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1. DIAGNÓSTICO 

1.1. Resíduos da Poda 

A arborização é muito importante dentro do espaço urbano, os benefícios ambientais 

proporcionados são essenciais para a qualidade de vida. Porém o tratamento necessário para que a 

arborização ocorra de forma correta, demanda cuidados para não prejudicar o meio ambiente.  

Em Fernandópolis, os resíduos de podas de árvores recolhidos são depositados no Ecoponto, um 

terreno localizado na Av. Teotônio Vilela S/N. Se os galhos recolhidos não tiverem uma disposição final 

ambientalmente adequada, geram um acúmulo de volume expressivo de galhos que podem reter água da 

chuva, atrair animais peçonhentos e gerar possíveis queimadas colocando em risco a saúde da população. 

 
Figura 1 - ECOPONTO 

 

 



 
 

 
 

Como forma de evitar problemas com a disposição inadequada dos galhos, a Secretaria de Meio Ambiente 

do Município de Fernandópolis, tem triturado os galhos resultantes das podas de árvore dispostos no local 

e transformado o resíduo em energia sustentável para as usinas, também utilizando-o como adubo para o 

Viveiro Municipal e na Escola Municipal Melvin Jones (Escola Agrícola). 

1.2. Resíduos da Construção Civil 
 Os resíduos da construção civil são um dos maiores problemas dos Municípios, pois são 

constantemente dispostos em locais inadequados, como áreas verdes, calçadas, margens de rios, entre 

outros. A correta destinação destes resíduos é vital para qualquer cidade. 

Com o intuito de evitar a disposição inadequada dos resíduos e promover a reutilização dos 

mesmos, a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Fernandópolis tem criado medidas para reduzir 

possíveis passivos ambientais gerados por eles. 

 
Figura 2 - ECOSERVICE 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. PROPOSTA 

2.1.  Resíduos da Poda 

Objetivando promover a não geração, redução, reutilização e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, como estabelece a Lei Federal nº 12.305/2010, foi firmada uma parceria com a 

empresa RM CAVACOS, contratada através de processo licitatório para triturar os resíduos de poda. 

A proposta adotada consiste em reutilizar os galhos depositados no terreno citado, através da 

transformação dos resíduos em energia dando assim um destino final mais nobre aos resíduos e diminuindo 

o volume ocupado por eles. Os resíduos obtidos são utilizados para gerar energia nas caldeiras das 

indústrias da cidade e como adubo no Viveiro Municipal e na Escola Municipal Melvin Jones (Escola 

Agrícola). 

2.2.  Resíduos da Construção Civil 

Objetivando promover a não geração, redução, reutilização e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, como estabelece a Lei Federal nº 12.305/2010, foi firmada uma parceria com a 

empresa ECOSERVICE, contratada através de processo licitatório para triturar os resíduos de construção 

civil do Município de Fernandópolis. 

A proposta adotada consiste em britar e reutilizar os resíduos de construção. Esses resíduos por 

sua vez devem pertencer a Classe A de resíduos sólidos da Construção Civil que de acordo com NBR 

15115 de Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil, são os resíduos provenientes de 

construções, reformas, reparos ou demolições de obras de construção civil, definidos como classe “A” pela 

resolução CONAMA nº 307/2002, na qual incluem-se tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

agregados pétreos, argamassas, telhas, camadas asfálticas de pavimentos e outros, adequados à 

execução de camadas de reforço do subleito, sub-base e base, bem como camada de revestimento 

primário. 

 Para tanto, os resíduos são encaminhados à empresa Ecoservice, onde os mesmos são britados 

e transformados em agregados para o reuso em pavimentações, aterros, estradas rurais. 

 

3. FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

A divulgação é feita através de entrevistas em emissoras de Rádio AM e FM, matérias em jornais impressos 

locais e online no site da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, Facebook da Prefeitura Municipal de 

Fernandópolis e Facebook da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Fernandópolis atingindo 



 
 

 
 

grande visibilidade com o objetivo de instruir a população sobre a destinação apropriada as podas de 

árvores e Resíduos da Construção Civil. 

 

Figura 3 - MATERIA TRITURADOR DE GALHOS 

Link da Notícia: http://www.fernandopolis.sp.gov.br/noticias/detalhe/7222/prefeitura-ativa-triturador-de-galhos 

 

 

Figura 4 - MATERIA RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Link da Notícia: http://www.fernandopolis.sp.gov.br/noticias/detalhe/7033/diferntes-tipos-de-lixo-produzidos-em-fernandopolis-passam-a-

ter-destino-apropriado 

http://www.fernandopolis.sp.gov.br/noticias/detalhe/7222/prefeitura-ativa-triturador-de-galhos
http://www.fernandopolis.sp.gov.br/noticias/detalhe/7033/diferntes-tipos-de-lixo-produzidos-em-fernandopolis-passam-a-ter-destino-apropriado
http://www.fernandopolis.sp.gov.br/noticias/detalhe/7033/diferntes-tipos-de-lixo-produzidos-em-fernandopolis-passam-a-ter-destino-apropriado


 
 

 
 

4. EXECUÇÃO 

4.1. Resíduos da Poda 

 A Secretaria de Meio Ambiente do Município de Fernandópolis possui um triturador mecânico 

adquirido com recursos do FECOP. A empresa contratada para operação do equipamento é responsável 

pela execução do processo de trituração.  

O processo de trituração é simples, os galhos e troncos de árvores são inseridos no triturador por 

um trabalhador com o auxilio de uma Auto Carregável Florestal e o triturador faz todo o resto, caso aconteça 

por algum descuido ser inserido algum material além dos galhos, como alumínio, por exemplo, o triturador 

identifica e separa esses objetos, trazendo no final apenas os resíduos de galhos, folhas e pequenos 

troncos triturados. Após a trituração dos materiais os resíduos são transportados para os locais de destino, 

prontos para utilização.   

 

Figura 4 - TRITURADOR DE GALHOS 

 

4.2. Resíduos da Construção Civil 
A Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza caçambas nos locais listados abaixo para que os 

pequenos geradores depositem seus resíduos de construção. Periodicamente as caçambas são recolhidas 

e encaminhadas à Empresa Ecoservice. São pontos de coleta de resíduos da Construção civil: 

 Continuação da Av. Duque de Caxias, no bairro Paraíso (estrada que liga a rodovia de Macedônia) 

 Avenida Vicente Sisto, no bairro São Francisco (entrada do Bairro São Francisco) 

 Avenida Antonio Papa, no bairro São Francisco 



 
 

 
 

 Rua João Gosselein, continuação da Vicinal Carlos Gandolfi (estrada de terra atrás do Condomínio 

Brasitália) 

 Avenida Aldo Livro Orati (Entre as Av. dos Arnaldos e Av. Amadeu Bizelli) 

 Estrada do Córrego da Bala (estrada que sai na Alcooeste) 

 Rua Aloísio Vieira Coimbra, no bairro Universitário (saída para cidade de Duas Pontes) 

 Estrada do Coqueiro (Próximo à antiga CEAGESP)  

 Antigo Eco Ponto (Estrada de terra que vai para Meridiano) 

Uma vez que os resíduos são depositados nesses locais a prefeitura faz o recolhimento e direciona 

os materiais para a empresa Ecoservice, onde os mesmos passam por triagem onde são separados de 

acordo com sua classificação e depois é executado o britamento dos mesmos disponibilizando-os assim 

para comercialização. 

 

Figura 5 - BRITADOR DE RESÍDUOS 

  

Figura 6 – RESULTADO FINAL (RESÍDUO BRITADO) 



 
 

 
 

5.  RESULTADO 

5.1.  Resíduos da Poda  

 Ao final deste processo, tem-se como resultado a redução do volume dos resíduos armazenados 

no Ecoponto evitando assim criadouros de doenças e possíveis queimadas, gerando um Município mais 

limpo e com destinação final adequada dos resíduos.  

 
Figura 5 - TRITURADOR DE GALHOS 

 

5.2.  Resíduos da Construção Civil 

Com o britamento dos materiais de construção civil diminui-se a quantidade de resíduos 

espalhados pela cidade, dispostos inadequadamente e incentiva a utilização de materiais sustentáveis.  

  
Figura 7 – PEDRISCOS DE RCC BRITADOS USADO NA ESCOLA AGRÍCOLA DE FERNANDÓPOLIS 

 


