolvidos superiores a 14.000 mg/L em regiões de sedimentos 

lagunares encobertos por deltas intralagunares, devido provavelmente à existência 

de águas conatas e a dificuldade de circulação das águas, em um meio 

predominantemente argiloso. Característica deste aquífero é a presença constante 

de ferro, quase sempre em teores acima de 0,3 mg/L, fora dos padrões de 
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potabilidade. Nos intervalos argilosos associados com matéria orgânica é constante 

a presença de gás sulfídrico (H2S). A barreira marinha corresponde à última fase de 

deposição das três transgressões e regressões pleistocênicas. Ela estende-se do sul 

da cidade de Araranguá até a cidade de Garopaba, quase ininterruptamente e com 

grande área de exposição. 

Este sistema aquífero é atualmente o mais explotado na planície costeira. As 

litologias predominantemente arenosas da barreira marinha mostram em várias 

seções altitudes bem maiores que aquelas dos sedimentos holocênicos, o nível 

estático neste caso pode estar profundo e os poços apresentarem menor 

capacidade específica e vazão. Daí resultam poços com vazões tão diversas quanto 

5 m3/h e 60 m3/h para uma mesma unidade aquífera. 

As águas deste aquífero possuem pH de 4,4 a 5,5, não se conhecendo poços 

com águas alcalinas. Os valores de dureza são baixos, entre 8,9 mg/L e 58,0 mg/L 

de CaCO3, com predominância dos valores abaixo de 20 mg/L de CaCO3. Os 

valores de sólidos totais dissolvidos estão abaixo de 100 mg/L, sendo raramente 

ultrapassado esse valor, caso em que o poço pode estar captando também águas 

de litologias correspondentes aos sedimentos lagunares ou marinhos holocênicos. 

Os teores de ferro são baixos; entretanto, todos os poços invariavelmente 

apresentam alguma concentração deste elemento. O fácies químico predominante é 

de águas cloretadas sódicas, originadas da recarga através de chuvas influenciadas 

pelos aerossóis marinhos. 

 

Figura 16. Mapa de Localização da área aflorante da Unidade Hidroestratigráfica 
Sedimentos Cenozóicos. 
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Nos resultados obtidos no Estudo Hidrogeológico para área de estudo 

das análises de água subterrânea (Tabela 4), os parâmetros Cloreto, 

Coliformes Termotolerantes, Escherichia coli, Ferro e Manganês estão acima 

dos Valores Orientadores para consumo humano, estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 396/08.  

 
Tabela 04. Resultados das análises de agua subterrânea existente no relatório 
hidrogeologico da empresa D-Geo Geologia e Ambiental feito para a área do lixão. 

 

 

Porém, conforme consta no relatório hidrogeologico da empresa D-Geo 

Geologia e Ambiental, no que concerne ao Cloreto, o mesmo não apresenta 

toxicidade ao ser humano, exceto no caso da deficiência no metabolismo de cloreto 

de sódio, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva (CETESB, 2009). Pode 

ser oriundo de esgotos sanitários, efluentes industriais, ou em regiões costeiras, 

através da chamada intrusão da cunha salina, que ocorre quando a cunha de água 

salgada do mar avança ou se mistura com as águas doces do aquífero (Cruz & Silva 

Jr., 2006). Quanto aos parâmetros Coliformes Termotolerantes e Escherichia coli, 

possivelmente são de origem fecal, estando presentes em densidades elevadas nas 

fezes humanas. Raramente são encontrados no solo e água que não tenham 

recebido esse tipo de contaminação microbiológica. Portanto, podem estar 

associados às atividades antrópicas realizadas na área de estudo.  Os parâmetros 

Ferro e Manganês são elementos inorgânicos que podem estar presentes em 
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abundância nos solos naturais brasileiros, podendo não estar associados 

diretamente às alterações causadas pelas atividades na área de estudo. E o 

aumento da concentração de Alumínio pode estar associado com o período de 

chuvas, uma vez que as coletas foram realizadas nesse período. Outro aspecto da 

química do alumínio é sua dissolução no solo para neutralizar a entrada de ácidos 

com as chuvas ácidas. Desse modo, não deve ter correlação direta com as 

atividades desenvolvidas durante o período de funcionamento do Aterro Municipal 

da Prefeitura de Itapoá. 

5.3.4.5. Lençol freático  

 
De acordo com os estudos prévios realizados, a direção preferencial do fluxo 

ocorre de sudoeste para nordeste (Figura 17).  

 
Figura 17. Mapa potenciométrico do de Localização da área aflorante da Unidade 
Hidroestratigráfica (Fonte: Relatório Hidrogeológico da empresa D-GEO Geologia e 
Ambiental). 

 
Para avaliar a contaminação do lençol freático, a determinação da direção do 

fluxo subterrâneo é de fundamental importância. O potencial de riscos de uma fonte 

de contaminação deve ser considerado alto se a direção do fluxo da água 

subterrânea apontar na direção de um ponto de exploração da água. 

Embora a contaminação do lençol freático seja um impacto comumente 

observado em lixões, análises da água do entorno deverão ser feitas para tentar 

conter ou estimar a possível pluma de contaminação, caso ela ainda exista. Deverão 
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ser feitas análises de água periodicamente para um bom monitoramento de 

possíveis contaminações. 

Os parâmetros que deverão ser analisados serão bacteriológicos: 

Coliformes Fecais Termotolerantes, Enterococos, Escherichia coli. Parâmetros 

Orgânicos: Fenóis totais. Parâmetros físicos: pH, Turbidez, Condutividade, 

Sólidos Totais Dissolvidos e os parâmetros químicos: Alumínio, Chumbo, Cloretos, 

Mercúrio, Zinco, Nitrato-N e Cobre. 

5.3.4.6. Ar 

 
A composição do ar no lixão é alterada pela emissão de gases proveniente 

dos resíduos sólidos, onde a material orgânico em decomposição gera gases como, 

metano (CH4), que contribui para o agravamento do efeito estufa, sulfídrico (causam 

odores desagradáveis) e outros gases (PAGLIUSO, 2008). São gases 

extremamente inflamáveis que geram risco de queimadas e explosões, além da 

emissão de gases oriundos de veículos (da coleta do município e outros) e tratores, 

utilizadas para compactar e espalhar os resíduos pela área. 

De acordo com as medições de gases VOC realizadas durante as 

sondagens nos diferentes horizontes estudados indicaram que não existe 

contaminação em fase gasosa na área em estudo. Portanto, durante a 

perfuração das sondagens, realizadas pela empresa D-Geo Geologia e 

Ambiental, não foram detectadas concentrações de gases VOC, conforme 

apresentado na Tabela 5 a seguir. 
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Tabela 05. Resultados das medições de VOC nas sondagens existente no relatório 
hidrogeologico da empresa D-Geo Geologia e Ambiental feito para a área do lixão. 

 

5.3.4.7. Paisagem 

 
  A área de estudo antes composta por vegetação do Bioma Mata Atlântica 

(Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas), foi modificada por resíduos sólidos 

gerados no município de Itapoá, alterando sua paisagem, pois o desmatamento 

ocorreu para alocação do lixo. Porém, atualmente não observam-se quaisquer 

resquícios da existência de um lixão no local, visto que o maciço de resíduos está 

coberto com aterro e vegetação (principalmente gramínea). 

5.3.4.8. Flora  

 
A espécie vegetal diagnosticada predominantemente na área do lixão foi do 

gênero Brachiaria (gramínea exótica), conforme demonstrado nos registros 

fotográficos a seguir (Figura 18). 
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Figura 18. Vista parcial da área de estudo, demonstrando presença de braquiária 
(Brachiaria sp.). 

5.3.4.9. Fauna 

 
Na área do lixão, percebe-se que ecossistema do entorno possibilitava a vida 

da população animal, por apresentar remanescente de vegetação nativa. 

5.3.4.10. Meio Antrópico (Saúde Pública) 

 
Coliformes fecais, atualmente chamado de coliformes termotolerantes, são 

bactérias que estão presentes em grandes quantidades no intestino dos animais de 

sangue quente. Os coliformes fecais (termotolerantes) podem contaminar a água 

através das fezes de animais que chegam até a água por meio de despejo do esgoto 

que não foi adequadamente tratado. As bactérias coliformes fecais reproduzem-se 

ativamente à temperatura de 44,5 °C, temperatura suficiente que lhes permite 

também fermentar o açúcar e a lactose, com produção de ácidos e gases. 

São muitas vezes usadas como indicadores da qualidade sanitária da água, e 

não representam por si só um perigo para a saúde, servindo antes como indicadores 

da presença de outros organismos causadores de problemas para a saúde. 

Os coliformes fecais (termotolerantes) inclui três gêneros, Escherichia, 

Enterobacter e Klebsiella, sendo a cepas de Enterobacter e Klebsiella de origem não 

fecal. A E. coli tem seu habitat no trato gastrintestinal sendo indicadora de 

contaminação fecal. Pode desintegrar com um tipo de formol. Pode desaparecer 

com ranger, sua principal função é fazer com que as pessoas fiquem com o intestino 

regularizado. (Fonte: Wikipédia). 
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Nos resultados do estudo hidrogeológico das análises de água 

subterrânea e de água superficial coletada a jusante da área de estudo 

indicaram que os parâmetros Coliformes Termotolerantes, Escherichia coli, 

estão acima dos valores orientados para consumo humano, estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 396/08. Portanto, é de estrema importância realizar o 

monitoramento destes parâmetros durante e após o processo de recuperação, 

para que se verifique se a situação dos parâmetros está ou não em níveis 

toleráveis. Devem ser feitas análises laboratoriais periódicas para monitorar a 

qualidade da água. 

 
5.3.5.  Identificação dos impactos ambientais na área de estudo  

 

Aparentemente o local de estudo encontra-se em baixo estágio de 

degradação e/ou contaminação, como se observa no relatório fotográfico do item 6 e 

nos resultados do estudo hidrogeológico. Caminhando pelo local não são 

observados restos de lixo ou qualquer tipo de degradação ambiental. Observa-se o 

local já revegetado com predominância da espécie braquiária no local, onde o lixo 

era despejado e observa-se preservação da mata nativa no entorno. Não existem 

residências num raio de pelo menos 800 metros. 

Para a identificação de possível pluma de contaminação a Geofísica Aplicada 

engloba um conjunto de métodos de investigação indireta que servem para avaliar o 

solo e determinar suas propriedades físicas, sua estrutura e nível do lençol freático. 

Além de fornecer informações capazes de auxiliar na identificação e mapeamento da 

pluma de contaminação e sua extensão e evolução temporal, neste caso resultado 

de chorume produzido pela degradação de resíduos sólidos. A combinação destes 

métodos associados à interpretação geológica do local contribui para acompanhar a 

evolução da pluma e seu monitoramento.  

Utilizando o método de Sondagens Elétricas Verticais, BAGANHA (1997) será 

possível observar que a migração do chorume pode provocar uma pluma de 

contaminação no solo, desde sua faixa insaturada até atingir o nível freático, 

comprometendo a qualidade das águas subterrâneas.  

Vários relatos conforme REYNOLDS (1997) e em outras literaturas apontam 
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os métodos de eletroresistividade e eletromagnético como principais para mapear a 

pluma de contaminação provocada pela infiltração de chorume nos depósitos de 

resíduos. 

De posse do relatório hidrogeológico feito pela empresa D-Geo Geologia e 

Ambiental observamos que os principais impactos ambientais ocorridos no local de 

estudo formam: 

 Alteração nas características físicas, químicas, biológicas do solo, devido aos 

aterros realizados, compactação do solo e pela presença do maciço de 

resíduos;  

 Desmatamento da flora nativa presente no local para alocação do lixo; 

 Chorume produzido pela degradação de resíduos sólidos, que pode ter 

causado aumento dos parâmetros Coliformes Termotolerantes, Escherichia 

coli, acima dos valores orientados para consumo humano, na água superficial 

e subterrânea coletadas na água de estudo.  

 
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
 

 Fotos do acesso à área de estudo: 

  



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

48 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 
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 Fotos com vista geral e parcial da área de estudo: 
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 Fotos do entorno do lixão: 

Vista geral do entorno da área do lixão, demonstrando presença de 

remanescentes florestais e ausência de residências nas proximidades. 
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7. MÉTODOS E TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO PROPOSTAS 

 

Quanto à recuperação da área de disposição de resíduos sólidos urbanos, 

considerando-se que os métodos atualmente existentes para a recuperação 

ambiental de um terreno envolvem elevados custos e alta tecnologia, foram 

definidas ações de readequação, observando-se os investimentos necessários e 

suas atuações sobre os impactos mais significativos. 

A remoção e o transporte de resíduos para outro local, previamente 

preparado é uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma área 

degradada pela disposição inadequada de resíduos. Entretanto essa alternativa só é 

viável quando a quantidade de resíduos a ser removida e transportada não é 

elevada, pois essas atividades representam onerosos custos e dificuldades 

operacionais, que podem inviabilizar o processo (DANTAS DE LIMA, 2005). 

A remoção dos resíduos é uma alternativa altamente recomendável quando o 

lixão estiver localizado em área de risco geológico ou geotécnico que possa 

significar perigo para a população e o meio ambiente (FEAM, 2010). 

A primeira atividade para recuperar uma área é o isolamento, seguido da 

identificação da degradação existente no local. Após este diagnóstico, são sugeridas 

medidas de mitigação para diminuir o efeito dos impactos ambientais negativos, e 

com base na escolha do uso futuro para área degradada, definem-se técnicas 

(físicas, químicas e biológicas) para recuperação, buscando atender a finalidade, e 

estabelecer aspectos econômicos, sociais e ecológicos.  
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7.1. Técnicas de Recuperação Simples 

 

Dentre as vantagens aventadas para esse tipo de intervenção, ressalta-se a 

simplicidade dos equipamentos exigidos (trator de esteiras de qualquer porte é 

desejável), dispensando a aquisição de novos equipamentos e das operações 

envolvidas para a execução de drenagem pluvial, por exemplo. Como uma 

desvantagem importante da recuperação simples menciona-se a restrição de uso 

futuro da área. 

Dentre as medidas de recuperação simplificadas existentes, recomenda-se 

a realização das seguintes atividades:  

 

1) Identificação do local com placas de advertência; 

Com o objetivo de conscientização dos frequentadores do local e assim evitando 

a degradação da área em processo de recuperação ambiental.  

 

2) Delimitação e Isolamento da área a ser recuperada; 

A demarcação ou isolamento da área pode ser feita com estacas e cordas, 

conforme exemplo a seguir e objetiva evitar a interferência antrópica durante o 

processo de recuperação e garantir que ocorra o processo de regeneração natural 

da área. 

 
Figura 19. Exemplo de isolamento de área a ser recuperada. 
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Considerando que as águas pluviais que não escoam devido a algum problema 

de drenagem, infiltram pela camada de cobertura superficial do maciço, a partir daí, 

contribuem na geração de percolados e no aumento das vazões de chorume, 

recomendou-se: 

 

3) Instalação de um sistema de drenagem superficial periférico, específico 

para a coleta das águas pluviais, com execução de canaletas de 

drenagem pluvial para desvio das águas de chuva do maciço de 

resíduos. 

Recomenda-se a utilização de canaletas pré-moldadas de concreto 

para drenagem, nas dimensões 40,0 cm X 1,00 metro (conforme Figura 20), 

considerando seu baixo custo de aquisição e facilidade de instalação. 

 
Figura 20. Canaletas pré-moldadas de concreto para drenagem. 

 

Para a instalação destas canaletas de drenagem estimou-se um valor 

aproximado de R$ 12.000,00, já incluídos a mão de obra, os artefatos de concreto, 

cimento e areia para uma metragem de 370 metros de canaletas. Exemplos da 

instalação dessas drenagens estão nas figuras abaixo: 
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Figura 21. Demonstração da instalação das canaletas de concreto para drenagem. 

 

A seguir está demonstrada de forma simplificada a disposição dos canais 

propostos de drenagem superficial, sendo uma transversal na parte superior do lixão 

e as demais circulando a parte superior do lixão e direcionando para as partes mais 

baixas, que é a drenagem mais próxima. A drenagem mais próxima localiza-se à sul 

da área do lixão, a aproximadamente 200m. Mas existem pequenas drenagens que 

correm para a drenagem principal, as quais são as responsáveis pelo 

direcionamento da água que desce da área do lixão e que deverá continuar servindo 

para esta finalidade. A cota aproximada da drenagem principal está a de 8m. A cota 

do superior do lixão está em aproximadamente 20m. 
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Figura 21. Croqui de localização dos canais de drenagem propostos (Desenho: Geólogo 
Clóvis Sattler Junior). 

 
Figura 22. Desenho esquemático dos canais de drenagem propostos, totalizando 370 
metros de canaletas (Desenho: Geólogo Clóvis Sattler Junior). 
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4) Lançamento de uma camada de terra vegetal ou composto orgânico para 

possibilitar o plantio de espécies nativas. 

 
Considerando as medições de gases VOC realizadas durante as sondagens 

nos diferentes horizontes estudados indicaram que não existe contaminação em 

fase gasosa na área em estudo, optou-se por não recomendar nesse primeiro 

momento a instalação de drenos de gás no maciço de resíduos. 

Considerando que sobre os resíduos de lixo foram encontrados aterro (argila) 

e camada vegetal (gramíneas), conforme demonstrado nos perfis encontrados nas 

sondagens realizadas na área de estudo (Tabela 6), optou-se por não sugerir a 

selagem do lixão que consiste no recobrimento do maciço de resíduos com uma 

camada mínima de argila. 

Tabela 06. Resultados dos perfis encontrados nas sondagens existente no relatório 
hidrogeologico da empresa D-Geo Geologia e Ambiental feito para a área do lixão. 

 

7.2. Técnicas de Revegetação 

Para recuperar a área degradada, a atividade de revegetação é fundamental 

para o início de um processo de recuperação. A vegetação permite maior infiltração 
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de água, menor escoamento superficial e proteção contra erosão laminar.  

Na revegetação de áreas degradadas, é necessário selecionar espécies 

adequadas a se estabelecerem e crescerem em condições limitantes de solo. As 

gramíneas podem ser descritas como espécies que apresentam crescimento rápido, 

baixa exigência em fertilidade, alta capacidade de perfilhamento e sistema radicular 

que proporciona melhor suporte mecânico para o solo, além do perfilhamento 

contribuir para a sustentabilidade do sistema, por meio do fornecimento de matéria 

orgânica, devido à grande capacidade de produção de biomassa (Pereira, 2006). 

As gramíneas do gênero Brachiaria se destacam pela capacidade de adaptação 

aos diferentes ambientes, facilidade de manejo e aceitabilidade econômica. A 

Brachiaria decumbens possui crescimento decumbente, cobrindo rapidamente o 

solo, tolerância ao sombreamento, à seca e à baixa fertilidade do solo, e adaptação 

em regiões de clima tropical, com temperaturas elevadas e precipitação anual entre 

de 800 e 1.200 mm (Pereira, 2006). A Brachiaria brizantha cultivar Marandu é 

amplamente utilizada na região dos Cerrados e tem se apresentado resistente aos 

principais gêneros de cigarrinhas. Adaptada a temperaturas entre 10-35 °C, esta 

gramínea desenvolve-se bem em condições tropicais, desde o nível do mar até 2000 

m de altitude, com precipitação anual média de 760 mm, resiste bem à seca, adapta-

se a solos de média a alta fertilidade, com textura média ou arenosa, e tolera altas 

saturações de alumínio (Pereira, 2006). 

Normalmente, o solo da área de um aterro sanitário não possui estrutura 

primária necessária para estabelecimento e crescimento de raízes de boa parte das 

espécies arbóreas pioneiras e definitivas. Por este motivo recomenda-se fazer uma 

primeira fase de colonização do solo por consórcios herbáceos e arbustivos, 

geralmente gramíneas e leguminosas (PLANTHA PLANEJAMENTO E 

TECNOLOGIA LTDA, 2006). Manhago (2008) descreve as leguminosas como 

espécies que apresentam uma baixa exigência em fertilidade do solo. Santos et al. 

(2001) relata a importância do consórcio de gramíneas e leguminosas, existindo uma 

capacidade melhor das plantas em aproveitar o nitrogênio. 
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Portanto, considerando que o solo da área de estudo está coberta 

predominantemente pela gramínea forrageira do gênero Brachiaria, optou-se 

por recomendar o consórcio de gramíneas e leguminosas. Espera-se com isso 

que uma nova camada superficial de solo seja formada, pois este consórcio 

estará desempenhando um papel de corretor do solo, já que as espécies de 

leguminosas irão fixar nitrogênio e desse modo, melhorar as condições 

químicas do solo para a introdução futura de outras espécies mais nobres.  

Segundo Resende et al. (2015), as espécies Bauhinia forficata, Eritrina falcata, 

Senna multijuga, Schizolobium parahyba e Schinus terebinthifolius foram as que 

apresentaram melhor crescimento em H, DC, AC e sobrevivência, sendo viável o 

estabelecimento delas em ambientes com condições ambientais iguais/semelhantes 

da área do lixão de Inconfidentes – Sul de Minas Gerais. 

Segundo Pinto et al. (2010), das 12 espécies estudadas, as que mais se 

adaptaram a condições da área do aterro não controlado foram: Vetiveria 

zizanioides, Erytrina falcata, Schinus terebinthifolius, Bauhinia forficata, Lithraea 

molleoides e Erytrina speciosa. Essas espécies podem ser utilizadas na recuperação 

de áreas de lixões por terem se destacado em pelo menos um dos parâmetros 

avaliados: sobrevivência, altura ou diâmetro a altura do solo. 

 
As técnicas de revegetação, a serem utilizadas na área degradada são: 

 técnica de regeneração artificial a partir do plantio de mudas nativas de 

leguminosas arbóreas produzidas em viveiro (Tabela 7);  

Após tendo as condições do solo melhoradas, será possível pensar no 

restabelecimento da vegetação original daquela área, introduzindo-se outras 

espécies arbóreas, o que é o principal objetivo de se promover a recuperação de 

áreas degradadas. 

 

 
 
 
 
 
 



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

60 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

Tabela 07. Espécies arbóreas recomendadas para revegetação da área de estudo. 

 

PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE REVEGETAÇÃO  

Espécies Leguminosas Arbóreas Recomendadas 

Eritrina speciosa (Mulungu-do-litoral, Corticeira, Eritrina, Eritrina-candelabro, Eritrina-
vermelha) 

 

  
Características: Árvore de baixo porte, até 5 metros de altura. 

 

Senna Multijuga (Cássia-multijuga, Pau-Cigarra, Canafístula, Aleluia) 
 

   
Características: Árvore de médio porte, 6 a 15 m. A espécie é muito comum nos solos 
arenosos da planície quaternária no litoral. 
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Bauhinia forficata (Pata-de-vaca branca) 
 

  
Características: Grupo ecológico: pioneira 

 

Outras Espécies Arbóreas Adaptadas Recomendadas  
 

Schinus terebinthifolius (Aroeira-vermelha, Aroeira-pimenteira) 
 

  
Características: Árvore de pequeno a médio porte, 5 a 10 metros de altura. Adaptável a 
vários tipos de solo e clima, desenvolvimento rápido.  

 
Para a recuperação da área será necessária à aquisição de 98 mudas de 

espécies nativas disponíveis nos viveiros da região, incluindo nesta totalidade de 

mudas o replantio de 10% (Tabela 8) 
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Tabela 08. Quantidade de mudas para recuperação. 
Área a recuperar Espaçamento 

entre mudas 
N° de mudas Replantio 

(10%) 
Total de mudas 

800 m² 3,0 x 3,0 m (9 m²) 89 9 98 

 
7.2.1. Instruções para Plantio de Mudas  
 

 Preparo do Terreno 

O solo deverá ser todo revolvido numa camada de 5 a 10 cm, visando sua 

aeração e descompactação. Em solos muito compactados, a descompactação 

deverá ser executada a, no mínimo, 50 cm de profundidade. 

Deverá haver uma recomposição do substrato, acréscimo de matéria orgânica 

(terra preta) ao solo local, caso contrário, o desenvolvimento do sistema radicular 

das mudas ficará comprometido.  

Como foi identificado no local a presença da espécie exótica invasora 

Brachiaria sp., portanto deve ser realizado roçadas periodicamente, utilizando-se de 

equipamentos adequados, a fim de controlar o crescimento e dispersão da referida 

espécie invasora e favorecer o crescimento das mudas plantadas, visto que são 

concorrentes das espécies arbóreas na fase inicial de desenvolvimento das mudas. 

A roçada deverá ser realizada até o estabelecimento das mudas, até o final do 

segundo ano. 

 Controle de formigas 

Caso seja detectada a existência de formigas na área a ser recuperada deve 

ser realizado 60 dias antes do plantio o controle de formigas, assim como 

durante e depois, a cada três meses até o final do primeiro ano e a cada seis 

meses até final do segundo ano. 

Caso a infestação esteja em níveis elevados, é indicada a utilização de 

formicida comercial Mirex. Considerando-se a falta de informação quanto ao 

histórico do terreno, será adotada uma média de 100 olheiros por hectare. Serão 

utilizados 10g de Mirex para cada olheiro. 

 Marcação das Covas 
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Para esta ação deverão ser consideradas a topografia do terreno e a densidade 

de plantio estabelecida para a área. Para a marcação das covas poderão ser 

utilizadas varetas de 50 cm com a ponteira em bizel para facilitar a entrada no solo. 

Quando no local existir alguma muda de árvore naturalmente em crescimento, esta 

será mantida e a próxima cova será espaçada desta como se ali também tivesse 

sido marcada uma cova. 

 Seleção e Classificação das Mudas no Viveiro 

Os exemplares que serão enviados pelos viveiristas à área de 

armazenamento temporário deverão apresentar as seguintes características: 

 Bom aspecto e boas condições fitossanitárias determinados pela ausência de 

doenças ou desnutrição ou inexistência de desfolhamento significativo ou quebra de 

ponteira; 

 Sistema radicular normal destacando das condições anteriores porque problemas de 

enovelamento causariam sérias restrições no desenvolvimento no campo; 

 Tamanho adequado, no qual o tamanho entre o colo e a ponta da muda deverá 

medir no mínimo 1,00 metro; 

 Embalagem em boas condições, com boa conservação e sem rasgões ou 

perfurações estranhas. 

 As mudas deverão apresentar identificação para que possam ser corretamente 

armazenadas e plantadas. 

 Aquisição das Mudas 

Todas as mudas deverão ter raiz embalada, devendo-se evitar o plantio de 

mudas com raiz nua. As mudas das árvores a serem reflorestadas deverão ser 

adquiridas em viveiros florestais especializados com tamanho de 1,00 metro de 

altura ou maiores caso exista disponibilidade. 

 Abertura de covas e Coroamento  

O coroamento tem como objetivo evitar a competição tanto de parte aérea 

quanto de parte radicular entre plantas competidoras e as mudas a serem 

implantadas. Deverá ser realizado o coroamento ao redor das covas de plantio, em 

um raio mínimo de 60 cm a partir das bordas de cada cova, utilizando enxada 



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

64 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

(Figura 23) . Nessa operação devem ser tomados todos os cuidados para se evitar 

danos ao sistema radicular superficial das mudas. 

 
Figura 23. Técnica de coroamento de mudas. 

 
A abertura de covas consiste no ato de cavar os locais exatos onde as mudas 

serão plantadas, a uma dimensão e distâncias pré-establecidas. Esta ação e a 

adubação inicial serão realizadas conjuntamente, de forma que ao final tenha-se a 

cova preparada com a terra recolocada em seu interior contendo a adubação 

recomendada. As covas terão dimensões 0,60 x 0,60 x 0,60 metros.  

Os fertilizantes aplicados na cova deverão ser colocados sobre o montículo 

de terra oriundo da abertura da cova e, com auxilio de enxada, misturados até a 

obtenção de uma mistura uniforme. Recomenda-se que imediatamente após a 

retirada após a retirada da terra de dentro da cova seja feita a mistura com a 

dosagem de adubo recomendada e a terra adubada seja recolocada dentro da cova. 

Isso evitará a perda da terra pelo carreamento.  

 Espaçamento 

Considerando-se a diversidade de comportamento das espécies florestais e 

os diferentes tipos de vegetação que recobrem o solo, sugere-se espaçamento de 

3,0 m x 3,0 m. 

 Adubação 

Na adubação de base faz-se necessário a utilização de uma formulação rica 
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em fósforo, pela forte relação deste elemento com o desenvolvimento radicular de 

mudas de espécies florestais. A adubação de base será procedida simultaneamente 

ao plantio, utilizando o adubo comercial Superfosfato Simples (18% P2O5), aplicando 

200 g por cova. 

Após a colocação do adubo na cova, deve-se adicionar 1/3 do restante do 

solo retirado quando da abertura da cova, promovendo-se sua mistura com o adubo 

orgânico. 

 Plantio 

O plantio efetivo iniciar-se-á no início da estação chuvosa no município de 

Itapoá. Antes de serem conduzidas ao campo, as mudas serão irrigadas, buscando 

reduzir o stress hídrico do transplante. O plantio será feito manualmente. A muda 

deverá ser colocada na cova, onde será colocada também a terra retirada misturada 

com o adubo distribuído anteriormente. Deverá ser evitado o afogamento ou a 

exposição do coleto das mudas. A terra ao redor da muda deverá ser levemente 

compactada. O plantio deverá ser executado retirando-se as embalagens, evitando 

perda de terra vegetal que vem com o torrão. As mudas deverão ser 

cuidadosamente colocadas nas covas, evitando-se a desagregação do substrato 

que envolve a raiz (esfacelamento da raiz). 

A distribuição das mudas será aleatória, buscando-se a conformação de um 

plantio com aspectos mais naturais. Completar a cova com terra preta adubada. 

As mudas deverão ser regadas imediatamente após o plantio e depois duas 

vezes as dia (início da manhã e final de tarde). 

 Tutoramento e Proteção das Mudas 

O tutoramento visa garantir um crescimento retilíneo e proteger a muda contra 

ações ou situações que possam danificá-la e deve atender às seguintes 

especificações: 

 O tutor deverá ser de madeira ou bambu tendo as dimensões de 2x2x220 cm; 

 Deve ser enterrado no mínimo a 70 cm de profundidade dentro da cova;  

 A muda deve ser presa ao tutor através de amarrilhos. O amarrilho deve ter a 

forma de oito deitado. Deve-se usar borracha, sisal ou outro material que não 
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fira o tronco. Não deve ser utilizado arame para amarrar a muda ao tutor, 

conforme demonstrado na Figura 24 a seguir. 

 
Figura 24. Técnica de tutoramento de mudas. 

 

 Irrigação 

A melhor época de plantio corresponde ao inicio do período chuvoso. A rega é 

necessária principalmente no desenvolvimento inicial da muda. 

 As operações de irrigação somente serão realizadas no período do plantio no 

caso observação de danos às mudas plantadas devido à falta de água durante 

determinado tempo. Neste caso, serão utilizados regadores manuais. 

 Replantio 

Durante a atividade do manejo das mudas será observada a ocorrência 

de morte de alguns exemplares. O replantio deverá ser realizado no caso de 

perda de 10% ou mais do valor total de mudas, determinada através da 

primeira avaliação de sobrevivência, e deverá proceder no máximo 30 dias 

após o plantio. 

Devem ser realizadas as práticas de plantio necessárias ao bom 

estabelecimento da muda a ser replantada (coroamento, adubação inicial, 

irrigação e amontoa). Após o replantio a muda receberá os procedimentos de 

manejo na mesma época das mudas restantes na área. 

 Manutenção pós-plantio 

Os tratos culturais e demais intervenções de manutenção pós-plantio deverão ser 



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

67 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

realizadas até, no mínimo, o ano 2, visando garantir o sucesso do projeto de 

recuperação da área. As atividades a serem realizadas são: coroamento, controle de 

formigas, adubação de cobertura e roçada. A ocorrência das atividades é descrita no 

cronograma físico do PRAD. 

 
8. MEDIDAS DE MONITORAMENTO 
 

Todos esses processos necessitam de um monitoramento eficaz para definir se 

a estratégia de tratamento implementada está se mostrando eficiente ou se está 

comprometendo, de forma negativa, o ecossistema local. 

É de estrema importância realizar o monitoramento para analisar se a 

vegetação da área está se desenvolvendo. O monitoramento deve existir durante e 

após a recuperação para que se observe se o agente degradante deixou de atuar. 

Perante o processo de recuperação devem ser feitas análises laboratoriais 

periódicas para monitorar a qualidade do solo e da água, verificando a situação dos 

parâmetros em comparação aos níveis toleráveis. 

Nesta fase, considerada de grande importância no processo, é realizada a 

avaliação da influência do aterro sobre o meio ambiente e, principalmente, a aferição 

da eficiência do plano de recuperação do aterro nos três meios afetados pelos 

impactos do aterro (solo, água e ar). A realização do monitoramento indica a 

evolução do estágio de decomposição dos resíduos depositados e, portanto, de 

eficiência no processo de inertização do maciço de lixo. O monitoramento constitui 

uma base para análise do comportamento de aterros de resíduos sólidos, além de 

fornecer dados essenciais ao seu tratamento, manutenção. 

Considerando que os resultados obtidos através do estudo 

hidrogeológico para a área em estudo e apresentados na Tabela 2, 

constataram que as concentrações detectadas nas amostras de solo não 

ultrapassaram nenhum dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

420/09, ou seja, estão de acordo com as normas vigentes, optou-se por não 

recomendar nesse primeiro momento o monitoramento da qualidade do solo. 
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8.1. Monitoramento Geotécnico e Ambiental 

 
O monitoramento do comportamento mecânico e da qualidade ambiental de 

um aterro sanitário após encerradas as atividades de disposição de resíduos 

constitui medida essencial para que a área utilizada possa ser recuperada dentro de 

padrões adequados de segurança e de qualidade ambiental. A metodologia, critérios 

e indicadores do monitoramento devem estar definidos e estabelecidos em um plano 

de monitoramento. 

A recuperação ambiental de uma área utilizada para disposição de resíduos, 

com a possibilidade de seu aproveitamento sequencial, em condições de segurança 

e qualidade ambiental, representa o fim do ciclo de vida de um aterro sanitário.  

Após encerramento das atividades de disposição de resíduos, o maciço do 

aterro continua a apresentar por um longo tempo elevadas deformações horizontais 

e verticais, e a gerar percolados e gases. Estas características de comportamento 

mecânico e de desempenho ambiental impõem restrições ao aproveitamento 

seqüencial da área, exigindo um trabalho constante de conservação e manutenção, 

e em alguns casos de remediação de contaminação dos terrenos.  

O monitoramento do comportamento geotécnico e do desempenho ambiental 

permite orientar os trabalhos de conservação e manutenção dos aterros, assim 

como propor, em tempo hábil, medidas preventivas e corretivas para evitar a 

formação de processos de degradação, que podem comprometer a sua adequada 

recuperação ambiental e aproveitamento seqüencial.  

Os serviços de monitoramento geotécnico e ambiental constituem atualmente 

prática usual nas atividades de operação dos aterros sanitários de maior porte, 

incluindo-se também aqueles cujas atividades de disposição de resíduos já se 

encontram encerradas.  

Nos aterros encerrados mais antigos, cuja implantação e operação foram 

efetuados dentro de critérios técnicos menos rigorosos quanto à necessidade de 

implantação de sistemas de impermeabilização de base ou do acompanhamento do 

comportamento mecânico durante a formação do maciço, o monitoramento 

geotécnico e ambiental constitui uma exigência. 
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8.1.1. Metodologia de Monitoramento da Água Subterrânea e Superficial 
 

Considerando o previsto na RESOLUÇÃO CONAMA nº 396, de 3 de abril de 

2008 (que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento, prevenção e controle da poluição das águas subterrâneas), deverá 

ser implantado um Programa de Monitoramento da água subterrânea e água 

superficial, com frequência de 06 (seis) meses e durante 3 anos (no mínimo) 

para verificar a situação dos parâmetros em comparação aos níveis toleráveis e 

deve existir durante e após a recuperação para que se observe se o agente 

degradante deixou de atuar. Tal ação é justificada uma vez que não estão cessadas 

todas as fontes de contaminação da área, como, por exemplo, a geração de 

chorume no maciço de resíduos. A seguir estão apresentados os artigos 12 e 13 

desta Resolução: 

Art. 12. Os parâmetros a serem selecionados para subsidiar a 
proposta de enquadramento das águas subterrâneas em classes 
deverão ser escolhidos em função dos usos preponderantes, das 
características hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de 
poluição e outros critérios técnicos definidos pelo órgão competente. 
Parágrafo único. Dentre os parâmetros selecionados, deverão ser 
considerados, no mínimo, Sólidos Totais Dissolvidos, nitrato e 
coliformes termotolerantes.  
 
Art. 13. Os órgãos competentes deverão monitorar os parâmetros 
necessários ao acompanhamento da condição de qualidade da água 
subterrânea, com base naqueles selecionados conforme o artigo 12, 
bem como pH, turbidez, condutividade elétrica e medição de nível de 
água.  
 
§ 1° A freqüência inicial do monitoramento deverá ser no mínimo 
semestral e definida em função das características 
hidrogeológicas e hidrogeoquímicas dos aqüíferos, das fontes de 
poluição e dos usos pretendidos, podendo ser reavaliada após 
um período representativo.  

 

8.1.2. Metodologia de Monitoramento Geotécnico 
 

O principal objetivo deste programa de monitoramento geotécnico é 

desenvolver atividades que permitam acompanhar e avaliar o comportamento e a 

estabilidade dos maciços de resíduos. O Monitoramento Geotécnico deverá ser todo 

feito com base em leituras de pontos de controle (marcos de concreto implantados), 
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lidos a partir de um marco de referencia. 

O marco de referencia denominado “MC1” confeccionado em concreto deverá 

ser localizado em local estável, protegido de circulação de veículos e maquinários. 

Situado em ponto estratégico com visualização de toda a parte de movimentação do 

aterro e dos pontos de controle facilitando a interrelação de dados com os mesmos. 

Neste marco deverá ser instalado o equipamento de monitoramento, que neste caso 

se trata de uma estação total para leitura de precisão dos pontos de controle, onde 

também serão colocados prismas milimetricamente aprumados e nivelados que 

refletirão o sinal para a estação total, fornecendo a localização precisa do ponto, 

tanto em altura como localização geoespacial. 

Os dados dos pontos de controle coletados pela estação total deverão ser 

descarregados em algum computador que se tenha instalado um software capaz de 

realizar o processamento destes dados e converte-los em informações para 

posteriores utilizações e comparações com outros dados obtidos de leituras 

anteriores e posteriores. Os dados coletados por estes dispositivos permitirão avaliar 

o comportamento do aterro para prever potenciais tendências anômalas, que 

possam comprometer a segurança global e indicar eventuais instabilizações. 

Quanto ás inspeções de campo, estas deverão ser realizadas regularmente e 

tem como objetivo avaliar as condições dos sistemas de drenagem de águas 

pluviais, controle de processos erosivos, ocorrência de trincas nos taludes, dentre 

outras. 

Recomenda-se que o monitoramento geotécnico seja realizado por 

profissional habilitado durante 3 anos, protocolando semestralmente em órgão 

competente o relatório das avaliações. 

8.2. Metodologia de Monitoramento e Avaliação da Vegetação 

 

Dentre as técnicas utilizadas para a avaliação da recuperação da vegetação, 

recomendam-se as que seguem:  

 

1. Avaliação da percentagem de cobertura do solo;  

2. Avaliação da contenção ou persistência de processos erosivos; 
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3. Avaliação da sobrevivência de mudas;  

4. Avaliação da regeneração natural; 

5. Avaliação da abundância e densidade de espécies vegetais; 

Tanto a fisionomia quanto a composição e a estrutura da comunidade 

restaurada, considerando os vários estratos e formas de vida, podem ser usados 

como indicadores de avaliação e monitoramento da vegetação, pois podem 

expressar os efeitos da efetiva restauração dos processos ecológicos e a 

possibilidade de perpetuação dessa restauração (INSTITUTO BIOATLÂNTICA, 

2009). 

Deverão ser feitas avaliações periódicas da contenção dos processos 

erosivos, bem como da sobrevivência das mudas, através de análise visual e 

acompanhamento da cobertura do solo, e elaboração de relatórios. 

As áreas plantadas serão monitoradas periodicamente para o controle do 

desenvolvimento das mudas e adoção das práticas de manutenção. Serão 

monitorados os seguintes itens: 

 

1. Desenvolvimento das mudas, verificando o estado de pega e crescimento de 

brotação, grau de hidratação, situação fitossanitária, ocorrência de mortes 

(definir motivos); 

2. Ocorrência de ataque animal (formigas, térmitas, roedores, lagartas); 

3. Competição vegetal como avanço de herbáceas, arbustivas, cespitosas ou 

trepadeiras; 

4. Problemas de estabilidade ambiental (erosão do solo). 

A avaliação da recuperação proposta será realizada por profissional 

habilitado nos 3 anos após a implantação, a fim de avaliar o desenvolvimento 

do projeto, protocolando semestralmente em órgão competente o relatório das 

avaliações. Propõe-se que tais relatórios serão baseados em visitas periódicas na 

área na seguinte proporção: 

 

 Até seis meses pós-plantio mensalmente; 
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 De seis meses a um ano pós-plantio de dois em dois meses; 

 De um ano a três anos semestralmente. 

 
9. ESTIMATIVAS DE CUSTO PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO 

DA ÁREA  
 

 
Tabela 9. Orçamento Estimativo para a Recuperação e Monitoramento da Área. 

Descrição das ações Valor Unitário Quantidade 
Valor Total 

Aquisição de canaletas de concreto pré-moldadas 40 

cm x 1,00 m, mais cimento e areia 
14,00 370 metros 

6.500,00 

Mão-de-obra para instalação das canaletas  6.000,00 
370 metros 6.000,00 

Custo Estimado Total para Execução de Canaletas de Drenagem Superficial 
12.500,00 

Análises laboratoriais de água subterrânea previstas 

para Monitoramento (Vide Tabela 10) 
911,00 

18 (3 análises a 

cada 6 meses) 
16.398,00 

Análises laboratoriais de água superficial previstas 

para Monitoramento (Vide Tabela 10) 
911,00 

6 (1 análise a 

cada 6 meses). 
5.466,00 

Custo Estimado Total para Análises Laboratoriais Previstas para Monitoramento 
21.864,00 

** Estes custos podem ser zero ou reduzidos, caso a prefeitura designe algum profissional habilitado da própria 

prefeitura para ser responsável técnico pela execução do PRAD. E para aquisição das mudas sugere-se caso 

possível que a secretaria de meio ambiente solicite como compensação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de Profissional Habilitado para 

Monitoramento Geotécnico, Monitoramento de Águas 

Superficiais e Subterrâneas, Coleta de Amostras, 

Ecaminhamento de Amostras Análises Laboratoriais e 

Confecção de Relatório de Avaliações Semestrais 

10.000  

(por ano) 

1 (um) 

profissional 

30.000 **  

(por 3 anos) 

Levantamento geofísico utilizando o método de 

eletrorresistividade para linhas (1.500 metros) 
17.500,00 

6 (1 levantamento 

a cada 6 meses). 17.500,00 

Contratação de Profissional Habilitado para Execução do 

PRAD e emissão de relatórios técnicos de avaliação da 

recuperação (3 anos) 

3.000,00  

(por ano) 

1 (um) 

profissional 

9.000,00 ** 

(por 3 anos) 

Aquisição de mudas 5,00/unidade 
98 mudas 490,00 ** 

Trabalhador Rural para Execução das Covas, Plantio, 

Manutenção, Coroamento, Roçada, Adubação, Irrigação, 

Tutoramento, etc. 

80,00/dia/ 

trabalhador 

2 (dois) 

profissionais  

3.200,00 

(por 20 dias) 
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Tabela 10. Análises Laboratoriais Previstas nos Programa de Monitoramento. 

Matriz 
Parâmetros (Resolução 

CONAMA 396/08 e 420/09)  

Periodicidade 
(Durante 3 anos 

no mínimo) 

Quantidade 
de 

amostras 
Local 

Água Subterrânea 

pH, Temperatura, 
Condutividade Elétrica, 

Oxigênio Dissolvido (OD), 
Potencial Redox (Eh), 

Turbidez Alumínio, Cádmio, 
Chumbo, Cianeto, Cloreto, 
Cobalto, Cobre, Coliformes 
Termotolerantes, Cromo, 
Escherichia Coli, Fenóis 
Totais, Ferro, Manganês, 
Mercúrio, Níquel, Nitrato, 

Sódio, Sólidos Totais e Zinco 

Semestral 3 

Poços de 
monitoramento: 
PM-01 (ST-06); 
PM-02 (ST-02); 
PM-03 (ST-04). 

Água Superficial 

Alumínio, Cádmio, Chumbo, 
Cianeto, Cloreto, Cobalto, 

Cobre, Coliformes 
Termotolerantes, Cromo, 
Escherichia Coli, Fenóis 
Totais, Ferro, Manganês, 
Mercúrio, Níquel, Nitrato, 

Sódio, Sólidos Totais e Zinco. 

Semestral 1 

Margem do 
banhado a 

jusante da área 
de estudo 

OBS: a periodicidade estimada para realização de análises poderá ser alterado de acordo com os primeiros resultados obtidos. 

 

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO  

Vide Anexo 1. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Tendo em vista o diagnóstico ambiental preliminar da área em estudo e 

partindo-se do princípio que a recuperação ambiental de áreas já aterradas se 

desenvolve a partir do pressuposto de que a remoção e a movimentação de 

resíduos ali dispostos, não são recomendáveis, procuramos elaborar este projeto 

para mitigar impactos ambientais mais significativos identificados no local de estudo.  

Portanto, para este estudo de recuperação da área de disposição de resíduos 

sólidos urbanos, foram definidas ações de recomposição paisagística através de 

plantio de vegetação nativa, visando à recomposição do ambiente, especialmente 

com vistas à integração com a paisagem do entorno, bem como ações de 

monitoramento, considerando o fato de terem sido instalados três poços de 

monitoramento na área de estudo. 

A proposta de uso futuro da área deve considerar que os resíduos aterrados 
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ainda permanecem em processo de decomposição após o encerramento das 

atividades por períodos relativamente longos, que podem ser superiores a 10 anos 

(FEAM, 1995).  
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TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
 

Nome Clóvis Sattler Junior – CREA/SC 0985873-0 Data 02/10/2015 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura 

 
 

Nome Cristiane Boscaro Marsaro – CREA/SC 113872-8 Data 02/10/2015 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura 

 
 
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
AGENDA 21 COMPERJ. Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê acabar 

com lixões e implantar aterros sanitários até 2014. Articulação local para o 

desenvolvimento sustentável na região Leste Fluminense. 27 maio 2013. Disponível 

em: http://www.agenda21comperj.com.br/noticias/aterro-sanitario-e-lixao-qual-

diferenca. Acesso em: 24 set. 2015. 

 

ALBERTE, E. P. V.; CARNEIRO, A. P.; KAN, L. Recuperação de áreas 

degradadas por disposição de resíduos sólidos urbanos. IN: Diálogos & 

Ciências – Revista eletrônica da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de 

Santana. Ano II, n. 5, jun. 2005 (www.ftc.br/revistafsa). 



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

75 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

ATERRO SANITÁRIO: Definição e Configuração. Disponível: 

<http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res13.html> Acesso: 23 set. 

2015. 

Beli, E. et al. Recuperação da área degradada pelo lixão areia branca de 

Espírito Santo do Pinhal – SP. Eng. ambient. - Espírito Santo do Pinhal, v. 2, n. 1, 

p. 135-148, jan/dez 2005. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil De 1988. Constituição 

federal de 1998. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 05 

out. 1988. 

 

BRASIL. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 31 ago. 

1981. 

 

CURY, Leonardo Fadel. Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências – 

Geologia do Terreno Paranaguá. Tese de doutorado. São Paulo, 2009. 

CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Mapa Geológico de Santa 

Catarina. CPRM, 2004. 

 

CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Programa Disponibilidade 

Hídrica do Brasil. MAPA HIDROGEOLÓGICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Escala 1:500.000. Porto Alegre, 2013. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente. Reabilitação de áreas degradadas por 

resíduos sólidos urbanos / Fundação Estadual do Meio Ambiente; Fundação Israel 

Pinheiro. – Belo Horizonte: FEAM, 2010. 36 p. ; il. 

 

MANUAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. José 

Henrique Penido Monteiro ... et al; Coordenação Técnica: Victor Zular Zveibil. Rio de 

Janeiro: IBAM, 2001. 



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

76 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

MIRANDA, Vanessa Soares. Reabilitação de área degradada pela deposição de 

resíduos sólidos urbanos usando gramíneas forrageiras. 2010. 

______. NBR13896: Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, 

implantação e operação. Rio de Janeiro, 1997. 

 

______. NBR 8419: Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 

sólidos urbanos: procedimento. Rio de Janeiro, 1992. 

 

______. NBR 15849: Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para 

localização, projeto, implantação, operação e encerramento. Rio de Janeiro, 2010. 

 

PEREIRA, A.R. Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de 

erosão. Belo Horizonte: FAPI, 2006. 70 p. 

PINTO, L. V. A. et al. Seleção de espécies para recuperação de áreas de lixão. 

In: CONCRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, I, 2010, Bauru Anais... 

Bauru: 2010. p. 1-5. 

 
RELATÓRIO TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DA 1ª FASE DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD. Jaguaré/ES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAGUARÉ, 2013. 

 

RESENDE, L.A. et al. Crescimento e Sobrevivência de Espécies Arbóreas em 

Diferentes Modelos de Plantio na Recuperação de Área Degradada por 

Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.39, n.1, 

p.147-157, 2015. 

 

ROMEIRO, C. E. et al. Discussões sobre a Recuperação de Áreas Degradadas 

por Resíduos Sólidos Urbanos. In: SIMPÓSIO MINEIRO DE GEOGRAFIA, I, 

2014, Alfenas Anais... Alfenas: 2014. 

 

 



                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

77 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

SANTOS, FERNANDA MARCIELLI. Universidade Federal de Mato Grosso – 

Aplicação de Métodos Geofísicos no Estudo da Contaminação de Aguas 

Subterrâneas no Lixão de Cuiabá-MT. Pós-graduação. Cuiabá-MT. Março de 

2005. 

 
VIEIRA, Celso Voos. Universidade Federal de Santa Catarina – Mapeamento 

Costeiro e Evolução Paleogeográfica do Setor Oriental da Folha Garuva, Nordeste 

de Santa Catarina, Brasil. Dissertação de Mestrado. Florianópolis-SC. Março de 

2008. 

 

ZILLER, S.R. 2006. A Recuperação de Áreas Degradadas em Unidades de 

Conservação. Unidades de Conservação, Ações para a valorização da 

biodiversidade. Governo do Estado do Paraná. Instituto Ambiental do Paraná. 

Curitiba, 34-45 p. 

 
Sites consultados: 
 
http://geobank.sa.cprm.gov.br/pls/publico/litoestratigrafia.litoestratigrafia.cadastro?p_
COD_UNIDADE_ESTRAT=2683&p_webmap=S 
 
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp053826.pdf 
 
http://www.cprm.gov.br/publique/media/rel_mapa_hid_sc.pdf 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coliforme_fecal 
 
 
14. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geobank.sa.cprm.gov.br/pls/publico/litoestratigrafia.litoestratigrafia.cadastro?p_COD_UNIDADE_ESTRAT=2683&p_webmap=S
http://geobank.sa.cprm.gov.br/pls/publico/litoestratigrafia.litoestratigrafia.cadastro?p_COD_UNIDADE_ESTRAT=2683&p_webmap=S
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp053826.pdf
http://www.cprm.gov.br/publique/media/rel_mapa_hid_sc.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coliforme_fecal


                  

                                                                                                                                           

Engenheira Florestal Cristiane Boscaro Marsaro CREA/SC 113872-8 
Geólogo Clóvis Sattler Junior CREA/SC 098587-0 

 

78 

LINEAR CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1- Cronograma de Execução e Monitoramento
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PRAD (com início previsto das atividades para janeiro/2016) 

AÇÕES ATIVIDADES 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 

1° sem 2° sem 3° sem 4° sem 5° sem 6° sem 7° sem 8° sem 

1° 
trim

. 
 

2° 
trim

. 
 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

 
1) Execução 

do PRAD  

1.1) Contratação de Profissional 

Responsável Técnico pela 

Execução do PRAD; 

1.2) Identificação do local com placas 

de advertência; 

1.3) Delimitação e Isolamento da área 

a ser recuperada; 

X       

 

        

1.4) Execução de canaletas de 

drenagem pluvial para desvio das 

águas de chuva do maciço de 

resíduos; 
 X   

   

 

        

1.5) Execução de Técnicas de 

Revegetação (1º etapa): 

 Aquisição das Mudas em viveiro 

(espécies recomendadas neste 

PRAD); 

 Armazenamento temporário das 

mudas no viveiro da Secretaria 

de Meio Ambiente; 

  X     
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PRAD (com início previsto das atividades para janeiro/2016) 

AÇÕES ATIVIDADES 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 

1° sem 2° sem 3° sem 4° sem 5° sem 6° sem 7° sem 8° sem 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

 

1.6) Execução de Técnicas de 

Revegetação (1º etapa):  

 

                

1) Execução do 
PRAD 

 Preparo do Solo; 

 Controle de formiga (se 

necessário); 

 Marcação das covas 

(respeitando espaçamento) 

 Abertura das Covas e 

Coveamento; 

 Adubação; 

 Plantio (Dez/16-Jan/17); 

 Tutoramento das mudas; 

 Irrigação pós-plantio; 

 Replantio (caso seja 

necessário) 

   X             
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CRONOGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E GEOTÉCNICO (com início previsto das atividades para janeiro/2016) 

AÇÕES ATIVIDADES 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 

1° sem 2° sem 3° sem 4° sem 5° sem 6° sem 7° sem 8° sem 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

1° 
trim. 

 

2° 
trim. 

 

2) Medidas de 
Monitoramento 

Ambiental e 
Geotécnico 

 
 

2.1) Contratação de profissional 
responsável técnico pelo 
monitoramento ambiental e geotécnico. 
 

X                

2.2) Monitoramento da Água Superficial 
e Subterrânea (3 anos) 

 Coleta de amostras de agua 

superficial e subterrânea; 

 Envio de amostras para 

análises laboratoriais; 

 Análise técnica dos resultados 

e confecção de relatório 

semestral. 

X  X  X  X  X  X      

2.4) Monitoramento Geotécnico  X  X  X  X  X  X      
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  CRONOGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA 1° FASE DA REVEGETAÇÃO (com previsão de plantio para Dez/16-Jan/17) 

AÇÕES ATIVIDADES 

1° ANO  
PÓS-PLANTIO 

2° ANO 
 PÓS-PLANTIO 

3° ANO 
 PÓS-PLANTIO 

Fev/ 
17 

Mar/ 
17 

Abr/ 
17 

Mai/ 
17 

Jun/ 
17 

Jul/ 
17 

Ago/ 
17 

Set/ 
17 

Out/ 
17 

Nov/ 
17 

Dez/ 
17 

Jan/ 
18 

Fev/ 
18 

1° 
SEMESTRE 

2° 
SEMESTRE 

1° 
SEMESTRE 

2° 
SEMESTRE 

 
3) Monitoramento e 

Avaliação do 
plantio de mudas 

3.1) Contratação de responsável 

técnico pela execução do 

monitoramento da 

vegetação;  

X             

 

 

 

 

3.2) Elaboração de relatórios 

técnicos e registros 

fotográficos. 

 Até seis meses pós-

plantio mensalmente; 

 De seis meses a um 

ano pós-plantio de dois 

em dois meses; 

 No 2° e 3° ano pós-

plantio semestralmente. 

 

X  X  X  X  X  X 
  

  X     X   X 

 

X 

 

X 
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ANEXO 2 – Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


