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1. Introdução 

 
 

Este documento tem por finalidade a elaboração do Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DE 

São Sebastião do Paraíso - CIDASSP em atendimento a Lei nº 12.305, de 02 de 

agosto de 2010 e seu Decreto Regulamentador nº 7.404 de 23 de dezembro de 

2010. Para elaboração do mesmo, foram observadas rigorosamente as disposições 

da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais – SEMAD. A 

metodologia utilizada neste documento foi apresentar inicialmente cada tipo de 

resíduo sólido identificado, citando as diversas etapas do gerenciamento existente, 

associando aspectos e impactos ambientais pertinentes a cada uma delas. 

O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos dos municípios consorciados 

é um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento que a administração do consórcio intermunicipal e dos municípios 

associados desenvolverão, baseados em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos, sistemas de coleta, segregação, tratamento e disposição dos resíduos 

recolhidos. Para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, os municípios 

integrantes do Consórcio devem estar providos de um sistema de coleta e transporte 

adequado, destinando a coleta a um único local de disposição final consorciado, 

onde os resíduos serão tratados utilizando-se tecnologias compatíveis com a 

realidade regional. Além disso, todos os gestores dos municípios partícipes devem 

ter consciência de que todas as ações e operações envolvidas no gerenciamento 

estarão interligadas, influenciando umas às outras, com o objetivo de garantir o 

destino sanitário e ambientalmente correto e seguro para os resíduos sólidos 

produzidos pelo seu município. 

O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS é 

o documento obrigatório legal determinado pelo art. 18 da Lei nº 12.305/2010 (que 

permite e incentiva a associação de municípios através de consórcios) cuja 

designação passa o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 

PIGIRS, indicando e descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 

observando suas características, contemplando os aspectos referentes a geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 
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disposição final, bem como a proteção à saúde pública. Alerta-se que o município 

que participa de consórcio que contemple um PIGIRS associado fica isento de plano 

individual. 

 

 
2. Objetivo 

 
O principal objetivo do PIGIRS é a elaboração de mecanismos de gestão que 

possibilitem a universalização do sistema, garantindo o acesso aos serviços que o 

compõem, garantindo qualidade e eficiência dos serviços prestados de forma a 

proporcionar melhores condições de vida à população, bem como a melhoria das 

condições ambientais. 

Neste sentido, segue os objetivos específicos do Plano: 

Preservar e conservar o meio ambiente e os recursos naturais existentes no 

município; 

Recuperar áreas ambientalmente degradadas; 

Construir uma consciência ambiental/sanitária de uso sustentável dos 

recursos naturais do município; 

Ampliar a capacidade de atendimento dos serviços de saneamento básico de 

acordo com a evolução da demanda; 

Reduzir a ocorrência de doenças relacionadas às condições dos serviços de 

saneamento básico; 

Reduzir falhas operacionais do sistema de resíduos; 

Atender aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos para os serviços 

de saneamento básico; 

Estruturar a forma de funcionamento operacional de cada componente do 

sistema de resíduos sólidos; 

Implantar canais de participação e comunicação com os usuários; 

Otimizar custos de operação de cada componente do sistema de resíduos 

sólidos; 

Enumerar e estabelecer as formas de captação de recursos para 

investimentos; 

Ampliar a capacidade de planejamento, execução e tomada de decisão dos 

agentes envolvidos no sistema; 
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Cumprir e fazer cumprir os requisitos estabelecidos pelos instrumentos legais 

relativos ao sistema de saneamento básico; 

Ampliar a articulação com unidades e entidades envolvidas na execução dos 

serviços de saneamento; 

Regularizar a operação do sistema de saneamento básico municipal; 

Sistematizar informações relacionadas ao sistema de saneamento básico 

municipal para monitoramento dos serviços, apoiar a tomada de decisões e 

fortalecer o SNIS. 

 

3. O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável para a 

Região de São Sebastião do Paraíso - CIDASSP 

 
Na busca de alternativas para viabilizar uma estratégia de acesso universal 

da população aos serviços públicos para o desenvolvimento ambiental sustentável 

no planejamento urbano, preservação de recursos hídricos e melhorias ambientais 

foi criado o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável para a 

Região de São Sebastião do Paraíso - CIDASSP. 

O Consórcio é formado pelos seguintes municípios: 
 
 

Capetinga 

Cássia 

Fortaleza de Minas 

Jacuí 

Monte Santo de Minas 

Pratápolis 

São Sebastião do Paraíso 

São Tomas de Aquino 

 

O CIDASSP foi constituído por lei autorizativa prévia de cada um de seus 

municípios integrantes e seu prazo de vigência é por prazo indeterminado. A sede do 

Consórcio localiza-se na cidade de São Sebastião do Paraíso. Todos esses esforços 

corroboram para as exigências estabelecidas pelo Princípio da Eficiência 

estabelecido na Emenda Constitucional n°. 19/98, com vistas a definir estruturas 

institucionais que promovam a cooperação intermunicipal por meio de consórcio e 
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gestão associada de serviços públicos, assegurando a economia de escala e 

condições favoráveis à qualidade e eficiência. 

A lei nº 11.107/2005, que “dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências”, em conjunto ao Decreto n. 

6.017/2007, que regulamenta a citada lei, criaram um ambiente normativo favorável 

para a cooperação entre os entes federativos, assegurando os institutos previstos no 

art. 241 da Constituição Federal. Sua estrutura básica obedece às disposições 

estatutárias de associação pública, sendo composta, portanto, pela Assembleia 

Geral, Diretoria Executiva, Conselho Técnico e Secretária Executiva. 

Entende-se por consórcio público a pessoa jurídica formada exclusivamente 

por entes da Federação, na forma da Lei n. 11.107/2005, cujas relações são 

estabelecidas com o escopo de cooperação na realização de objetivos comuns, 

constituída na forma de associação pública, com personalidade jurídica e natureza 

autárquica. Os municípios ora listados, definiram a criação da entidade regional de 

cooperação, na forma de consórcio público, integrante da administração 

descentralizada, com atribuição específica. Conforme Cláusula 7° do Contrato de 

Consórcio, o Cidassp tem como finalidade “exercer as atividades de planejamento, 

de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, 

planejamento urbano, bem como, atua na preservação de recursos hídricos e nas 

melhorias ambientais”, em conformidade com a legislação relativa a tais temas, 

cabendo à entidade executar as tarefas de planejamento, regulação e fiscalização 

da gestão dos mencionados serviços. Nesse sentido, em consonância ao disposto 

na Lei. Nº. 12.305/2010, cujo teor institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

constituiu objetivo comum aos municípios o enfrentamento de problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Logo, 

o CIDASSP assumiu suas funções estabelecendo soluções de elaboração e 

adequação dos municípios consorciados à nova realizada normativa. 

 

4. Diretrizes e Estratégias para o PIGIRS 

 
 

4.1 Princípios para o PIGIRS 
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São aspectos que serão priorizados na execução do Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: 

Universalidade: procurar estabelecer a universalização dos serviços de 

saneamento básico para a totalidade da população no município. 

Integralidade: priorizar o funcionamento simultâneo de todos os componentes 

do sistema municipal de saneamento básico, bem como a integração e 

articulação dos órgãos e instituições no desenvolvimento dos programas, 

projetos e ações. 

Eficiência: garantir uma gestão voltada à resultados de eficiência, 

especialmente na solução de problemas e desafios inerentes ao sistema de 

saneamento além do monitorando e avaliação através de indicadores; 

Regularidade: garantir a oferta regular dos serviços à população sob 

quaisquer circunstâncias, bem como o contínuo funcionamento de todos os 

componentes do sistema sendo acompanhados da devida fiscalização e 

controle; 

Sustentabilidade: promover a gestão do sistema de saneamento de forma a 

manter a adequada compatibilidade entre as tarifas e a capacidade de 

pagamento dos usuários, entre os custos e as receitas advindas da prestação 

dos serviços e entre os serviços de saneamento e o meio ambiente. 

Promoção da saúde: conduzir a gestão e operação do sistema de 

saneamento para o alcance de níveis de qualidade e de promoção da saúde 

pública tendo como ferramenta o monitoramento contínuo dos indicadores de 

qualidade dos serviços; 

Controle social: estabelecer a gestão compartilhada do sistema de 

saneamento básico buscando estruturar mecanismos que permitam à 

sociedade acompanhar o gerenciamento do sistema, contribuir no processo 

de tomada de decisão e participar das ações e projetos a serem 

desenvolvidos. 

 
 

4.2 Diretrizes para o PIGIRS 

 
 

As diretrizes estabelecidas para o PIGIRS visam aplicar os parâmetros 

direcionadores para as ações e projetos que irão compor o Plano de Gestão 
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Integrada de Resíduos tendo por base os principais desafios e potencialidades 

regionais que precisam ser observadas na sua execução. Assim, as diretrizes foram 

categorizadas a partir dos seguintes aspectos: meio ambiente, socioeconômicos, 

operacionais, atendimento ao usuário, financeiros e institucionais: 

Meio Ambiente: garantir a preservação e conservação do meio ambiente e os 

recursos naturais existentes na região e recuperar as áreas ambientais já 

deterioradas; 

Socioeconômicos: garantir a contínua melhoria da saúde pública e da 

qualidade de vida dos habitantes e a formação de uma consciência 

ambiental/sanitária pautada na sustentabilidade dos recursos naturais; 

Operacionais: Garantir a melhoria das condições operacionais dos sistemas 

de saneamento promovendo a colaboração conjunta entre as entidades 

envolvidas; 

Atendimento ao Usuário: Garantir a participação social e a comunicação com 

os usuários dos serviços de saneamento com vistas à ampliação do 

envolvimento da população nas ações de gestão dos sistemas de 

saneamento; 

Financeiros: Garantir o efetivo controle gerencial da estrutura financeira do 

sistema de saneamento básico buscando-se a auto sustentabilidade e assim 

promover a capacidade de investimentos e equilíbrio entre receitas e 

despesas/custos; 

Institucionais: Promover a melhoria e modernização da gestão do sistema de 

saneamento, garantindo-se a integração entre os órgãos e entidades 

envolvidos. 

 
5. Legislação 

 
 

Lei Federal n.º 11.107 de 06/04/2005 – Consórcios Públicos; 

Decreto Federal n.º 6.017 de 17/1/2007 – Regulamento da Lei Federal n.º 

11.107/2005; 

Lei Federal n.º 11.455 de 05/01/2007 – Plano de Saneamento Básico; 

Decreto Federal n.º 7.217 de21/06/2010 – Regulamento da Lei Federal n.º 

11.455/2007; 

Decreto Federal n.º 8.211 de 21/03/2014 – Altera do Decreto 7.217/2010; 
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Lei Federal n.º 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Decreto Federal n.º 7.404 de 23/12/2010 – Regulamento da Lei Federal n.º 

12.305/2010; 

Lei Federal n.º 9.795 de 27/04/1999 – Educação Ambiental. 

Lei Estadual de Minas Gerais n°18.031/2009 – Política Estadual de Resíduos 

Sólidos; 

Constituição Federal 1988. 
 
 

6. Diagnóstico Regional de Resíduos Sólidos 

 
 

O diagnóstico regional é item importante na elaboração de um Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, será a partir deste estudo que serão 

identificadas as características dos municípios envolvidos no Plano, permitindo o 

desenvolvimento de um planejamento aderente à realidade local. 

Para o levantamento das informações apresentadas, foram consultadas 

fontes primárias e secundárias. Realizaram-se visitas técnicas nas principais 

unidades de tratamento e disposição final de resíduos nos municípios. Além disso, 

os responsáveis técnicos de cada município forneceram todos os dados sobre a 

realidade dos municípios envolvidos. 

O diagnóstico possui enfoque técnico, e está estruturado na apresentação de 

dados e informações sobre o perfil das localidades estudadas, suas características 

físicas, sociais e econômicas. Conforme instrução do MMA (2011) é fundamental 

entender a situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território quanto à 

origem, volume, características e formas de destinação e disposição final adotadas. 

O diagnóstico dos municípios tornará possível, a partir dos conhecimentos 

das características e peculiaridades regionais, a construção de cenários futuros, 

além de subsidiar as tomadas de decisão relativas às proposições de metas e ações 

futuras a serem alcançadas com a implementação do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

A elaboração do estudo foi feita com base no termo de referência elaborado 

pelo CIDASSP. 

 

6.1 Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental dos Municípios Integrantes do 

Plano 
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Serão apresentados dados referentes às características demográficas, 

econômicas e culturais da região. Além disso, aspectos ambientais foram levantados 

a fim de se conhecer as características físicas e biológicas da área-alvo do PGIRS. 

O diagnóstico socioeconômico e ambiental é um produto de grande 

relevância para a elaboração do Plano. A partir dele, torna-se possível a 

determinação de ações e metas de gerenciamento de resíduos em conformidade 

com as condições e realidades locais. 

 
6.2 Localização 

O presente Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos engloba os 

municípios de: Capetinga, Cássia, Fortaleza de Minas, Jacuí, Monte Santo de 

Minas, Pratápolis, São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino como 

observa-se na figura 1: 

 

Figura 1- Municípios Integrantes do Plano 
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6.3 Dados Demográficos 

Dados demográficos são necessários para, além de se conhecer as 

características da região de aplicação do estudo, desenvolver projeções futuras de 

população e renda, que são as principais variáveis correlacionadas à geração de 

resíduos, permitindo a proposição de metas e ações coerentes com a realidade local. 

Um exemplo da utilização desses dados é a projeção da geração de resíduos a 

partir da previsão populacional futura. 

Os municípios consorciados ao CIDASSP integrantes do plano totalizam uma 

área de 3494,76 km², o que representa aproximadamente 0,63% do território de 

Minas Gerais indicado no gráfico 1 abaixo. A região possui uma densidade 

demográfica de 41,66 habitantes/km², valor superior à média estadual e nacional. 

 
 

Gráfico 1- Relação de área entre o Cidassp e Minas Gerais 
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Gráfico 2- Número população dos municípios do Cidassp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 - Áreas do municípios do Cidassp 
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Gráfico 4- Densidade demográfica dos município do Cidassp 

 
 

 

Gráfico 5- Média da densidade demográfica do Cidassp em relação a Minas Gerais 

 
 
 

6.3.1 CAPETINGA 

 

Na figura 2 é possível observar a delimitação do município de Capetinga. 
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Figura 2- Município de Capetinga 

 

Capetinga está localizada na Microrregião de Passos do Estado de Minas 

Gerais. Sua posição geográfica é delimitada pelas coordenadas 20° 39' 15.5" de 

latitude sul 47° 02' 31.1" de longitude oeste. De acordo com a estimativa feita pelo 

IBGE (2020) a cidade possui 6.890 habitantes. O município é limitado por áreas paulistas e 

mineiras, a oeste com Patrocínio Paulista (SP) e Franca (SP), ao nordeste com Cássia (MG) e 

Pratápolis (MG), ao noroeste por Ibiraci (MG), ao sudeste por São Sebastião do Paraíso (MG), ao 

sul de São Tomás de Aquino(MG) e ao sudoeste por Itirapuã (SP) (Figura 02). A área municipal 

é de 297,937Km². A capital do Estado fica a 415 km de distância e a principal via que 

passa pelo município é a MG-444, que dá acesso para a cidade de Cássia e se 

torna, a partir da divisa com o Estado de São Paulo, a rodovia SP-345 que dá 

acesso à Itirapuã. 

Na tabela 1 abaixo tem-se a distribuição demográfica no município de 

Capetinga:



 

Figura 3- Município de Cássia 

 
 

Tabela 1- Demografia de Capetinga 
 

Demografia de Capetinga 

População Total 6.890 100% 

Homens 3.635 52,77% 

Mulheres 3.255 47,23% 

Trabalho e Rendimento 6.072 100% 

Pessoas ocupadas 3.568 59% 

Pessoas não ocupadas 2.504 41% 

Número de Domicílios Total 2.949 100% 

Número de Domicílios Urbanos 2.223 75 

Número de Domicílios Rurais 726 25 

 

Capetinga possui densidade demográfica de 23,79 hab./km²s segundo o Censo 

IBGE/2010 .O Município tem uma população equivalente a 7.089 habitantes. 

 

 
6.3.2 CÁSSIA 

 
Na figura 3 é possível observar a delimitação do município de Cássia. 
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O Município de Cássia está situado na porção Sul do estado de Minas Gerais, 

abrangendo uma área de 665.802 km² e uma população de 17.740 habitantes (IBGE, 

2020). 

A densidade populacional é de 26,15 hab/km². A economia da região é voltada para 

as atividades agropecuárias. 

O Município está inserido da Bacia     do     Rio     Grande. Em 2015, o 

salário médio mensal era de 1.8 salários mínimo. A proporção de pessoas ocupadas 

em relação à população total era de 16.0%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 242 de 853 e 277 de 853, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

3020 de 5570 e 1980 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.2% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 791 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 4837 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Quanto à precipitação anual, o índice pluviométrico médio anual é de 1690 

mm. Os principais rios que contornam o município são: Ribeirão São Pedro, Ribeirão 

da Antinha e Represa da Usina Hidrelétrica Marechal Mascarenhas de Morais (ANA, 

2010). 

Conforme o Mapa de Biomas IBGE, o município se situa em uma região de 

transição dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado. A cidade localiza-se a uma latitude 

de 20º 58 sul e longitude de 46º 92 oeste. 

Na tabela 2 abaixo em-se a distribuição demográfica no município de Cássia
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Tabela 2- Demografia de Cássia 
 

Demografia de Cássia 

População Total 17.740 100% 

Homens 8.800 49,60% 

Mulheres 8.940 50,40% 

Trabalho e Rendimento 15.077 100% 

Pessoas ocupadas 8.639 15,70% 

Pessoas não ocupadas 6.438 84,3% 

Número de Domicílios Total 5.723 100% 

Número de Domicílios Urbanos 4.730 82,60% 

Número de Domicílios Rurais 993 17,40% 

 
 
 

 

6.3.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
Na figura 4 é possível observar a delimitação do município de Fortaleza de 

Minas. 
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Figura 4- Município de Fortaleza de Minas 
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O município de Fortaleza de Minas está localizado no Sudeste de Minas 

Gerais, a 380 km de distância de Belo Horizonte, apresenta relevo constituído por 

20% de superfície plana, 50% ondulado e 30% montanhoso, com cotas altimétricas 

variando entre 1.251 metros na Serra do Chapadão e 836 metros no ponto mais 

baixo. O Município de Fortaleza de Minas limita-se com os municípios de Passos, 

Itaú de Minas, Pratápolis, Jacuí e São Sebastião do Paraíso e tem uma área total de 

aproximadamente 218 km². 

De acordo com a estimativa realizada no ano de 2020 pelo IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Fortaleza De Minas tinha 4.437 

habitantes. 

Na tabela 3 abaixo tem-se a distribuição demográfica no município de 

Fortaleza de Minas: 

 

 
Tabela 3- Demografia de Fortaleza de Minas 

 

Demografia de Fortaleza de Minas 

População Total 4.437 100% 

Homens 2.275 51,27 

Mulheres 2.162 48,73 

Trabalho e Rendimento 4.387 100% 

Pessoas ocupadas 483 11% 

Pessoas não ocupadas 3904 89% 

Número de Domicílios Total 1.728 100% 

Número de Domicílios Urbanos 1.350 78 

Número de Domicílios Rurais 378 22 

 
 
 
 

6.3.4 JACUÍ 

Na figura 5 é possível observar a delimitação do município de Jacuí. 
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Figura 5- Município de Jacuí 

 

 

Jacuí, Estado de Minas Gerais, com 206 anos está situada no Sudoeste de 

Minas Gerais, sua área territorial é de 409, 738 km². O município de Jacuí encontra- 

se no centro de uma microrregião, que compreende o Sudoeste de Minas Gerais e o 

nordeste do Estado de São Paulo, economia baseada na agricultura, sendo predo- 

minante a cafeicultura e a pecuária, a economia local é baseada em produtos agrí- 

colas e também com empresas de confecções de jeans, que gerando em torno 500 

empregos, contribuindo para a economia local. 

“A sede do município encontra-se nas coordenadas de latitude 21º0’49” sul e 

a uma longitude 46º44’38” oeste faz limite com os municípios de São Sebastião do 

Paraíso, Passos, Bom Jesus da Penha, Guaranésia, Monte Santo de Minas, São 

Pedro da União e Fortaleza de Minas. Situa-se a 28 km a Sul- Leste de São Sebas- 

tião do Paraíso a maior cidade nos arredores, 428 km de Belo Horizonte a 346,7 km 

de São Paulo. 

Em 2020, segundo estimativa do IBGE, Jacuí contava com 7.691 habitantes, 

sendo que 60,92% eram constituídos pela população urbana, e somente 39,08% 

pela população rural. Conforme se observa na tabela 6 a seguir, nos últimos dez 

anos verificou-se uma significativa urbanização no município, com a progressiva re- 

dução do percentual da população rural. As taxas de crescimento da população, tan- 

to urbana quanto rural, também vêm diminuindo ao longo das três últimas décadas. 
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Na tabela 4 abaixo tem-se a distribuição demográfica no município de Jacuí: 

 
 

 
Tabela 4- Demografia de Jacuí 

 

Demografia de Jacuí 

População Total 7.691 100% 

Homens 3.815 49,60 

Mulheres 3.876 50,40 

Trabalho e Rendimento 7.502 100% 

Pessoas ocupadas 825 11% 

Pessoas não ocupadas 6.677 89% 

Número de Domicílios Total 2.501 100% 

Número de Domicílios Urbanos 1.558 62,30 

Número de Domicílios Rurais 943 37,70 

 
 
 
 
 

6.3.5 MONTE SANTO DE MINAS 
 

 
Minas. 

Na figura 6 é possível observar a delimitação do município de Monte Santo de 
 
 
 

Figura 6- Município de Monte Santo de Minas 
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O município apresenta uma área de 594,632 km² IBGE [2017]. 

De acordo com estimativa IBGE [2020] a população do município é de 21.513 

habitantes. Sendo distribuída em 16.423 habitantes na zona urbana e 4.811 

habitantes na zona rural. 

Possui densidade demográfica de 35,71 hab./km². 

Possui como municípios limítrofes: Arceburgo, Guaranésia, Itamogi, Jacuí, 

São Sebastião do Paraíso e São Pedro da União. 

Na tabela 5 abaixo tem-se a distribuição demográfica no município de Monte 

Santo de Minas: 

 
 
 

Tabela 5- Demografia de Monte Santo de Minas 
 

Demografia de Monte Santo de Minas 

População Total 21.513 100% 

Homens 8.116 37,73 

Mulheres 10.547 62,27 

Trabalho e Rendimento 21.234 100% 

Pessoas ocupadas 3.673 17,3% 

Pessoas não ocupadas 17.561 82,7 

Número de Domicílios Total 7.093 100% 

Número de Domicílios Urbanos 5.584 78,73 

Número de Domicílios Rurais 1.509 21,27 

 
 
 

6.3.6 PRATÁPOLIS 

 
Na figura 7 é possível observar a delimitação do município de Pratápolis. 
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Figura 7- Município de Pratápolis 

 
 
 

 

O município de Pratápolis está à Sudoeste do estado Minas Gerais e se 

estende por 215,5 km². As coordenadas geográficas do município indicam Latitude 

20° 44' 42'' Sul e Longitude 46° 51' 53” oeste. Situado a 695 metros de altitude, faz 

divisa com os municípios de Itaú de Minas, Cássia e São Sebastião do Paraíso. 

Pratápolis está a 23 km de São Sebastião do Paraíso, a 2º maior cidade da 

microrregião. 

Segundo estimativa do IBGE, no ano de 2020 o município possuía 8.566 

habitantes dos quais 1.014 residem no meio rural, organizados principalmente no 

bairro Três Fontes, representando 11,5% da população total. A densidade 

demográfica é de 40,9 habitantes por km² no território do município. 

Na tabela 6 abaixo tem-se a distribuição demográfica no município de 

Pratápolis: 
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Tabela 6- Demografia de Pratápolis 
 

Demografia de Pratápolis 

População Total 8.566 100% 

Homens 4.334 50,6 

Mulheres 4.222 49,4 

Trabalho e Rendimento 8.808 100% 

Pessoas ocupadas 1.304 14,8% 

Pessoas não ocupadas 7.504 85,2 

Número de Domicílios Total 3.880 100% 

Número de Domicílios Urbanos 3.069 79,10 

Número de Domicílios Rurais 811 20,90 

 
 

6.3.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
Na figura 8 é possível observar a delimitação do município de São Sebastião 

do Paraíso. 
 

 

 

Figura 8- Município de São Sebastião do Paraíso 

 

 

São Sebastião do Paraíso abrange uma área de 814,925 Km², com 

densidade demográfica de 86,44 hab/Km². A altitude na região central do município é 

de 980 metros e a temperatura média é de 20,6ºC. O índice pluviométrico é de 1690 
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mm/ano. Está localizada na região Sudoeste do Estado de Minas Gerais, na Bacia 

do Rio Grande. 

É limitado pelos municípios de São Tomás de Aquino e Patrocínio Paulista a 

noroeste, Pratápolis a nordeste, Capetinga a norte, Itamogi e Monte Santo de Minas 

a sul, Jacuí a sudeste, Santo Antônio da Alegria a sudoeste, Altinópolis a oeste. 

Na tabela 7 abaixo se tem a distribuição demográfica no município de São 

Sebastião do Paraíso: 

 

 
Tabela 7- Demografia de São Sebastião do Paraíso 

 

Demografia de São Sebastião do Paraíso 

População Total 71.445 100% 

Homens 35.387 49,53 

Mulheres 36.058 50,47 

Trabalho e Rendimento 64.980 100% 

Pessoas ocupadas 17.145 26,8 

Pessoas não ocupadas 47.565 73,2 

Número de Domicílios Total 20.736 100% 

Número de Domicílios Urbanos 19.230 92,74 

Número de Domicílios Rurais 1.506 7,26 

 
 

De acordo com estimativa IBGE [2020], o município de São Sebastião do 

Paraíso possui uma população de 71.445 habitantes e uma densidade demográfica 

correspondente a 79,74 hab/km² sendo que aproximadamente 8% residem na zona 

rural e o restante na zona urbana. 

 
6.3.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

Na figura 9 é possível observar a delimitação do município de São Tomás de 

Aquino: 
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Figura 9- Município de São Tomás de Aquino 

 

São Tomás de Aquino, Estado de Minas Gerais, com 136 anos está situado 

no Sul de Minas Gerais, sua área territorial é de 278,34 km². 

A sede do município encontra-se nas coordenadas de latitude 20º47'04" sul e 

a uma longitude 47º05'53" oeste faz limite com os municípios de São Sebastião do 

Paraíso, Itirapuã, Capetinga e Patrocínio Paulista. Os principais acessos à cidade 

fazem-se pelas Rodovias MG 836, Rodovia Renan Rocha e MG 050. 

O município de São Tomás de Aquino possui 7.000 habitantes (IBGE 2020), 

cerca de 5.522 (77,85%) dela vive na zona urbana e 1571 (22,15%) vive na zona 

rural, 25 possui densidade demográfica de 25,53 hab./km² distribuídos em 9 bairros 

urbanos e 18 bairros rurais. 

São Tomás de Aquino localiza-se na Bacia Hidrográfica do rio Paraná, e 

compõe o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande 

– GD7 que está situada na região do reservatório de Peixoto e ribeirão Sapucaí e na 

mesorregião Sul-Sudoeste, apresentando uma área de drenagem de 9.856 km. 

Na tabela 8 abaixo tem-se a distribuição demográfica no município de São 

Tomás de Aquino: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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Tabela 8- Demografia de São Tomás de Aquino 
 

Demografia de São Tomás de Aquino 

População Total 7.000 100% 

Homens 3.798 54,26 

Mulheres 3.202 45,74 

Trabalho e Rendimento 7.093 100% 

Pessoas ocupadas 1.043 14,70% 

Pessoas não ocupadas 6.050 85,3% 

Número de Domicílios Total 2615 100% 

Número de Domicílios Urbanos 2235 85,47% 

Número de Domicílios Rurais 380 14,53% 

 
 

6.4 Aspectos Econômicos 

 
A economia do Médio Rio Grande baseia-se principalmente na agricultura e 

pecuária, sendo cultivadas diversos tipos de cultura bem como gados leiteiros e de 

corte, características essas que também se refletem nos municípios do consórcio. 

Os tópicos a seguir apresentarão com detalhes os aspectos econômicos 

específicos para cada município localizado no Médio Rio Grande. 

 
6.4.1 CAPETINGA 

 
É possível observar na tabela 9 as principais culturas do município de 

Capetinga: 

 

Tabela 9- Principais culturas de Capetinga 
 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Café Bovinocultura de leite 

 Bovinocultura de corte 

 
 
 

6.4.2 CÁSSIA 

 
É possível observar na tabela 10 as principais culturas do município de 

Cássia: 
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Tabela 10- Principais culturas de Cássia 

 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Café Bovinocultura de Leite 

Milho Bovinocultura de Corte 

Soja  

Feijão  

Avicultura de Corte  

 
 
 

6.4.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
 

A economia de Fortaleza de Minas funde-se, sobretudo, no setor secundário 

com participação na formação do Produto Interno Bruto e comércio e serviços, 

excetuando os serviços da administração pública. O setor primário também aparece 

de maneira primordial para a população residente nas áreas rurais e, principalmente, 

nas comunidades próximas ao Chapadão de Cima, tendo como a principal fonte de 

renda os cultivos de laranja e café. Na agricultura, os principais cultivos de lavouras 

temporárias são o milho, que em 2010 obteve uma safra de 7.200 toneladas, 

seguido do feijão (152 t) e o arroz (55 t). Em lavouras permanentes, destaca-se 

especialmente o cultivo de café, com uma quantidade produzida de 1.160 toneladas 

em 2010, e de laranja (300 t) e figo (220 t). Na pecuária o rebanho bovino alcançava, 

em 2010, 12.992 cabeças; enquanto que o plantel de suínos para o mesmo ano 

apresentou 2.025 cabeças. Os ovinos com 490 cabeças. 

Galos, frangas, frangos e pintos, 51.980 cabeças. Galinhas com 5.580 

cabeças. São os tipos de rebanhos mais efetivos no município de Fortaleza de 

Minas. 

É possível observar na tabela 11 as principais culturas do município de 

Fortaleza de minas: 
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6.4.4 JACUÍ 

Tabela 11- Principais culturas de Fortaleza de Minas 

 

Jacuí tem uma economia muito diversificada. As tabelas a seguir apresentam 

alguns indicadores econômicos do município nos últimos anos. A renda per capita 

média de Jacuí cresceu 154,60% nas últimas duas décadas, passando de 

R$ 219,22, em 1991, para R$ 384,64, em 2000, e para R$ 558,14, em 2010. A taxa 

média anual de crescimento foi de 75,46%, entre 1991 e 2000, e 45,11%, entre 2000 

e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 49,00%, em 1991, pa- 

ra 20,09%, em 2000, e para 8,24%, em 2010. 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0, 386, em 1991, para 0, 

668, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0, 493 para 

0, 727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 73,06% para o município e 47% 

para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 

54,07% para o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi educação (com crescimento de 0, 383), 

seguida por Renda e por Longevidade. 

Jacuí ocupa a 2716ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o 

IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0, 862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0, 

418 (Melgaço). 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Abacate Bovinocultura de leite 

Figo Bovinocultura de corte 

Banana Suinocultura 

Laranja Avicultura 

Café  

Tomate  

Uva  
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A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 1,3 anos na última década, 

passando de 72,3 anos, em 2000, para 73,6 anos, em 2010. Em 1991, era de 66,3 

anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 

anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

Quanto ao PIB Produto Interno Bruto do município, dados do IBGE (2010) 

apontam o valor de R$77.614,19, o mesmo vem tendo uma evolução progressiva ao 

longo dos anos. 

Dessa boa parte baseia-se na agropecuária, principalmente produção de café, 

na pecuária, destaque para a criação de gado de corte e leiteiro, além da suinocultu- 

ra e avicultura. 

A industrialização no município ainda está em estagio de desenvolvimento, 

mas nos últimos anos vem obtendo destaque as indústrias de confecções (facções 

de jeans) O município ocupa posição no PIB de Nº 2.663 a nível federal e Nº 323 a 

nível estadual. O PIB per capita municipal, que corresponde a toda riqueza gerada 

pela economia do município em determinado ano, relativizada por sua população 

residente, perfazia o valor de R$ 12.524 no ano de 2011, sendo que o PIB per capita 

estadual no mesmo ano era de R$19.573. De acordo com analise, as empresas 

estabelecidas no município estavam distribuídas por seção da classificação de suas 

atividades (CNAE 2.0). 

Segundo dados do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do IBGE, no 

ano de 2007, havia 145 empresas e 153 unidades locais fixadas no município. Em 

2011, esta cifra era de 193 e 206, respectivamente, o que correspondia a uma 

variação de 33,1% no número de empresas e de 34,6% no número de unidades 

locais, no período em destaque prevalecendo o setor de comércio e serviços. 

A análise da contribuição setorial ao produto municipal e à estrutura da ocu- 

pação quando realizada simultaneamente fornece importantes elementos para a 

compreensão das relações entre a dinâmica econômica e o mercado de trabalho. 

Em 2011, o setor agropecuário respondia por 40,3% do Valor Adicionado (VA4) total 

no município e por 49,2% da ocupação total em 2010, ao abrigar um contingente de 

1.766 trabalhadores/as. Já a indústria, gerava 8,9% do VA e 18,3% dos postos de 

trabalho, ao abrigar 655 ocupados/as. Por fim, o setor de serviços era responsável 
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por 50,8% do VA municipal e respondia por 32,5% da ocupação, mediante a absor- 

ção de 1.165 pessoas ocupadas. 

Tratando-se da composição setorial do mercado formal de trabalho, os dados 

da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) apontavam a existência de 868 vínculos empregatícios no município 

no ano de 2012. O setor agropecuário gerava 217 vínculos formais (25,0% do total), 

a indústria criava 193 empregos formais (22,2%) e o setor de serviços, 458 (52,8% 

do total). A administração pública era responsável pela criação de 216 vínculos, o 

correspondente a 47,2% do total de empregos no setor terciário e a 24, 9% do 

mercado formal municipal. Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 

18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente 

ativa) passou de 63,90% em 2000 para 67,46% em 2010. Ao mesmo tempo, sua 

taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa 

que estava desocupada) passou de 4,35% em 2000 para 3,07% em 2010. 

É possível observar na tabela 12 as principais culturas do município de Jacuí: 

 
 

Tabela 12- Principais culturas de Jacuí 
 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Café Bovinocultura de leite 

Mandioca Bovinocultura de corte 

Feijão  

Milho  

Laranja  

Soja  

Tomate  

Milho silagem  

Flores de corte  

Fruticultura  

Maracujá  
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6.4.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 

As principais atividades econômicas são baseadas na agropecuária, se 

destacando também a cultura do café, com longa tradição na região. Tem se notado 

nos últimos anos uma contínua expansão da cultura da cana-de-açúcar e também 

avicultura, produção de milho, leite e frutas. 

É possível observar na tabela 13 as principais culturas do município de Monte 

Santo de Minas: 

 
 

 
Tabela 13-Principais culturas de Monte Santo de Minas 

 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Café Bovinos 

Abacate Galináceos 

Cana de açúcar Suínos 

Milho Ovinos 

Café  

Tomate  

Uva  

 
 
 
 

6.4.6 PRATÁPOLIS 

 

Na cidade de Pratápolis o Índice de Desenvolvimento Humano, que combina 

simultaneamente o quadro de educação, renda e expectativa de vida é de 0,729 no 

município, sendo 1,000 o valor máximo. Este dado indica homogeneidade no desen- 

volvimento humano da região que apresenta valores semelhantes para todos os 

municípios vizinhos. 

Segundo o IBGE (2010), o Produto Interno Bruto do município é de 

R$   132.545.261,00.   Deste   total,   o   segmento   agropecuário   participa    com 

R$ 68.027.000,00, o que equivale a 52% do PIB. Vale destacar que, se forem 

incorporados os demais segmentos do agronegócio: serviços, insumos, máquinas, 

impostos, embalagem, agroindústria, esse percentual será bem mais expressivo. 
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É possível observar na tabela 14 as principais culturas do município de 

Pratápolis: 

 
 

Tabela 14-Principais culturas de Pratápolis 
 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Café Bovinos 

Milho Galináceos 

Feijão Suínos 

 
 
 

6.4.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

É possível observar na tabela 15 as principais culturas do município de São 

Sebastião do Paraíso: 

 
Tabela 15- Principais culturas de São Sebastião do Paraíso 

 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Café Bovinos de corte 

Figo  

Cana de açúcar  

Cogumelos  

 
 
 

6.4.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

É possível observar na tabela 16 as principais culturas do município de São 

Tomás de Aquino: 

 
 

Tabela 16- Principais culturas de São Tomás de Aquino 
 

Principais Culturas 

Agricultura Pecuária 

Café Bovinos de corte 

Cana de açúcar Bovinos de leite 

 Suínos 
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6.5 Análise Comparativa 

 
 

A partir dos dados levantados de economia é possível traçar um paralelo 

entre o PIB – Produto Interno Bruto dos municípios, como ilustra o Gráfico 1. 

Nota-se que o município com maior Produto Interno Bruto é São Sebastião do 

Paraíso. Este município também é o mais populoso da região, o mais industrial e o 

que apresenta maior renda per capita, fatores relacionados ao PIB, e também a 

geração de resíduos sólidos. 

No gráfico 6 é possível fazer a comparação do PIB dos municípios integrantes 

dos Plano. 
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6.6 Aspectos Culturais 

 
 

Os aspectos culturais são importantes para a identificação da influência da 

cultura na geração e gestão de resíduos na residência e nos negócios e instituições; 

a comunidade e seu envolvimento na gestão de resíduos; as relações entre grupos e 

comunidades, entre pessoas de várias idades, gêneros, grupos étnicos e as 

condições sociais dos trabalhadores do setor de resíduos (ABRELPE, 2013). 

Além disso, os municípios são atrativos turísticos, o que, em determinadas 

épocas, ocasionam o aumento do número de pessoas nas cidades, fator que se 

relaciona à geração de resíduos. 

Neste tópico serão abordados os aspectos culturais relacionados ao turismo, 

eventos festivos e descendência dos municípios incluídos no Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

 
6.6.1 CAPETINGA 

É uma cidade pequena, cercada de montanhas e com população muito 

hospitaleira. Apesar disso, não existe muitas opções de lazer no local, sem cinemas 

ou hotéis para turistas. 
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Existe uma Sociedade Recreativa que oferece um clube aquático e um salão 

de festas (discoteca aos sábados). 

O maior ponto de encontro do município é praça central, sempre cheia aos 

sábados, onde também é possível encontrar os famosos trailers que vendem 

sanduíches feitos na hora, os Food Trucks. 

A cidade conta com um pequeno hospital e é cercado de fazendas. 

Na tabela 17 se tem os aspectos culturais do município de Capetinga: 

Tabela 17- Aspecto Culturais de Capetinga 
 

Aspectos Culturais de Capetinga 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Igreja Matriz Religioso 

Cachoeiras Natural 

Fazendas Cafeeiras Negócios/Cultural 

Campo de Futebol Esporte 

Festas Santas Religioso 

Praça Do Congo Cultural 

 
 

6.6.2 CÁSSIA 

A cidade de Cássia tem como forte potencial turístico as belezas naturais e 

recursos hídricos. Situada no sudeste de Minas Gerais, possuí em seu limite a 

grandiosa represe de Furnas, também conhecida como Mar de Minas; dessa forma, 

existe a presença, em larga escala de construções a beira d’água, os chamados 

ranchos. 

O município possui também como um dos principais pontos a Igreja Santa Rita 

de Cássia, bem como um santuário para a mesma, santa essa conhecida por ser 

santa das causas impossíveis, a qual, por esse motivo, atraí muitos devotos 

regularmente, dessa forma se tornando um dos maiores potenciais turísticos da 

cidade. 

A secretaria Municipal de Cultura é a instituição responsável pelo estímulo e 

fomento às atividades culturais, artísticas e folclóricas de Cássia. Na área de 

literatura é destaque a Biblioteca Municipal Dr. Octávio Augusto Borges que reúne 

milhares de obras para o acesso livre aos cidadãos. O artesanato também é uma 

das formas mais espontâneas de expressão cultural cassiense. Em várias regiões 

do município encontram-se oficinas e galpões, responsáveis  pela confecção de 
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vasos, tijolos e filtros de água. Normalmente, essas peças são vendidas em feiras, 

exposições, lojas e exportadas para outros municípios. 

Espetáculos de teatro e cinema são de grande importância para a memória 

cultural da cidade. O clássico Cine Teatro Santa Cruz, inaugurado no ano de 1949, 

ainda recebe o público em diversas apresentações. Como cinema, atraiu no 

passado um público mensal de 90 mil espectadores. Hoje se encontra preservado 

com todo o aparato da sala de projeções originais da época e em algumas ocasiões 

ocorrem sessões para a população. 

Há também o Coral dos Pequenos Cantores, fundada em 1972 pelo Maestro 

Heitor Combat. Em 1994 o coral de transformou em um centro musical atendendo 

centenas de jovens. O coral é conhecido nacionalmente e se apresenta em festas, 

cerimônias religiosas e congressos. 

O carnaval de cássia é considerado um dos maiores do interior do estado. A 

praça Barão de Cambuí se transforma em um sambódromo e recebe por noite cerca 

de 15.000 pessoas. No passado, blocos competição entre si por premiações, no 

entanto, a partir da década de 1980 os carnavalescos foram perdendo o desejo de 

competição. Também no fim dessa década, a população se concentrava em clubes 

como o famoso Clube Cassiense onde eram realizados bailes. Atualmente os 

desfiles acontecem com o princípio básico de divertir os foliões que por eles desfilam. 

Ocorrem shows todas as noites no evento que é fechado e seguro. 

A Casa da Cultura merece ênfase, lá é possível encontrar fotos, documentos, 

objetos antigos e doados pela população. Um verdadeiro e completo acervo 

responsável pela história da cidade. 

Na tabela 18 se tem os aspectos culturais do município de Cássia: 
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Tabela 18- Aspecto Culturais de Cássia 
 

Aspectos Culturais de Cássia 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Sede do Coral Pequenos 
Cantores 

Cultural 

      Igreja Matriz Religioso 

Santuário Santa Rita de           
Cássia 

Regioso  

Coreto Cultural 

      Praça Barão de Cambui Cultural 

  Cachoeiras Natural 

Clube Cassiense Esporte/Lazer 

Casa da Cultura/Biblioteca Cultural 

Ginásio Poliesportivo Esporte 

Estádio Municipal Pinto Neto Esporte 

Estádio Municipal São Gabriel Esporte 

 

 

 
6.6.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
 

O município de Fortaleza de Minas apresenta potencial turístico ligado às 

atividades rurais. Com aprazíveis regiões dotadas de beleza natural e recursos 

hídricos ligados ao chapadão que atravessa todo o município em sua porção oeste, 

a vocação agropecuária e de produtos alimentícios derivados dessas atividades, em 

sinergia com a promoção e o dinamismo deste setor poderiam propiciar uma 

alternativa de fonte de renda à população residente. 

Apesar das oportunidades no setor turístico, a busca por lazer é muito mais 

evidente na região da Serra da Canastra, há cerca de 55 km de distância pela MG- 

050, onde se encontra o Parque Nacional da Serra da Canastra, unidade de 

conservação que concentra um grande número de atrativos para o turismo ecológico. 

O município, apesar de não aparecer institucionalmente relacionado, encontra-se 

inserido na região abrangida pelos Circuitos Turísticos Montanhas Cafeeiras de 

Minas e Nascentes das Gerais, promovidos pela Secretaria de Estado de Turismo de 

Minas Gerais e administrados por associações específicas. 

Na tabela 19 se tem os aspectos culturais do município de Fortaleza de Minas: 
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Tabela 19- Aspecto Culturais de Fortaleza de Minas 
 

Aspectos Culturais de Fortaleza de Minas 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Igreja Matriz Religioso 

Cachoeiras Natural 

Fazendas cafeeiras Negócios 

Produção de laticínios 
artesanais 

Natural 

 
 
 

6.6.4 JACUÍ 

 
 

Jacuí, situado entre as montanhas no sudeste de Minas Gerais, foi uma 

cidade que passou por diversas fases desde a chegada dos europeus. O local onde 

esta localizado hoje o município, possui uma riqueza de prédios tombados oriundos 

de suas antigas fazendas cafeeiras, as quais também são lindos pontos de visitação. 

Seus arredores são providos de um grande volume de água, dessa forma, o 

munícios conta com lindas e preservadas cachoeiras, bem como uma usina elétrica. 

Dado a colonização portuguesa, suas ruas guardam capelas, igrejas, oriundos da 

religião católica, que são até hoje muito bem conservados e mantidos 

O município é também conhecido pela sua produção de água ardente, a 

famosa cachaça mineira, desta forma contribuindo muito para o comércio local. 

Além de sua tradicional cultura de cultivo, o café, a cidade tem em suas terras 

também plantação de rosas, cultivo essa que não acontece em nenhuma das 

cidades que estão no entorno de Jacuí, se tornando portanto a única produtora e 

portanto, incrementando sua economia. 

Na tabela 20 se tem os aspectos culturais do município de Jacuí: 
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Tabela 20-Aspecto Culturais de Jacuí 
 

Aspectos Culturais de Jacuí 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Cachoeiras Visitas 

Produção de rosas Visitas 

Prédios tombados Visitas 

Praças Visitas 

Fazendas de Café Visitas 

Usina Hidrelétrica Visitas 

Escadarias Visitas 

Capelas Visitas 

Igrejas Visitas 

Estádio Visitas 

Produção de cachaça Visitas 

Rua das Flores Visitas 

 
 
 

 
6.6.5 MONTE SANTO DE MINAS 

Monte Santo de Minas, como todos os municípios que compõe a região, é 

contemplado com uma riqueza de recursos hídricos, muito bela, tendo em seu 

entorno várias cachoeiras, as quais são muito procuradas pelo lazer. 

Além disso, dado sua colonização, detém grande quantidade de construções 

coloniais, bem como igreja, e a estação ferroviária que é mantida até hoje para 

visitação. 

Como todo o seu entorno, a cidade é grande produtora de café, porém isso 

não impediu que o município se desenvolvesse também no ramo industrial. 

Como toda boa cidade do interior de Minas Gerais, ocorrem todos os anos as 

festas típicas religiosas do catolicismo, sendo assim a Folia de Reis, bem como as 

Congadas e Quermesses estão muito presentes no cotidiano Monte-Santense. 

Na tabela 21 se tem os aspectos culturais do município de Monte Santo de 

Minas: 
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Tabela 21- Aspecto Culturais de Monte Santo de Minas 
 

Aspectos Culturais de Monte Santo de Minas 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Museu Municipal Cultural 

Carnaval Cultural 

Folia de Reis Cultural 

Estação Ferroviária Cultural 

Jardim Velho – Praça Joaquim 
Bernardes 

Cultural 

Praça Silvério de Mello Cultural 

Cachoeira da Retífica Ambiental 

Morro Dois Irmãos Ambiental 

Cachoeirinha Ambiental 

Cachoeira da Usina Ambiental 

Igreja Matriz de São Francisco 
de Paula 

Religioso 

Capelas Rurais Religioso 

Capelas em devoção aos 
Santos 

Religioso 

Caminho da Fé Religioso 

Indústrias do Ramo do 
Alumínio 

Negócios 

Indústrias de Gêneros 
Alimentícios 

Negócios 

Indústrias do Ramo Eletrônico Negócios 

Produção Cafeeira Negócios 

América Esporte Clube Esportes 

 
 

6.6.6 PRATÁPOLIS 

 
 

Fonte luminosa é o cartão-postal da cidade, ela está situada no centro, onde 

todos os visitantes que passam por lá param para tirar uma foto. 

O museu e a estação ferroviária estão localizados no Centro Cultural de 

Pratápolis, não possui muitas visitas e quando tem geralmente são estudantes ou 

ex-moradores. 
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Bela por fora e linda por dentro a igreja matriz está localizada no centro, muito 

visitada por aqueles que estão no município para registrar uma foto. 

Entre as festas e festejos populares da cidade de Pratápolis destacam-se a 

Festa do Peão, em homenagem ao Aniversário da Cidade (14/09), que acontece no 

mês de setembro, com tradicional Desfile de Carros Alegóricos e Cavalaria. 

A Festa de Final de Ano, (25 a 31 de Dezembro), tradicional Festa Religiosa/ 

Folclórica/ Típica, traz há mais de cem anos desfile com “Ternos” de Congadas 

louvando o Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, São Domingos, 

Santa Efigênia, São Vicente e Nossa Senhora Aparecida. 

Pratápolis possui dois clubes, o CRESP e o Pratápolis Clube que tem seus 

tradicionais bailes que atrai pessoas da cidade e região, e em dezembro a 

quantidade de eventos são maiores. 

Na tabela 22 se tem os aspectos culturais do município de Pratápolis: 

 

 
Tabela 22- Aspecto Culturais de Pratápolis 

 

Aspectos Culturais de Pratápolis 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Fonte Luminosa Turismo Cultural 

Centro Cultural de Pratápolis – 
Museu Municipal e Antiga 

estação ferroviária 

Turismo Cultural 

Igreja Matriz de Pratápolis Turismo Religioso 

Igreja do Rosário Turismo Religioso 

Cachoeirinha do Rio 
Palmeiras 

Lazer 

Termas Clube Três Fontes Lazer 

Morro da Bunda Lazer 

 
 
 

6.6.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
 

Desde a fundação de São Sebastião do Paraíso, existe no município várias 

festas de cunho religioso, podendo ter sido introduzidas tanto pela religião católica, 

bem como pelos escravos africanos. Muito tradicionais na cidade, as festas contam 

também com comidas típicas e outras distrações. 
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Encontra-se também na cidade a Casa da Cultura, a qual hoje está localizada 

na antiga Estação Ferroviária Mogiana, espaço que detém também o Museu 

Histórico Napoleão Joele. 
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São Sebastião do Paraíso foi também contemplado pelas riquezas naturais, 

possuindo assim cachoeiras em seu entorno, contando também com a água mineral 

que brota na terra, proporcionando o turismo com pousadas e hotéis fazenda. 

Além disso, é em Paraíso que está instalada uma das maiores empresas de 

derivados de laticínio de alto padrão, conhecida nacional e internacionalmente, se 

tornando dessa forma passada obrigatória quando se está na cidade. 

Na cidade também está presente a Arena Olímpica, que possui quadra 

poliesportiva com dimensões oficiais, além de toda estrutura comparada a grandes 

centros de treinamento, por esse motivo o município é regularmente sede de 

eventos esportivos bem como local de treinamento de equipes oficiais que não 

disponham de lugares adequados dentro das medidas padrão em suas cidades. 

Na tabela 23 se tem os aspectos culturais do município de São Sebastião do 

Paraíso: 

 
 

Tabela 23 – Aspectos Culturais de São Sebastião do Paraíso 
 

Aspectos Culturais de São Sebastião do Paraíso 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Festas Santas Cultural 

Estação Ferroviária Cultural 

Museu Cultural 

Laticínios Aviação Negócios/Cultural 

Fazendas Cafeeiras Negócios/Cultural 

Arena Olímpica Esportivo 

Cachoeira Natural 

Nascentes de Água mineral Natural 

 
 
 

6.6.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

O município de São Tomás de Aquino apresenta pontos turísticos ligados 

às atividades rurais. Muito conhecida por ter solo da chamada Terra Roxa, é um local 

de muito boa qualidade para o cultivo de espécies agrícolas, tendo como a sua 

principal o café. 
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Possui também o cultivo de pecuária, que ajudou a dar origem a fabricação 

de doces derivado de leite, e os famosos doces de frutas mineiros. 

Como quase a totalidade das cidades do interior de Minas Gerais, tem forte 

influencia do catolicismo ao decorrer de todos os anos, várias festas dedicadas aos 

santos são realizadas. 

Na tabela 24 se tem os aspectos culturais do município de São Tomás 

de Aquino: 
 
 
 

Tabela 24- Aspecto Culturais de São Tomás de Aquino 
 

Aspectos Culturais de São Tomás de Aquino 

Ponto Turístico Tipo de Turismo 

Laticínios e doces Negócios/Turismo 

Festas santas Religioso 

Fazendas cafeeiras Negócios/Cultural 

 

 
6.7 Calendário de Festas 

 
Apresenta o calendário das principais festas realizadas pelos municípios ao 

longo do ano. Essas informações são importantes para identificar quais as épocas 

há um potencial de variação na geração de resíduos, visto que, tais eventos 

proporcionam a maior quantidade de descartáveis e podem atrair maior número de 

pessoas para os municípios. 

 
6.7.1 CAPETINGA 

 
Abaixo é possível observar a tabela 25 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município de Capetinga: 
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Tabela 25- Calendário de Festas de Capetinga 
 

 Capetinga 

Janeiro Réveillon/Show da Virada 

Fevereiro Carnaval 

Março Festa Padroeiro/Aniversário da Cidade 

Junho Encontro de Carros Antigos 

Setembro Desfile Cívico 

Outubro Festa de Nossa Senhora Aparecida 
Corrida Atletismo – Outubro Rosa 

Novembro Corrida Cássia 5k 

Dezembro Festa Congo 

 
 

 

6.7.2 CÁSSIA 

 
 

Abaixo é possível observar a tabela 26 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município de Cássia: 

 
 

Tabela 26-Calendário de Festas de Cássia 
 

 Cássia 

Janeiro Réveillon/Show da Virada 

Fevereiro Carnaval 

Março Jantar Dançante 

Abril Copa Acic 

Maio Aniversário da Cidade, Campeonato de 
Hipismo 

Junho Festa de Santo Antônio 

Julho Encontro de Congadas 

Agosto Joesc, Comida de Boteco, Baile do Hawai 

Setembro Copa Cássia, Encontro de Apicultura, Festa do 
Lar São Vicente de Paulo 

Outubro Queima do Alho 

Novembro Corrida de Cássia 5k 

Dezembro Festas de Final de Ano 
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6.7.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
Abaixo é possível observar a tabela 27 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município de Fortaleza de Minas: 

 
Tabela 27- Calendário de Festas de Fortaleza de Minas 

 

 Fortaleza de Minas 

Março Aniversário da cidade 

Carnaval 

Maio Festa de Nossa Senhora Aparecida 

Agosto Festa de Nosso Senhor Bom Jesus 

Setembro Festa de Queima do Alho 

Outubro Festa de Nossa Senhora do Rosário 

 
 
 

 

6.7.4 JACUÍ 

 
Abaixo é possível observar a tabela 28 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município de Jacuí: 

 
Tabela 28-Calendário de Festas de Jacuí 

 

 Jacuí 

Janeiro Réveillon – São Sebastião 

Fevereiro Carnaval 

Junho Festa Junina 

Julho Aniversário da cidade – Jaculoko 

Agosto Festa do peão 

Setembro Semana cultural 

Dezembro Congada 
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6.7.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 
Abaixo é possível observar a tabela 29 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município de Monte Santo de Minas: 

Tabela 29- Calendário de Festas de Monte Santo de Minas 
 

 Monte Santo de Minas 

Janeiro Ano novo 

Janeiro Santos Reis 

Março Carnaval 

Abril Campeonato reg. de futebol de campo 
(cidade sede) 

Maio Campeonato reg. de futebol de campo 

(cidade sede) 

Junho JEMG (etapa regional) 

Junho Comemorações do aniversário da cidade 

Julho Festa Uai 

Setembro Copa Alterosa de Futebol 

Dezembro Alegria do Natal 

Dezembro Cantata de Natal e apresentações orquestrais 
natalinas 

Dezembro Natal 

 
 
 

6.7.6 PRATÁPOLIS 

 
Abaixo é possível observar a tabela 30 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município Pratápolis: 

 
Tabela 30- Calendário de Festas de Pratápolis 

 

Mês Pratápolis 

Janeiro Festa do Doce 

Março Carnaval 

Abril Baile de Aleluia 

Junho Balada 

Setembro Festa do Peão 

Outubro Baile Hawaii 

Dezembro Festa de Final de Ano 
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6.7.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
Abaixo é possível observar a tabela 31 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município de São Sebastião do Paraíso: 

 
Tabela 31- Calendário de Festas de São Sebastião do Paraíso 

 

Mês São Sebastião do Paraíso 

Janeiro Festa do Padroeiro São Sebastião 
Folia de Reis nos bairros rurais 

Fevereiro Carnaval 

Maio Festa da congada no distrito da Guardinha 
Exposição agropecuária 

Junho Festa Junina 

Agosto Festa de Folia de Reis 

Outubro Festa de aniversário da cidade 

Dezembro Festa das Congadas e Moçambique 

 
 

6.7.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

 
Abaixo é possível observar a tabela 32 com a relação das festividades 

realizadas ao longo do ano no município de São Tomás de Aquino: 

Tabela 32-Calendário de Festas de São Tomás de Aquino 
 

Mês São Tomás de Aquino 

Janeiro Festa de Reis dos Teófilo 
Dia do Padroeiro Santo Tomás de Aquino 

Fevereiro Carnaval 

Junho Festa Junina 
Encontro de Folia de Reis 

Julho Festa do Doce 
Comemoração do aniversário da cidade 
Festa do Peão 
Festa de São Sebastião 

Setembro Festa de São Vicente de Paulo 

Outubro Festa do Café 

Dezembro Festa das Congadas 
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6.8 Forma de Ocupação 

Por volta dos anos de 1700 essa região era habitada por índios nativos, os 

quais, foram dizimados pelos invasores advindos da Europa. 

Com a colonização europeia, e a implantação da cultura cafeeira vem junto 

com a escravatura, dessa forma, em toda essa região que possuía desde essa 

época um potencial, bem como uma produção em larga escala da cultura do café e 

fazendas de gado, retinha um grande número de escravos, esses que ao fugirem 

formaram diversos quilombos por toda região. 

Dessa forma, todo esse entorno tem grande influência africana devido aos 

escravos, e dos colonizadores de origem portuguesa e, portanto, as cidades que 

nessa região se formaram seguem o padrão de crescimento de forma concêntrica, 

em torno da igreja principal da cidade, chamada também de igreja matriz. 

Para a implantação de um Plano de Gestão de Resíduos é importante 

conhecer o desenho urbano da cidade, pois os projetos tanto de sistemas de água 

de esgoto, como de drenagem urbana estão diretamente ligados a ele. 

 
 

6.9 Saneamento Básico 

A partir da Lei n° 11.445/2007, saneamento básico é o conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos, e drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas. 

O saneamento básico é feito com vistas a garantir a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população, evitando as ameaças decorrentes da presença de 

contaminantes, detritos, resíduos, patógenos ou substâncias tóxicas em geral (IBGE, 

2011). 

Diversos problemas ambientais estão associados à falta ou à precariedade do 

saneamento, tais como: poluição ou contaminação na captação de água para o 

abastecimento humano, poluição de rios, lagos, lagoas, aquíferos, doenças, erosão 

acelerada, assoreamento, inundações frequentes, com as consequentes perdas 

humanas e materiais (IBGE, 2011). 

O acervo de informações sobre as condições do saneamento básico é muito 

importante para se construir um diagnóstico amplo, pois permite compreender os 
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níveis de desenvolvimento social e ambiental da cidade e as implicações na área da 

saúde (MMA, 2011). 

Abaixo está descrita atual situação dos mecanismos de saneamento básicos 

referentes a cada município integrante do consórcio. 

 
6.9.1 CAPETINGA 

A quantidade gerada de lixo em Capetinga, destinada ao aterro Controlado 

do Município é de aproximadamente 4,3 ton/dia, de acordo com a projeção de 

geração per capta de resíduos. 

A população rural dispersa no Município não possui a cobertura total do 

serviço de coleta convencional. É preciso criar áreas de transbordo ao longo de 

áreas estratégicas para que a população rural deposite o lixo uma vez por semana 

ou quinzenalmente e o caminhão que realiza a coleta realiza o serviço abrangendo 

todas as áreas das estradas com seus respectivos pontos. 

O abastecimento é concedido para ser realizado pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG. 

No que se tratando de esgotamento sanitário, o município de Capetinga 

possui 98% de rede geral de esgoto, ou pluvial e o restante fossa séptica para a 

área urbana. Ao abordar a área rural tem-se 44% abastecido por rede de esgoto, 

48% por fossa séptica e os outros 8% por fossa rudimentar. 

 

 
6.9.2 CÁSSIA 

No município de Cássia, o índice de atendimento de abastecimento de água 

feito pela Copasa é de 94,52%, a cidade tendo dessa forma 6.410 ligações de água. 

Para coleta de esgotos, o Município conta com sistema público operado pela 

Prefeitura Municipal com índice de atendimento de 99%. Todos os bairros são 

atendidos. Existe falta de instalação de esgotamento sanitário em alguns 

condomínios situados às margens do Lago Mascarenhas de Morais. As redes 

coletoras são, em sua maioria, constituídas por manilhas cerâmicas de 1,00 m de 

comprimento, com diâmetros variáveis. O sistema não possui interceptores e, todo o 

esgoto é lançado nos córregos que drenam a cidade. 
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Os resíduos domésticos e urbanos são coletados pela Prefeitura Municipal, 

gerenciados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura que conta com uma equipe de 

13 (treze) operadores e um supervisor. 

 
6.9.3 FORTALEZA DE MINAS 

A coleta de lixo nas áreas urbanas recebeu um significativo incremento, 

principalmente de 1991 a 2000, passando de 74,87% em 1991 para 99,00% em 

2000. Nos últimos anos, essa cobertura evoluiu para atender a totalidade dos 

domicílios (100%). Atualmente, 99% dos domicílios de Fortaleza de Minas estão 

ligados à rede de esgotamento sanitário. Não há sistema de afastamento e 

tratamento dos esgotos sanitários. 

Algumas das moradias, por encontrarem-se em zonas rurais, estão atendidas 

com infraestrutura de fossa séptica. Segundo os dados do IBGE (2010), 1.17% das 

moradias possuem fossa séptica, queda significativa comparada à cobertura em 

2000 na ordem de 9.27%. Esta queda pode estar atrelada às mudanças na 

classificação de residências e implantação de infraestrutura, passando a receber o 

serviço de coleta de esgoto. De qualquer forma, testemunhou-se nas observações 

realizadas in loco, ao longo da campanha de campo executada pela equipe técnica 

do diagnóstico, muitas propriedades rurais não beneficiadas com a infraestrutura de 

fossa séptica. 

As fossas negras ou rústicas, também muito comum nas zonas rurais, são 

alternativas muito precárias a este tipo de esgotamento. Muitas vezes, são 

indevidamente confundidas com fossas sépticas. 

 
 
 

6.9.4 JACUÍ 

O abastecimento de água no município de Jacuí é realizado pela empresa 

COPASA-MG. A mesma atende 100% das propriedades que se encontram em zona 

urbana. Já se tratando da zona rural, a porcentagem abastecida pela mesma 

empresa é de apenas 2%, 70% advêm de poços ou nascentes que se encontram na 

própria propriedade e os outros 28% são providos de outra forma de abastecimento 

de água. 

A destinação do lixo na zona urbana é feito quase que inteiro por coleta do 

serviço de limpeza da cidade, que fica portanto com uma porcentagem de 98% de 
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todo esse recolhimento, sendo os outros 2% findados através de queimadas no 

próprio logradouro. Na zona rural, tem-se que 20% é recolhido pela empresa da 

cidade, sua maior parte equivalente a 65% é coletado por caçambas do serviço de 

limpeza, 18% é queimado na propriedade e os outros 2% divididos entre ser jogado 

em terreno baldio ou outra forma de destino. 

Em relação ao esgotamento sanitário no município, tem-se que um 91% é 

direcionado à rede geral de esgoto ou pluvial, 7% corresponde a fossa séptica 

rudimentar e os outros 2% em rio, lago ou mar. Já a zona rural tem o percentual 

correspondente à fossa rudimentar igual a 95%, sendo os outros 5% divididos entra 

rio, lago ou mar, vala, fossa séptica ou não possuem nenhum desses tipos. 

 
6.9.5 MONTE SANTO DE MINAS 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA é o órgão 

responsável pelo abastecimento de água no município de Monte Santo de Minas 

abastecendo 100% de toda a zona urbana. Já a respeito de quanto abastece na 

rede rural esse número cai para 25%, sendo que 63% vem de poço ou nascente na 

propriedade e os outros 12% correspondem a outras formas de abastecimento de 

água. 

A destinação do lixo na zona urbana também corresponde a 100% realizada 

pelo serviço de coleta e limpeza na cidade. No entanto, na zona rural já é bem 

diferente, tendo apenas 30% de seus resíduos coletados por esse serviço, 52% é 

queimado na própria propriedade, 2% jogado em terreno baldio ou em outro 

logradouro, 3% é enterrado na propriedade, 5% é coletado pela caçamba de limpeza, 

e o restante equivalente a 8% possui outro destino. 

Uma vez que se falando do esgotamento sanitário, a cidade também possui 

100% da sua zona urbana feito pela rede geral de esgoto. A realidade da zona rural 

mais uma vez é bem diferente, tendo a porcentagem referente de apenas 20%, 

ficando 48% correspondente à fossa rudimentar, 30% fossa séptica, e os outros 

2%vala ou rio, lago ou mar. 

 
6.9.6 PRATÁPOLIS 

O órgão responsável pelos sistemas de saneamento de água e esgoto é o 

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), que possui uma estação de 

tratamento de água (ETA), porém carece de uma Estação de Tratamento de Esgoto 
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(ETE), abastecendo 98% de toda a área urbana, os outros dois 2% são providos de 

poços ou nascentes na propriedade. Na zona rural a empresa abastece 18%, 

enquanto a maior parte do abastecimento correspondente a 62% é advindo de poço 

ou nascente na propriedade, 8% provem da captação de água da chuva 

armazenada em Cisterna, e os outros 12% de outra forma de abastecimento de 

água. 

Quanto a destinação do lixo, 99% é coletado pelo serviço de limpeza da 

cidade, sendo o restante referente a 1% coletado por caçamba de serviço de 

limpeza. Já na zona rural, 24% que é coletada pelo serviço de limpeza, 36% do 

rejeito é queimado na propriedade, 28% coletado em caçamba de serviço de 

limpeza, e os outros 12% é dividido em rejeitos jogados em terreno baldio ou 

logradouro, enterrado na propriedade ou outro destino diferente dos citados acima. 

 
6.9.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

No município de São Sebastião do Paraíso, o abastecimento de água é 

realizado também pela COPASA e dessa forma, 100% da população residente na 

zona urbana é atendida por esse serviço. Já na zona rural a empresa consegue 

abastecer um equivalente a 38%, ficando dessa forma 52% proveniente de poço ou 

nascente e os outros 10%de outra forma de abastecimento de água. 

Quando o assunto é a destinação do lixo urbano no município 99% de todos 

os resíduos é coletado pelo serviço de limpeza, ficando esse 1% remanescente 

sendo coletado por caçamba do serviço de limpeza. 

O Quadro da zona rural já é diferente, uma vez que 38% do resíduo gerado é 

coletado pelo serviço de limpeza municipal, 34% é queimado na propriedade, 12% é 

coletado em caçamba de serviço de limpeza e os outros 14% é dividido em ser 

jogado em terreno baldio ou logradouro, enterrado na propriedade ou recebe outro 

destino diferente os citados acima. 

 
6.9.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

Como várias cidades de grupo, São Tomás de Aquino tem seu abastecimento 

de água também realizado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA, a qual abastece 100% do município. Já a zona rural não é abastecida 

pela empresa, ficando essa área portanto, dividida em poços ou nascentes na 

propriedade. 
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Falando a respeito de destinação de lixo em São Tomás de Aquino é 98% 

feita pelo serviço de limpeza e coleta municipal, sendo os outros 2% coletados por 

caçambas do serviço de limpeza. Já na zona rural, a empresa é responsável por 

apenas 15% da coleta, ficando dessa forma 58% queimado na propriedade, 12% é 

enterrado, 6% é jogado em terreno baldio ou logradouro e os outros 9% restantes 

possuem outro tipo de destinação não citada acima. 

 

 
6.10 Abastecimento de Água 

6.10.1 CAPETINGA 

No que se tratando de abastecimento de água, o município de Capetinga tem 

esse serviço realizado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, 

a qual abastece 100% da área urbana do município e seus principais dados podem 

ser observados na tabela 33: 

 

Tabela 33- Abastecimento de água em Capetinga 
 

Entidade Responsável Copasa 

Bairros Nao Atendidos Atende Todos 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

 

ETA 

Tratamento Realizado Convencional 

Volume de Água Tratada (mês) 33,926 m³ 

Problemas existentes Não registrados 

Avaliação do Serviço pela População Não existe registro de reclamação 

 
 
 

6.10.2 CÁSSIA 

A sede do município possui uma população estimada em 18.057 habitantes 

sendo o índice de atendimento de 94,52% em relação ao abastecimento de água 

na sede do município. O sistema de abastecimento de água da sede do município 

tem atualmente 6.410 ligações de água. 
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No que diz respeito ao abastecimento de água a sede do município conta 

com sistema público operado pela COPASA em regime contínuo. Todos os bairros 

são atendidos satisfatoriamente. 

A captação é superficial, com tomada de água no Córrego Onça e 

Barraginha, com capacidade de 69 l/s A adução de água bruta se dá por recalque, 

com dois conjuntos moto-bomba de sendo um reserva, em uma adutora de tubo 

de ferro fundido de diâmetro de 200 e 250 mm e extensão de 2.725m. O 

tratamento é feito em ETA (Estação de Tratamento de Água) do tipo convencional 

em concreto armado – Floculadores, Decantadores e Filtros, por gravidade, com 

capacidade nominal de 69 l/s, atualmente opera em média com 41,83 l/s com 

funcionamento de19:08 h/dia, distribuindo 3.614m³/dia. 

Da ETA, a água é conduzida para 11 reservatórios com capacidade total de 

2.579m³. Os reservatórios são de concreto e metálico, do tipo elevado, apoiado e 

semienterradosa água chega à população através de rede distribuidora em tubos 

PVC e ferro fundido, com diâmetros variáveis de 25 a 250mm com 

aproximadamente 82 km de extensão. 

 

 

Diagnóstico 
 

 

- Setorização com controle da macro medição pelo setor de abastecimento. 

- Índice de perda percentual em 34% da água distribuída. 

- Existe deficiência na Proteção e Preservação do manancial de abastecimento 
 

 

Monitoramento 

Prevê-se a avaliação sistemática, projetos e ações propostas, 

consubstanciadas na elaboração de relatórios periódicos que meçam a sua 

eficiência e eficácia ao longo do tempo, estruturando-se e implantando-se os 

seguintes indicadores: 

– Frequência de análise da qualidade da água 

Objetivo: atender aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde no 

aspecto de frequência de análise da água distribuída; 
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– Qualidade físico-química da água distribuída 

Objetivo: mostrar a qualidade físico-química da água distribuída ao usuário 

do sistema de abastecimento em cada ponto de coleta do município 

 
– Qualidade microbiológica da água distribuída 

Objetivo: mostrar a qualidade microbiológica da água distribuída ao usuário 

do sistema de abastecimento de água do município 

 
– Índice de perdas do sistema 

Objetivo: mostrar o índice de perdas do sistema de abastecimento de água 

do município 

 
– Atendimento à solicitação de serviços 

Objetivo: mostrar o percentual de serviços de água e esgoto atendidos fora 

do prazo previamente estabelecido. 

 

Na tabela 34 tem-se o resumo em relação ao abastecimento de água n 

município de Cássia: 

Tabela 34- Abastecimento de água em Cássia 
 

Entidade Responsável Copasa 

Bairros Nao Atendidos Atende Todos 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

 

ETA 

Tratamento Realizado Convencional 

Volume de Água Tratada (mês) 105m³ 

Problemas existentes Não registrados 

Avaliação do Serviço pela População Não existe registro de reclamação 
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6.10.3 FORTALEZA DE MINAS 

Na tabela 35 tem-se o resumo em relação ao abastecimento de água n 

município de Fortaleza de Minas: 

 
 

Tabela 35- Abastecimento de Água de Fortaleza de Minas 
 

Entidade Responsável COPASA 

Bairros Nao Atendidos NÃO POSSUI 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

 

SIM 

Tratamento Realizado SIM 

Volume de Água Tratada (mês) 15.000 m³ 

Problemas existentes Vazamentos e rupturas de rede 

Avaliação do Serviço pela População Bom 

 
 
 
 

 
6.10.4 JACUÍ 

 
 

Em Jacuí o abastecimento de água é realizado pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA, o município não possui estação de 

tratamento de água apenas cloração e fluoretacão, pois o sistema e composto por 

poços artesianos. A cobertura dos serviços de saneamento em Jacuí vem 

aumentando nas duas últimas décadas, sendo superior a média de atendida no 

Brasil e Estado, no quesito de números de instalações de rede coletora de esgoto e 

de água encanada por domicilio, apesar de se ter um grande agravante por não 

possuir tratamento de esgoto, sendo todo lançado in natura nos corpos receptores, o 

que causa grandes problemas de saúde publica para o município. No quesito 

destinação de resíduos ainda verificamos vários problemas como queima e 

disposição a céu aberto que apesar de ter diminuído na ultima década, ainda é um 

problema para o município. 

Na tabela 36 tem-se o resumo em relação ao abastecimento de água n 

município de Jacuí: 



63 
 

Tabela 36- Abastecimento de Água de Jacuí 
 

Entidade Responsável COPASA 

Bairros Não Atendidos Todos Atendidos 

Consumo Per Capita 135 L/Hab/dia 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

SIMPLIFICADO 

Tratamento Realizado Fluoretação e cloretação 

Volume de Água Tratada (mês) 26.190 m³/mês 

Extensão da Rede 26.356 Km 

Problemas existentes Nenhum 

Avaliação do Serviço pela 

População 

Bom 

 
 
 

6.10.5 MONTE SANTO DE MINAS 

No que diz respeito ao abastecimento de água, a sede do município conta com 

sistema público operado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), em 

regime contínuo. Todos os bairros urbanos são atendidos pelo sistema público de 

abastecimento. A captação é superficial com barragem de nível no Córrego Guardinha, 

com vazão de 38L/s e com tomada direta, por meio de balsa no Rio Pinheirinho, com 

vazão de 35 L/s, possuindo 02 elevatórias de água bruta com vazão de 35 L/s cada, o 

recalque da água bruta é feito por meio de duas elevatórias. 

A adução de água bruta é feita por meio das seguintes adutoras: AAB Córrego 

Guardinha: Adução de água bruta por gravidade através de 02 canais de manilha de concreto 

DN 300, com extensão de 3.480 m, mais adutora em FOFO DN 200, com extensão de 

aproximadamente 1.881 m. AAB Rio Pinheirinho: Adução de água bruta é feita por meio de 

adutora em PVC DE FOF ODN250,com extensão de aproximadamente 3.300m. 

Tratamento com ETA convencional, em concreto armado, com vazão nominal de 45 L/s. 

Tempo de funcionamento médio 20 h/dia e casa de química padrão; reservação com de 12 

reservatórios, com capacidade total de 2.357 m³; elevatória de água tratada combo oster e rede de 
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distribuição com extensão total de 107,753 metros de redes de distribuidoras. Possui cerca de 

7.238 ligações prediais. 

Na tabela 37 tem-se o resumo em relação ao abastecimento de água n 

município de Monte Santo de Minas: 

 

Tabela 37- Abastecimento de Água de Monte Santo de Minas 
 

Entidade Responsável COPASA 

Bairros Não Atendidos Todos atendidos 

Consumo Per Capita 9.45 m³ 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

Convencional 

Tratamento Realizado Floculação, decantação, filtração, 

cloração e fluoretação. 

Volume de Água Tratada (mês) 114.884 m³ 

Extensão da Rede 121,83 km 

Problemas existentes Vazamentos e falta de Água. 

Avaliação do Serviço pela 

População 

- 

 
 
 

6.10.6 PRATÁPOLIS 

 
 

O município de Pratápolis é abastecido por um sistema que explora o 

manancial superficial Rio Palmeiras, em um ponto á montante do município, que 

trata um volume de 55 m³ dia, sendo 1.650 m³ por mês, e o consumo médio per 

capita de água (l/hab.dia) é de 159,36. A água captada passa por duas etapas nesta 

fase inicial, primeiro por um pré filtro que tem a função de remover as partículas de 

sólidos de maior tamanho, como galhos, areia, e depois é encaminhada para a casa 

de bombas, sendo o sistema de tratamento da água utilizado, o convencional que 

possui: captação, adução, ETA, reservatório, redes de distribuição e ligações 

domiciliares. A ETA está localizada no bairro Caixa d’água e possui 26 funcionários. 
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Atualmente, são aduzidos do ponto de captação aproximadamente 50 a 60 

litros/h por meio de duas bombas Thebe RL26 Motor 40 HP rotação 3.750, 100 

amperes e 40 cavalos cada, que recalcam a água direto para a estação de 

Tratamento de Água e que é posteriormente distribuída para reservatórios metálicos 

em 6 pontos no município. Apenas o bairro Bela Vista e o Distrito 3 Fontes não são 

abastecidos pela água do Rio Palmeiras, por conta das condições das tubulações da 

rede de distribuição de água, que não conseguem levar água por gravidade para 

estes dois pontos com a pressão necessária. Por conta deste problema, o município 

possui dois poços de captação de água subterrâneos nestes dois pontos, que são 

mais afastados da área central. No entanto, são realizados medições de vazão ou 

monitoramento dos poços. A população abastecida pelos poços não paga taxa pelo 

SAAE. Não foi possível obter a extensão da rede do Sistema de Abastecimento de 

Água de Pratápolis, pois a prefeitura e o SAAE não possuem dados ou mapas 

referentes à distribuição das tubulações. 
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Tabela 38- Abastecimento de água em Pratápolis 
 

Entidade Responsável SAAE – Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto 

Bairros Não Atendidos Quintas de Santo Antônio, Bela 
Vista, Distrito de Três Fontes 

Consumo Per Capita O SAAE não possui essa 

informação 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

Convencional 

Tratamento Realizado Fluoretação e cloretação 

Volume de Água Tratada (mês) 101 m³/mês 

Extensão da Rede O SAAE não possui essa 

informação 

Problemas existentes Ligações clandestinas e redes de 

distribuição anigas 

Avaliação do Serviço pela 

População 

A população se diz satisfeita, porém 

sempre cobram que seja feito 

melhorias no atendimento e serviço 

que é prestado. 

 
 
 
 

 
6.10.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
 

Manancial de Abastecimento do município de São Sebastião do Paraíso e 

Guardinha. 

A Captação de água bruta é realizada por tomada direta em 03 corpos 

hídricos distintos, através de barragem de nível, sendo: 

 Córrego Liso; 

 Córrego Pilões; 

 Ribeirão Santana; 

 Estações Elevatórias de Água Bruta – EEAB; 
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As águas captadas nos corpos hídricos, são recalcadas através de 03 (três) 

adutoras em ferro fundido até a Estação de Tratamento de Água. 

Estação de Tratamento de Água - ETA, 

É do tipo convencional, com capacidade nominal de 309 l/s, e distribuída 

atualmente 136,67 l/s, com Calha Parshall, Floculadores, Decantadores, Filtros, 

Desinfecção e Fluoretação. 

Reservação 

Composta por reservatórios enterrados, semienterrados, apoiados e elevados 

perfazendo a reservação de 9.735m³. 

Rede de Distribuição e adutoras 

Composta por tubos de PVC e/ou Ferro Fundido, com diâmetro variando 

de 50 a 400 mm, perfazendo 301.096m de redes de Distribuição 

O volume médio distribuído diariamente em 2017 foi de 11.808m³/dia (dados 

COPASA / Portal, agosto /2018). 

Unidade de Tratamento de Resíduos - UTR 

Unidade responsável pelo tratamento dos efluentes produzidos na Estação de 

Tratamento de Água, basicamente lodo produzido nos Floculadores, Decantadores e 

Filtros, pela reação química da água bruta com coagulantes – Sulfato de Alumínio. A 

unidade é composta por quatro lagoas de sedimentação. 

 

No distrito de Guardinha o Sistema de Abastecimento de Água 

 Captação: A Captação de água bruta é realizada através de dois 

poços profundos, C01 e C02, que trabalham em revezamento. 

 Estação de Tratamento de Água – ETA: Realizada por tratamento 

simplificado com a desinfecção e fluoretação, com capacidade 

produção nominal de 6,7 l/s e atual de Vazão de 2,77 l/s. 

 Reservação: Composta por um reservatório elevado perfazendo, 

com capacidade de reservação de 202 m³. 

 Rede de Distribuição e adutoras:Composta por tubos de PVC e/ou 

Ferro Fundido, com diâmetro variando de 50 a 150mm, perfazendo 

6.997m de redes de Distribuição. 

O volume médio distribuído diariamente em 2017 foi de 248m³/dia (dados 

COPASA / Portal, agosto /2018). 
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Descrição da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Santana no município de São 

Sebastião do Paraíso: A rede hidrográfica do município está inserida na Bacia do Rio 

Grande, na unidade de gerenciamento de Bacia GD7 IGAM. O principal curso 

d’água do Município e mais importante é o Ribeirão Santana, que tem sua nascente 

no Município vizinho de Jacuí, e é afluente do Rio São João a jusante, no Município 

de Pratápolis que desagua por sua vez no Rio Grande. 

Os principais afluentes do Ribeirão Santana são os córregos Liso, Pilões, 

Angola, Ribeirão da Água Quente. 

Outro córrego importante, porém, não pertencente a bacia do Ribeirão 

Santana é o córrego Fundo, que tem como principais afluentes, o Córrego do 

Bosque, Carrapatinho e Sapé. O córrego fundo por sua vez deságua, no rio Esmeril 

afluente do Rio Sapucaí, afluente do Rio Grande. 

Devido a topografia da cidade, no perímetro urbano existem diversas 

nascentes de córregos sendo estes, o Córrego Carrapatinhos, Córrego Lava-pés, 

Córrego Rangel, Córrego Fazendinha (ou Lagoinha), Córrego Matadouro e Córrego 

da Pedreira. 

Segundo Lima (2018), o estudo resultou na identificação de 154 nascentes 

que foram nomeadas conforme sua bacia hidrográfica inserida. 

Os mananciais de abastecimento de água da Sede do Município são o 

Córrego Pilões, Córrego Liso e Ribeirão Santana (a montante do perímetro urbano). 

Foi identificado como futuros mananciais de abastecimento pela Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais, os Córrego Fundo e Córrego Angola. 
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Tabela 39- Abastecimento de água em São Sebastião do Paraíso 
 

Entidade Responsável COPASA 

Bairros Não Atendidos Todos atendidos 

Consumo Per Capita 183 litros/hab/dia 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

Convencional 

Tratamento Realizado Floculação, decantação, filtração, 

cloração e fluoretação. 

Volume de Água Tratada (mês) 347.700 m³/mês 

Extensão da Rede 380,44 km 

Problemas existentes - 

Avaliação do Serviço pela 

População 

- 

 
 
 

6.10.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

 
 

Na tabela 40 é possível identificar as principais características do sistema de 

abastecimento de água do município de São Tomás de Aquino 



70 
 

Tabela 40- Abastecimento de água em São Tomás de Aquino 
 

Entidade Responsável COPASA 

Bairros Não Atendidos Todos atendidos 

Consumo Per Capita 4,84 m³/mês 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA) 

Convencional 

Tratamento Realizado Fluossilicato de sódio e Hipoclorito 

de Cálcio 

Volume de Água Tratada (mês) 33.000 m³ 

Extensão da Rede 28,11 km 

Problemas existentes Vazamentos externos e internos 

Avaliação do Serviço pela 

População 

- 

 
 
 

No gráfico tem-se os domicílios de São Tomás de Aquino que são abastecido 

com água encanada. 

 
 
 

 

Gráfico 7-Número de domicílios com abastecimento de água 
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6.11 Esgotamento Sanitário 

Os resíduos do saneamento são caracterizados como aqueles gerados a 

partir dos serviços prestados através do abastecimento de água ou esgotamento 

sanitário. O processo de tratamento de água ou esgoto, em sua grande maioria e 

técnicas comumente utilizadas, possui a geração de lodos como um subproduto. 

A geração de lodo representa um problema ambiental sério, com diversos 

problemas diagnosticados para o meio ambiente, em virtude de possuir uma série 

de produtos químicos que traz o desequilíbrio ambiental da fauna e flora. 

Dentro deste cenário ressalta-se a responsabilidade dos prestadores de 

serviço, sejam estas as companhias estaduais ou mesmo os serviços de autarquias municipais, 

em providenciar o devido tratamento e destinação dos lodos gerados no processo de prestação 

nos serviços de saneamento básico. 

 
 

6.11.1 CAPETINGA 

No município de Capetinga, de acordo com as informações adquiridas 

pelo SNIS, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) realiza 

somente o tratamento de água, não havendo tratamento de esgoto no Município. 

 

 
6.11.2 CÁSSIA 

Para coleta de esgotos, o município conta com sistema público operado 

pela Prefeitura Municipal com índice de atendimento de 99%. Todos os bairros são 

atendidos. Existe falta de instalação de esgotamento sanitário em alguns 

condomínios situados às margens do Lago Mascarenhas de Morais. 

As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas por manilhas 

cerâmicas de 1,00 m de comprimento, com diâmetros variáveis. O sistema não 

possui interceptores e, todo o esgoto é lançado nos córregos que drenam a cidade. 

Diagnóstico: 

 Falta tratamento de esgoto; 

 Esgoto lançado “in-natura’ nos corpos hídricos do município; 

 Falta de interceptores; 
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 Falta de levantamento detalhado de todas as propriedades rurais 

do Município; 

 Falta de dados sobre a qualidade da água lançada no Lago de 

Mascarenhas pelos condomínios; 

 Não existe um plano de engenharia atualizado do sistema de 

esgotamento. 

Monitoramento: 

 Indicadores de saúde referentes à doenças decorrentes da via 

hídrica;

 Intervenções de manutenção;

 Numero de residenciais atendidas pela captação de esgoto;

 
 

 Indicadores de saúde referentes à doenças decorrentes da via 

hídrica;

 Intervenções de manutenção;

 Numero de residenciais atendidas pela captação de esgoto;

 Expansão urbana;
 
 

6.11.3 FORTALEZA DE MINAS 

Quanto ao esgotamento sanitário, atualmente, 99% dos domicílios de 

Fortaleza de Minas estão ligados à rede de esgotamento sanitário. Não há sistema 

de afastamento e tratamento dos esgotos sanitários. Algumas das moradias, por 

encontrarem-se em zonas rurais, estão atendidas com infraestrutura de fossa 

séptica. Segundo os dados do IBGE (2010), 1.17% das moradias possuem fossa 

séptica, queda significativa comparada à cobertura em 2000 na ordem de 9.27%. 

Esta queda pode estar atrelada às mudanças na classificação de residências e 

implantação de infraestrutura, passando a receber o serviço de coleta de esgoto. 

De qualquer forma, testemunhou-se nas observações realizadas in loco, ao 

longo da campanha de campo executada pela equipe técnica do diagnóstico, muitas 

propriedades rurais não beneficiadas com a infraestrutura de fossa séptica. As 

fossas sépticas são infraestruturas simples de esgotamento sanitário, que 

possibilitam a realização de um tratamento primário do efluente através da 
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separação físicoquímica da matéria contida no esgoto. Muito usadas em residências 

rurais, as fossas sépticas podem propiciar a remoção de cerca de 40% da demanda 

biológica de oxigênio (DBO) contida no esgoto. As fossas negras ou rústicas, 

também muito comum nas zonas rurais, são alternativas muito precárias a este tipo 

de esgotamento. Muitas vezes, são indevidamente confundidas com fossas sépticas. 

 
 

6.11.4 JACUÍ 

Em relação ao esgotamento sanitário no município, tem-se que um 91% é 

direcionado à rede geral de esgoto ou pluvial, 7% corresponde a fossa séptica 

rudimentar e os outros 2% em rio, lago ou mar. Já a zona rural tem o percentual 

correspondente à fossa rudimentar igual a 95%, sendo os outros 5% divididos entra 

rio, lago ou mar, vala, fossa séptica ou não possuem nenhum desses tipos. 

 
 

6.11.5 MONTE SANTO DE MINAS 

A rede coletora de esgoto atende quase a totalidade do perímetro urbano, 

correspondendo a aproximadamente 94,41% dos domicílios. Para os condomínios 

de chácaras são adotadas soluções individuais, a exemplo de fossas rudimentares. 

As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de tubos de PVC e 

manilhas cerâmicas, existem alguns poços luminares. 

 

Gestão dos Serviços: 

A prestação dos serviços de esgotamento sanitário é realizada pela Prefeitura 

Municipal de Monte Santo de Minas, através da Secretaria de Obras Públicas, 

Serviços Urbanos e Rurais, Agricultura. 

As demandas de instalação, fiscalização e manutenção da rede são 

executadas pelos funcionários da Secretaria de Obras. 

 
Tanto na sede municipal, quanto no distrito, as principais deficiências são: 

 Falta de cadastro de rede; 

 Inexistência de normatização na implantação de redes; 

 Deficiência de Poços de visita; 

 Ligações clandestinas de esgoto à rede pluvial; 
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 Lançamento de água pluvial residencial à rede de esgoto; 

Inexistência de Interceptores; 

 Inexistência de sistema de tratamento. 
 
 

Tarifário: 

O Município de Monte Santo de Minas não possui uma política tarifária para 

os serviços de esgotamento sanitário, prestado pela Prefeitura Municipal. Existe 

apenas a cobrança da taxa para ligação da rede domiciliar à rede municipal esgoto 

no valor de R$ 100,00. Esta ligação é realizada apenas para os domicílios regulares, 

que possuem Alvará Construção. A ausência de tarifação impossibilita a 

sustentabilidade econômico-financeira do sistema e deve ser providenciada para 

aprimorar a qualidade dos serviços ofertados à comunidade. 

 

-Rede Coletora: 

A Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas não possui mapas com a 

localização de todo o sistema, dispondo apenas de projetos específicos de diversos 

bairros. 

As redes foram implantadas sem obediência ás normas e especificações 

técnicas adequadas, tendo em vista a não elaboração de projetos das mesmas. As 

disposições exatas das redes, que não possuem projeto são conhecidas apenas por 

alguns funcionários da Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, que 

participaram das implantações das mesmas. Baseando-se nos mapas da cidade nos 

projetos parciais existentes na Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, e na 

extensão da rede de abastecimento de água, estima-se uma rede coletora com 

cerca de 82 km. 

 

Tratamento: 

O Município de Monte Santo de Minas dispõe apenas de três estações de 

tratamento de esgoto compacta (ETE), localizadas nos bairros Coéte, São Camilo e 

Ouro Verde. 

Estas ETE’s possuem capacidade para atender 1,72% da população. O 

restante do esgoto gerado no município e distrito são lançados no Córrego Tijuco 

Preto, afluente do córrego das Pedras e córrego da Lage. Os locais de descarga e 

sua área de influência apresentam aspecto desagradável em determinados trechos, 
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observando que o lançamento de esgotos sanitários in natura em corpos hídricos 

provoca a degradação da qualidade das águas. 

 

Localidades rurais: 

De acordo com informações repassadas pelos representantes da Prefeitura 

Municipal, a grande maioria das casas nas demais comunidades rurais faz o uso de 

fossas rudimentares individuais. Não há rede coletora ou projetos em andamento 

para solucionar a situação do esgotamento sanitário. 

Vale reforçar que as fossas rudimentares, por serem instalações precárias e 

sem devido controle e monitoramento, potencializam os riscos de contaminação do 

solo e das águas subterrâneas, além de poder também atingir águas dos córregos e 

rios da região. O uso para consumo humano de águas contaminadas por estes 

sistemas refletem na saúde de muitas pessoas, uma vez que com o despejo de 

esgoto nos corpos d’água há presença de muitos patógenos transmissores de 

doenças. Além disso, há ainda o problema de ordem ambiental, como a perda da 

biodiversidade aquática e contaminação do solo como já mencionado acima. 

 
6.11.6 PRATÁPOLIS 

 
 

O município de Pratápolis não possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

e atualmente o sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitário do município de 

Pratápolis é realizado através de gravidade e são despejados diretamente nos 

corpos d’água que banham o município, o Rio Palmeiras e o Córrego do Prata. Os 

lançamentos distintos de esgoto sanitário pela rede pública no Rio Palmeiras 

totalizam 12 pontos e no córrego do Prata 11 pontos. 

Uma problemática referente ao esgotamento sanitário do município são as 

ligações clandestinas diretas, onde as residências despejam seus respectivos 

dejetos diretos nos corpos d’água em inúmeros pontos. O SAAE não possui 

registros referente a esses pontos, outro fato que incomoda bastante a população é 

o mau cheiro em diversos pontos do rio, próximo as residências. 

Outro problema que existe são as tubulações de água de chuva das 

residências interligadas aos ramais domiciliares de esgoto sanitário, o que resulta 

problemas durante a época de chuva, onde os poços de visitas de esgoto sanitário 

tem uma vazão muito superior ao do cotidiano. O lançamento de esgoto é um forte 
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contribuinte para a contaminação ambiental, tornando se prioritária a execução de 

ETE no município de Pratápolis. 

 
6.11.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

A COPASA tem a concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, da 

Sede Municipal de São Sebastião do Paraíso com 24.450 ligações. 

O SES é subdividido em 05 bacias urbanas distintas que são: 

 Bacia do Córrego Liso (Córrego Liso e Matadouro); 

 Bacia do Córrego Fazendinha (também conhecido como Córrego 

Lagoinha); 

 Bacia do Córrego Carrapatinhos; 

 Bacia do Córrego Bosque; 

 Bacia do Córrego Rangel. 

 

Identificação de principais fundos de vale, corpos d´água receptores e 

possíveis áreas para locação de ETE: 

 

Fundo de Vales 

 Córrego Rangel, entre a Av. Zezé Amaral e ponte em estrada vicinal 

a jusante; 

 Córrego Fazendinha, ao lado do Bairro Cidade Industrial; 

 Córrego Carrapatinhos a montante da Rua Dutra Silva. 

Na sede municipal o sistema de esgotamento Sanitário é descrito abaixo: 

 

Rede Coletora 

O Sistema coletor é realizado por rede em manilha de cerâmica em sua 

maioria e tubos PVC, com diâmetro variando de 100 a 200mm, com poços de visita 

em alvenaria e/ou concreto, com tampas de visita em concreto e/ou ferro fundido, 

instalados no encontro de redes, mudanças de direção ou na distância máxima de 

80m. 

O sistema atualmente conta com 247.488m de redes coletoras 
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Interceptores 

O sistema é dotado de interceptores, instalados as margens do córregos 

urbanos perfazendo mais de 42.000m, em tubo de PVC para diâmetro de 200 a 

400m, em tubos de PEAD para diâmetro de 450mm e em tubo de concreto armado 

de 500 a 600mm. 

Assim com as redes coletoras, o sistema de interceptores é dotado de poços 

de visita em concerto armado, com tampa de ferro fundido e/ou concreto armado, 

instalado ao longo dos interceptores numa distância máxima de 80m ou quando da 

mudança de direção. 

 

Estação Elevatória de Esgoto 

O SES conta atualmente com 03 Estações de Elevatórias de Esgoto – EEEs, 

sendo um de linha – EEEL05 no bairro Jardim Daniela, atendendo ao bairro, uma 

EEEFinal01, na área da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE, do Córrego 

Liso, com abrangendo as Bacias do Córrego Liso, Fazendinha (Lagoinha) e Bacia do 

Córrego Rangel. A terceira é a EEEFinal 02 na ETE do córrego do Bosque, 

abrangendo as bacias do Córrego Carrapatinhos e Córrego Bosque. 

Está em construção a EEEL 03 Rangel, as margens do córrego Rangel, com 

atendimento a bacia do mesmo, o qual recalcará seus efluentes para o interceptor 

do Córrego Fazendinha (Lagoinha). 

Outra EEEL 04 Bosque, será construída para recalque de parte do bairro 

Rosentina Alves de Figueiredo, para o interceptor do Córrego do Bosque. 

 

Estações de Tratamento de Esgoto 

O sistema conta com duas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE sendo: 

ETE Liso, as margens do córrego Liso e Fazendinha, para tratamento dos 

efluentes das bacias dos Córrego Liso, Fazendinha e Rangel, a montante, com 

tratamento biológico, constituída de Tratamento Preliminar, 02 Reatores de Fluxo 

Ascendente tipo UASB, 01 Filtro Percolador Biológico – FPB, 01 Decantador 

Secundário, Leitos de Secagem, Queimadores de Gás e Laboratório. 

A Vazão para fim de plano é de 126,77 l/s, atualmente tratando apenas 34 l/s, 

devido a atrasos nas obras e implantação de EEEL 03 Rangel e das travessias sob a 

BR 265, na bacia do Córrego Liso. 
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ETE Bosque, as margens do córrego Bosque, para tratamento dos efluentes 

das bacias dos Córrego Bosque e Carrapatinhos, a montante, com tratamento 

biológico, constituída de Tratamento Preliminar, 01 Reatores de Fluxo Ascendente 

tipo UASB, 01 Filtro Percolador Biológico – FPB, 01 Decantador Secundário, Leitos 

de Secagem, Queimadores de Gás e Laboratório. 

A Vazão para fim de plano é de 54 l/s, atualmente tratando apenas 14 l/s. A 

ETE já está, implantada para fim de plano. 

Os Efluentes da Bacia do Córrego Bosque, não passam pela EEEF 02, 

alcançam o tratamento preliminar por gravidade. A totalidade da bacia do Córrego 

Carrapatinhos alcançam o tratamento preliminar pela EEEF 02. 

 
6.11.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

A cobertura dos serviços de saneamento em São Tomás de Aquino vem 

aumentando nas duas últimas décadas, sendo superior a média de atendida no 

Brasil e Estado, no quesito de números de instalações de rede coletora de esgoto e 

de água encanada por domicílio, apesar de se ter um grande agravante por não 

possuir tratamento de esgoto, sendo todo lançado in natura nos corpos receptores, o 

que causa grandes problemas de saúde pública para o município. 

 
 

6.12 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

 
6.12.1 CAPETINGA 

 
No município de Capetinga, atualmente o sistema de drenagem de águas 

pluviais é composto de duas estratégias, sendo elas a drenagem superficial e 

subterrânea. 

A drenagem superficial é feita através de sarjetas e pavimentos 

impermeabilizados que direcionam para as captações de águas precipitadas. 

Já a drenagem subterrânea é composta por captação de boca de lobo para 

conduzir o volume precipitado até seu lançamento final em corpo d’água. 

A limpeza das bocas de lobo é feita de acordo com a necessidade do 

município e após períodos chuvosos, de forma manual, e os resíduos retirados no 

processo de limpeza são destinados ao aterro. 
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6.12.2 CÁSSIA 

O desenvolvimento do município de Cássia ao longo das últimas duas 

décadas e o processo de adensamento urbano remete à expansão do tecido urbano. 

Com isso, há uma tendência da evolução do processo de ocupação do solo do 

município em maior escala através da urbanização, comprometendo assim, o 

volume de água e os recursos hídricos necessários para o abastecimento de água 

da população municipal. A politica está definida no Plano Diretor do Município. 

Deve-se assim, tomar medidas no sentido de obter um crescimento 

ordenado e harmônico com a natureza, considerando que: 

 O uso intensivo das águas subterrâneas ao longo do tempo pode 

superar a capacidade de recarga dos recursos hídricos naturais do 

município; 

 As águas de chuva e sua infiltração no subsolo são importantes no 

ciclo hidrológico para a recarga dos aquíferos subterrâneos e sua 

manutenção 

 As terrasplanagens, supressão ou substituição da cobertura vegetal 

e a ocupação urbana com obras civis, afetam a permeabilidade do 

solo, prejudicando a infiltração destas águas no subsolo; 

Por isso se faz necessária através de um programa ou plano municipal, a 

manutenção efetiva da rede hidrológica no município e também, traçamos as 

diretrizes de um crescimento ordenado da cidade, conciliando o desenvolvimento 

urbano e a natureza, tendo como diretrizes principais a permeabilidade do solo, a 

delimitação e proteção dos fundos de vales dos cursos d’água e a implantação de 

bacias de retenção ao longo de bacias hidrográficas e aplicar a política de uso e 

ocupação do solo. 
 

O sistema atual de drenagem de águas pluviais é composto da seguinte 

maneira: 
 

 Drenagem superficial: feita através de sarjetas e pavimentos 

impermeabilizados que direcionam para as captações de águas 

precipitadas. 
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 Drenagem subterrânea: composta por captação de boca de lobo 

para conduzir o volume precipitado até seu lançamento final em 

corpo d’água. 

 
 
 

6.12.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
O município de Fortaleza de Minas possui um relevo acentuado, com 

desníveis de terreno e passagem de curso hídrico dentro da área urbana. Destes 

cursos hídricos, podemos apresentar o córrego Barra das Areias, local onde é 

realizada a captação de água da COPASA para abastecimento público. Também 

podemos descrever o córrego Quimbrito, que forma uma das principais avenidas da 

cidade. 

Também podemos citar o Ribeirão Fortaleza, com grande quantidade de água 

em seu leito. Todos estes cursos d’água deságuam no rio São João, um dos 

principais afluentes do Médio Rio Grande. As vias da cidade possuem bocas de lobo. 

Hoje no município a grande maioria das vias urbanas são dotadas de 

pavimentação asfáltica, sendo que a pequena porcentagem desprovida de 

pavimentação correspondem a uma área que passou a ser urbana recentemente e 

um loteamento popular que encontra-se com as obras de infraestrutura paralisadas. 

 
 

6.12.4 JACUÍ 

 
O município não possui um sistema de drenagem de águas pluviais, somente 

algumas bocas de lobo que transpõem algumas vias urbanas com maior declividade. 

 
6.12.5 MONTE SANTO DE MINAS 

As águas decorrentes da chuva (coletadas nas vias públicas por meio de 

bocas de lobo e descarregadas em condutos subterrâneos) assim como esgoto 

coletado (in natura) no município de Monte Santo de Minas são lançados em cursos 

d’águas naturais que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Grande que é formada 

por 393 municípios, dos quais 325 têm área totalmente incluída na Bacia que nasce 

na Serra da Mantiqueira, no município de Bocaina de Minas (MG), a uma altitude 

aproximada de 1.980 metros. A partir das cabeceiras seu  curso tem o sentido 
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Sudoeste - Nordeste, até a divisa dos municípios de Bom Jardim de Minas e Lima 

Duarte, onde passa a escoar no sentido Sul – Norte até a altura de Piedade do Rio 

Grande. Os principais afluentes do Grande pela margem direita são os rios das 

Mortes, Jacaré, Santana, Pouso Alegre, Uberaba e Verde ou Feio; e na margem 

esquerda os rios Capivari, Verde, Sapucaí-Mirim, Sapucaí (mineiro), Pardo, Sapucaí 

(paulista), Mogi-Guaçu e Turvo. 

O escoamento superficial sofre alterações em decorrência do processo de 

urbanização, derivada principalmente da impermeabilização da superfície (aumento 

da densidade das construções), produzindo o extravasamento de cursos de água, 

trazendo consigo a veiculação de doenças. 

O desmatamento e, consequentemente, erosão do solo que, no município 

apresenta-se na zona urbana na forma de ocupação desordenada de topos de 

morro e margens de rio e na zona rural ampliação de pastagens, resulta em agravos 

como assoreamento de canais e galerias, diminuindo suas capacidades de 

condução do excesso de água. 

 

O comportamento indisciplinado dos cidadãos, como a disposição 

inadequada de lixo, acaba por entupir galerias e deteriorar ainda mais a qualidade 

da água. O crescimento de uma cidade exige que a capacidade dos condutos seja 

ampliada com rigor de critérios técnicos. 

 
 

6.12.6 PRATÁPOLIS 

A Prefeitura de Pratápolis não possui mapeamento das redes de drenagem 

de águas pluviais de todo o município. Conforme já descrito o município está con- 

centrado em dois mananciais, sendo estes o Rio Palmeiras e o Córrego da Prata. 

Um grande problema referente à drenagem é a frequente ocorrência de ala- 

gamentos. Assim verifica-se que quanto a macrodrenagem urbana, mesmo em 

eventos chuvosos extremos, há tendência de enchentes no município. Quanto a mi- 

crodrenagem o município possui bocas de lobos que através de tubulações de con- 

creto direcionam os volumes precipitados na área urbana do município aos corpos 

d’água. Ressalta-se que em tais pontos de lançamento de água pluvial não existem 

dissipadores de energia, fato este que proporciona maiores tendências de ocorrerem 

erosões. Desta forma, recomenda-se a execução de dissipadores de energia em 
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todos os pontos de lançamento de água pluvial. No município de Pratápolis existem 

três áreas onde ocorrem alagamentos devido ao escoamento das águas pluviais 

Os locais onde sempre ocorrem, após os eventos de chuva mais intensa, são 

na área central próximo á Prefeitura, na área do loteamento próximo a rodovia MG 

2420 e no bairro Santa Adélia. Estes alagamentos são decorrentes das tubulações 

antigas de drenagem pluvial que não comportam mais o volume de água transporta- 

do, prejudicando significativamente a sua capacidade de escoamento. Assim torna- 

se fundamental realizar a substituição da rede de drenagem de água pluviais do mu- 

nicípio de modo a aumentar a sua capacidade e auxiliar na minimização dos episó- 

dios de enchentes no município. O Departamento de obras da Prefeitura é o respon- 

sável pela manutenção da drenagem pluvial do município, no entanto este departa- 

mento é muito carente de profissionais, e caso necessite de mais mão de obra se 

recorre às prestações de serviços pelos funcionários do SAAE. A Prefeitura de Pra- 

tápolis não possui contrato com nenhuma empresa na área de drenagem, sendo 

também constatado não possui projetos para melhorias na rede de drenagem pluvial. 

 
6.12.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

No município de São Sebastião do Paraíso, o lançamento de água pluviais na 

rede de esgoto ocorre pela canalização de imóveis antigos, que despejam na rede 

de esgoto da própria residência. 

Quanto a conexão de novas ligações de esgoto na rede pública é realizada 

uma vistoria de empresa de saneamento, fazendo assim, a orientação as proprietá- 

rios. 

 
6.12.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

O município de São Tomás de Aquino não possui Plano Diretor de Drenagem 

de Águas Pluviais Urbanas, e também não possui uma legislação sobre o manejo 

das águas pluviais. 

Os bairros novos possuem galerias que captam a água das chuvas e as en- 

caminham para o córrego. Na área central da cidade, apenas na rua Tereza Fontana, 

possui um sistema de galerias que encaminha para o córrego Fortaleza. 

 
6.13 Limpeza Urbana 
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A limpeza pública é caracterizada pela composição dos serviços de varrição, 

capina, roçagem, poda e corte de árvores e limpeza de bocas de lobo e galerias plu- 

viais. Este conjunto de serviços tem crescido consideravelmente nos últimos anos no 

país, principalmente pela implantação da Politica Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Varrição: A varrição pode ser realizada de forma manual o 

mecanizada. No Brasil, a varrição manual é realizada por garis, 

podendo ser tanto de empresa privada, como contratadas para 

a execução dos serviços pela própria prefeitura. O serviço de 

varrição consiste na limpeza dos logradouros públicos, retirando 

do ambiente os resíduos como areia, folhas secas, papéis e 

pontas de cigarro. Sua principal geração e composição se dão 

através do fluxo de pedestres, arborização e uso dominante 

(residencial ou comercial). 

Roçagem: A roçada pode ser realizada de forma manual ou meca- 

nizada. Na forma mecanizada são utilizadas roçadeiras e na forma 

manual, são utilizadas enxadas ou enxadinhas. 

Capina: A capina é realizada de forma manual, utilizando enxada ou 

enxadinha, e quando autorizado, utiliza-se produtos químicos. 

Poda: Geralmente executada de forma mecânica, com o auxílio de 

motosserras. 

Fundo de quintal: Este tipo de limpeza comumente é realizado de for- 

ma manual e mecânica, para resíduos menos pesados utiliza-se pás e, 

para resíduos mais pesados utiliza-se tratores ou caminhões munk. 

Limpeza de bocas de lobo e valas de drenagem: A limpeza das bocas- 

de-lobo e valas de drenagem são realizadas de forma manual com 

pás, porém, quando há a presença de resíduos mais pesados, utiliza- 

se tratores ou caminhões munk. 

 
 

6.13.1 CAPETINGA 

A metodologia de execução do serviço realizada no Município de Capetinga 

é através da varrição manual, onde são contratados 3 garis. A varrição ocorre na 

sexta-feira. Durante a etapa de levantamento de dados, identificou-se que os 
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resíduos são destinados para o aterro controlado, assim, não há um levantamento 

de volume gerado. 

Concluindo a avaliação dos serviços de Limpeza Pública, observou-se que o 

Município de Capetinga possui uma cobertura satisfatória, porém, necessitando de 

pequenos procedimentos para sua melhora e prestação efetiva do serviço. 

Segundo informações fornecidas pela Prefeitura o serviço de roçagem, 

capina, poda e limpeza de fundo de quintal são feitas conforme a demanda. Sobre 

a limpeza de boca de lobos não tem uma frequência específica. 

De maneira geral, o cronograma destes serviços ocorre apenas conforme a 

demanda, inexistindo um cronograma fixo dos serviços, tampouco um registro de 

prestação de serviços com o mapeamento das localidades realizadas com serviço 

prestado. A construção desse cronograma, assim como do registro das áreas e das datas 

podem favorecer a abrangência uniforme de todo o Município. 

É necessário estabelecer um cronograma de serviços de limpeza para que não 

venha ter problemas com enchentes e/ou inundações. 

Outro problema diagnosticado no município refere-se a um grande déficit na parte 

de lixeiras nas vias. Apenas em algumas partes da cidade foi identificado as lixeiras 

conforme ilustrado na figura abaixo. 

 
 

 

Resíduos orgânicos 
 

Em Capetinga não há relatos, tampouco dados que demonstrem existência ia de uma 

gestão adequada para os resíduos orgânicos. Nota–se que no Município, o descarte 

ocorre junto com os rejeitos, inexistindo uma política ou gestão especifica para esta 

classe de resíduos. Desse modo a sua destinação ocorre de mesma forma: 

aterramento. 

Nota-se a necessidade de estudo da viabilidade da coleta de resíduos 

orgânicos para área urbana. Também é ferramenta importante de gestão desses 

resíduos a implantação de programas em parceria com universidades e/ou escolas e 

outros segmentos, para auxiliar a população com as devidas técnicas de 

compostagem e a minimização desta classe de resíduos que possui enorme potencial 

de contaminação justificado pela geração de chorume. 
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6.13.2 CÁSSIA 

 
Os resíduos domésticos e urbanos são coletados pela Prefeitura Municipal, 

gerenciados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura que conta com uma equipe 

de 18 (dezoito) operadores e 01 (um) supervisor. Os equipamentos: 1 trator de 

esteira, 2 caminhos compactadores, 1 pá carregadeira, 2 caminhões basculante. 

De resíduos recicláveis são coletados ao mês aproximadamente 10 

toneladas e quanto aos resíduos orgânicos 200 toneladas 

Após um estudo qualitativo e quantitativo em que define a gravimetria dos 

resíduos sólidos coletados pela Prefeitura Municipal, bem como a sua 

caracterização e a relação do impacto social junto aos catadores de lixo, o que 

nos permitiu definir ações que abaixo descritas: 
 

O aterro controlado de Cássia se encontra dentro das normas de 

disposição de resíduos sólidos urbanos, mas precisa de adequações 

e melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais, na 

sinalização, na vegetação dos limites do aterro; 
 

O município de Cássia conta com sistema de coleta porta a porta 

através da Prefeitura, frequência de uma vez por semana de 

recicláveis e coletas informais por catadores que não fazem parte da 

ASCARPAC e outras associações que necessitam ser 

regulamentadas. Os pontos de coleta seletiva em áreas públicas não 

estão sistematizados e não existem pontos de entrega voluntárias; 

Existência de “Ferros Velhos” sem o devido controle legal; 

A coleta de resíduos orgânicos resultantes de poda de árvores e 

varrição é executada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura e são 

dispostos no aterro controlado; 

Existe coleta e aterro controlado de resíduos sólidos da construção civil; 

A logística reversa é aplicada para agrotóxicos; 

Existe coleta de resíduos sólidos da área da saúde através de 

empresa especializada e contratada pela prefeitura que atende a 
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rede pública de saúde, Hospital São Vicente de Paulo, consultórios 

odontológicos e veterinários; 

Não existe diagnóstico do controle de resíduos sólidos, gasosos e 

líquidos das atividades agropecuárias e industriais de forma 

sistêmica e integrada. 

 
 

6.13.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
 

Em Fortaleza de Minas, a gestão dos resíduos sólidos está vinculada ao 

Departamento de Planejamento, Obras Públicas, Serviços Urbanos, 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, conforme a Lei Municipal nº 

826/2006 e é exercida por dois setores: Setor de Serviço de Limpeza Pública, 

Parques e Jardins e Vigilância e o Setor da Usina de Triagem e Compostagem de 

Lixo e Meio Ambiente. As atribuições de cada serviço são assim descritas: 

Serviço de Limpeza Pública: executar os serviços de varrição dos 

logradouros públicos; limpeza de praças, locais de eventos e canais; 

capina; podas. O setor conta com 07 funcionários para realização e 

fiscalização dos serviços. 

Usina de Triagem e Compostagem de Lixo: coordenar a coleta dos 

resíduos em todo o município, exceto resíduos de serviços de saúde; 

gerenciar a operação da usina e a destinação final dos resíduos; 

promover ações de educação direcionadas à coleta seletiva e à 

preservação ambiental. 

 

Coleta e Transporte de resíduos sólidos domiciliares 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares se resume 

primordialmente em coleta convencional, realizadas segunda, quarta e sexta feira em 

toda a área urbana do município, complementadas com as seguintes ramificações: 

coleta de resíduos públicos oriundos de varrição capina e podas de vegetação toda 

sexta, ou quando necessário; coleta de resíduos recicláveis na unidade da 

Votorantim Metais, uma vez por semana; coleta de resíduos gerados na zona rural, 

com roteiro estabelecido por bairros para abrangência da área a cada 15 dias. 
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Além desses serviços básicos, são disponibilizados serviços de coleta 

especiais tais como: coleta de resíduos de construção civil e entulhos, mediante pré- 

agendamento da população; coleta de pneus inservíveis; coleta de cadáveres de 

animais. 

 

Coleta convencional urbana 
 
 

A coleta dos resíduos gerados nas residências e comércio da área urbana 

ocorre de forma manual, porta a porta, estando os resíduos acondicionados ou não 

nos contêineres existentes nas vias. Segundo o calendário estabelecido, às 

segundas, quartas e sextas devem ser recolhidos os resíduos orgânicos e rejeitos. A 

coleta acontece sempre de manhã, das 7:00h às 11:00h, com exceção das 

segundas-feiras se estendendo até às 14:00hs em média e possui três setores assim 

identificados: 

 Setor 1 – Bairro Bom Jesus; 

 Setor 2 – Centro; 

 Setor 3 – Bairro Nossa Senhora Aparecida; 

 Setor 4 – Bairro Rotatória. 

A coleta é realizada por um caminhão caçamba basculante que conclui o 

serviço em duas viagens. Trabalham na coleta um motorista e três coletores. 

Todo o material coletado é encaminhado para a Usina de Triagem e 

Compostagem de Lixo. 

 

Coleta convencional rural 
 
 

Na área rural, os resíduos são recolhidos uma vez a cada 15 dias, de acordo 

com escala de coleta pré-determinada, sendo acondicionados por cada sitiante em 

tambores metálicos individuais cedidos pela prefeitura e dispostos na estrada 

principal do bairro, próximo aos acessos para as respectivas propriedades rurais. 

A coleta é atualmente realizada às terças e quinta feira no período da manhã 

ou tarde, não estendendo após às 14:00hs, pela mesma equipe de coleta urbana. 

O itinerário segue a seguinte programação: 

Itinerário 01: Bairro Chapadão, Morro do Ferro e Brabina; 

Itinerário 02: Bairro Perobas, Barras Areias, circunvizinhança do município; 
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Itinerário 03: Bairro Catuaí, Bairro Areias 01; 

Itinerário 04: Bairro Areias 02 

A abrangência deste serviço cresceu muito nos últimos 12 anos, quando a 

coleta na zona rural passou a existir. 

 

Coleta seletiva 

A coleta de materiais recicláveis como: papel, plástico, metal, vidro, etc. são 

coletados porta a porta juntamente com a coleta convencional, isto é, das 7:00 às 

11:00h. Não existe equipamento específico para a coleta seletiva; o caminhão e os 

funcionários são os mesmos da coleta convencional. 

Apesar do calendário de coleta seletiva ter sido implantado em janeiro de 

2010, a população aderiu de forma insuficiente ao programa. No entanto, como ainda 

não há lei municipal que regulamenta o serviço, a prefeitura é tolerante ao 

acondicionamento incorreto dos materiais e procede a separação na Usina de 

Triagem e Compostagem. 

Todo o volume recolhido é encaminhado à unidade de triagem onde é 

separado, prensado e encaminhado para a reciclagem industrial, através da venda 

direta a uma empresa do setor situada em Passos, que retira este material na própria 

usina a cada período de 10 a 15 dias. 

De acordo com os relatórios trimestrais de monitoramento operacional da 

usina, o reaproveitamento dos materiais recicláveis é de aproximadamente 35%. 

Toda a receita obtida a partir da venda dos materiais é destinada à Prefeitura 

Municipal. 

Na área urbana existem dois catadores de materiais trabalhando por conta 

própria sem nenhuma intervenção ou benefício por parte do poder público. Eles 

utilizam da catação como complemento de renda. 

 

Serviço de Limpeza 

- Execução do Serviço de Limpeza Urbana – SLU 

Os serviços de varrição manual, poda, roçada ou capina, limpeza de córregos 

e rios, retirada de entulhos de construção civil e limpeza de festas, quermesses e 

outros eventos culturais do Município de Fortaleza de Minas são realizados pela 

prefeitura com mão de obra de servidores públicos. 
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Os resíduos oriundos destes serviços são coletados e encaminhados para a 

Usina de Triagem e Compostagem de Lixo. 

 

Varrição manual 

A varrição manual e remoção ou retirada de resíduos, que ocorrem nas vias 

públicas por fenômenos naturais, como é o caso de folhas e flores de árvores, de 

terra e areia trazidas de terrenos baldios e construções pelas chuvas, e os resíduos 

que surgem por motivos acidentais, como papéis, embalagens e detritos atirados nos 

passeios ou jogados dos veículos. 

A varrição manual de Fortaleza de Minas atende com maior frequência as vias 

públicas das áreas centrais (praças, comércios), ou seja, durante sete dias da 

semana, e os bairros Bom Jesus e Nossa Senhora Aparecida cinco dias da semana. 

Para a varrição é disponibilizado 01 (um) gari, que atua com um carrinho e os 

resíduos são depositados temporariamente em sacos de lixo de 200 litros. 

 

Roçada e capina 

O serviço de roçada e capina são realizados na área urbana e rural, sendo 

que na área urbana também é utilizada a capina mecânica. A frequência desses 

serviços é regular. 

Os resíduos oriundos dos serviços da área urbana são encaminhados para a 

Usina de Triagem e compostagem de Lixo e os da área rural são descartados em 

pastos para decomposição. São montadas frentes de serviços com funcionários 

públicos para execução desses serviços. 

 

Limpeza de córregos e rios 

A limpeza do Córrego Quim Brito é realizada por uma equipe de limpeza 

composta por funcionários públicos, sendo 4 serventes, 1 motorista e 1 operador de 

máquinas, que realizam a limpeza desse córrego semestralmente. Os resíduos 

oriundos dessa limpeza são encaminhados para a Usina de Triagem e 

Compostagem de Lixo. 

 

Retirada de entulhos da construção civil 
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O serviço de retirada de entulhos de construção civil na área urbana em 

Fortaleza de Minas é realizado pela Prefeitura diariamente e conforme a demanda, 

gratuitamente. 

Neste trabalho é utilizado um caminhão tipo caçamba estacionária, que 

quando solicitado é encaminhado ao local, onde deixa a caçamba por certo período, 

voltando para buscá-la já cheia. 

Os resíduos oriundos desse serviço são encaminhados para uma área 

licenciada dentro da Usina de Triagem e Compostagem de lixo ou direcionadas para 

correção de traçado das estradas rurais, nivelamento de taludes e enchimento de 

valas. 

 

Limpeza de festas, quermesses e eventos culturais 

São comuns festas culturais em Fortaleza de Minas, sendo: festa em 

louvores, festas das crianças, festas de aniversário da cidade. Dessa forma gerando 

acumulo de resíduos em pontos da cidade. 

A limpeza desses locais é feita durante e após os eventos, sendo realizada 

por funcionários públicos, em frentes de serviços esporádicos. 

Os resíduos oriundos dessa limpeza são encaminhados para a Usina de 

Triagem e Compostagem de Lixo. 

 

Retirada de carcaças de animais mortos 

Este trabalho é realizado por funcionários públicos, conforme a demanda, ou 

seja, sempre que tem um animal morto na área urbana a população é orientada a 

ligar na Prefeitura ou Pátio Municipal. Feito isso, é encaminhado um funcionário até o 

local que recolhe este animal e encaminha para o aterro de animais mortos, na Usina 

de triagem e Compostagem de Lixo. 

 
 
 

Resíduos domiciliares e comerciais 

Os resíduos domiciliares e comerciais que chegam à Usina são triados e 

selecionados em resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis (plásticos, papéis, metais, 

vidros e outros). 

Nos últimos 12 meses, as quantidades médias de materiais triados na usina e 

comercializados foram: 



 
 

Recicláveis 

Os resíduos recicláveis representam cerca de 32% da massa total do lixo; 

feita a triagem desses recicláveis, obtém uma grande variedade de plásticos, papéis, 

metais e outros (material diversificado), agrupados para prensagem. 

 
Após feita essa seleção os materiais recicláveis seguem para prensagem 

(onde são acomodados em fardos, com peso médio entre 20Kg e 100Kg), ou são 

acondicionados em sacos de ráfia (resíduos que não podem ser prensados). São 

estocados e quinzenalmente são vendidos para um comprador (Sucatas Avenida) 

em Passos, cidade vizinha de Fortaleza de Minas. 

Abaixo na figura 10 pode-se observar os recicláveis prensados para venda: 
 

 

 

Figura 10- Resíduo reciclável de Fortaleza de Minas 

 
 

Resíduos Orgânicos 

Os resíduos orgânicos representam cerca de 29% da massa do lixo, depois 

de triados esses resíduos seguem para o Pátio de Compostagem onde são 

acomodados em leiras com tamanho médio de 1 metro de largura / 1 metro e vinte 

de altura, permanecendo no pátio por cerca de 120 dias onde passarão pelo ciclo de 

compostagem. Neste período as leiras de composto orgânico são reviradas 3 vezes 

por semana, e passa por 2 fases, sendo elas: 1- Fase de degradação ativa: dura em 

média 90 dias e a temperatura deve permanecer sempre entre 45º e 65º. 2- Fase de 
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maturação: dura em média 30 dias e a temperatura deve ser mantida sempre abaixo 

de 45º. Nesta fase ocorre a umidificação do composto orgânico. 

Depois de passar pela maturação o composto orgânico é peneirado e retira-se 

uma amostra para análise, se o resultado for positivo, ou seja, se o mesmo tiver 

permissão para utilização, é doado para a população, utilizado dentro da área da 

usina e também em praças e jardins públicos do município. 

Na figura 11 observa-se os resíduos orgânicos dispostos em leiras: 
 

 

 

 
 

Rejeito 

Figura 11- Resíduos orgânicos em Fortaleza de Minas 

O rejeito representa cerca de 38% da massa do lixo. Durante o processo de 

triagem são selecionados os rejeitos (embalagens não recicláveis, fraldas 

descartáveis, papéis higiênicos, tecidos, madeiras, etc.), ou seja, tudo que não se 

aproveita da massa do lixo é considerado rejeito. 

O rejeito é acondicionado primeiramente em tambores de cinquenta litros, 

depois são depositados em caçambas que seguem diariamente para a vala de 

rejeitos como na figura 12: 
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6.13.4 JACUÍ 

 

Este serviço não possui setorização, a varrição manual de Jacuí atende com 

maior frequência as vias públicas das áreas centrais (praças, jardins e comércios), é 

realizado diariamente por funcionários da prefeitura. 

Para a execução dos serviços sob a responsabilidade direta da 

municipalidade a Prefeitura conta com 16 funcionários assim distribuídos: 3 garis 

para a varrição, 8 operadores da usina, 1 motorista, 2 coletores de entulho, 1 técnico 

responsável pela usina de compostagem e 1 engenheiro. Para executar a limpeza 

das ruas, a prefeitura dispõe de 16 funcionários de serviços de limpeza que não são 

divididos em equipes, todos realizam serviços na área de limpeza. A varrição é 

efetuada por 3 garis cada gari trabalha com um carrinho para coleta do material e os 

resíduos são depositados temporariamente em tambores de 200 litros. Os 

servidores trabalham 26 dias/mês em média 8 horas/dia. (Secretaria Municipal de 

Infraestrutura). 

 
 

6.13.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 

O serviço de limpeza urbana em Monte Santo de Minas é administrado pela 

Prefeitura Municipal. A coleta e a administração do depósito municipal de resíduos 

sólidos da limpeza urbana ficam a cargo da Secretaria de Obras Públicas, Serviços 

Urbanos e Rurais, Agricultura e Trânsito. 

O serviço de limpeza urbana é realizado pela Prefeitura Municipal e possui a 

seguinte estrutura: 

 03 tratores com carreta (galhos); 

 01 triturador de galho 

 01 caminhão carroceria ¾ (limpeza pública); 

 01 caminhão carroceria (limpeza pública); 

 28 funcionários. 

Resíduos Sólidos oriundos de varrição 

O serviço de varrição é executado pela Prefeitura Municipal há um 

planejamento básico d 
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as atividades inerentes à varrição manual é decorrente das características 

específicas dos serviços a executar, em função das extensões de vias e localidades 

a prioridades de acordo com o quantitativo de resíduos gerados. São empregados 

atualmente 11 funcionários nessa atividade que atua com um carrinho de gari. 

O sistema de varrição abrange os resíduos gerados nas seguintes atividades: 

 Operação não mecanizada de recolhimento e remoção de resíduos 

espalhados pelas vias e logradouros públicos; 

 Trabalhos de raspagem em situações de rotina; 

 Esvaziamento e reposição de sacos plásticos existentes nas lixeiras 

e vias públicas; 

 Varrição de resíduos resultantes de eventos em logradouros 

públicos. 

As operações de varrição manual compreendem sarjetas, canteiros centrais 

não ajardinados e passeios ao longo das vias e logradouros públicos, sendo passeio 

em toda a sua largura e locais onde foram realizadas podas em praças públicas. 

Em relação à rotina operacional, os serviços de varrição são efetuados por 

colaboradores, distribuídos em setores, onde o profissional tem a incumbência de 

varrer os resíduos, e recolher e depositar o material em sacos plásticos. Conforme a 

capacidade dos sacos plásticos for sendo alcançada, estes, devidamente fechados, 

são concentrados em pontos estratégicos junto ás sarjetas, sendo posteriormente 

recolhidos na coleta regular dos resíduos. 

 

Resíduos Sólidos de podas e capinas 

Os serviços de manutenção de paisagismo em avenidas, praças e jardins são 

realizados pela prefeitura Municipal que conta com 11 (onze) jardineiros, onde são 

realizadas as atividades de podas, capina, roçada e manutenção das áreas publicas 

do Município. 

Os resíduos resultantes de podas de árvores, jardins, são triturados e 

coletados diariamente pela Prefeitura e transportados ao aterro controlado onde é 

acondicionado. 

 
 
 

 

Zona Rural 
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Foram realizadas reuniões com as comunidades: Pitangueira, Cunhas, Lagoa 

e Distrito de Milagre para instalação de equipamentos (lixeiras) para coleta de 

resíduos domésticos. Esta iniciativa é para o correto armazenamento temporário dos 

resíduos domésticos de maneira organizada, mantendo o ambiente saudável e 

evitando, assim, uma maior degradação do meio ambiente. A Prefeitura Municipal 

efetua a coleta destes rejeitos uma vez por semana e coletores informais coletam os 

resíduos recicláveis. 

Abaixo observa-se a lixeira da coleta seletiva na figura 14: 
 
 

 

 

Figura 13– Lixeira de coleta seletiva em Monte Santo de Minas 

 
 

 

6.13.6 PRATÁPOLIS 

 
 

A Prefeitura de Pratápolis é responsável pela coleta convencional de resíduos 

domésticos e também pela coleta e triagem dos resíduos potencialmente recicláveis. 

O município realiza coleta diária em todo o município, sendo as segundas, quartas e 

sextas-feiras realizada a coleta convencional e as terças e quintas-feiras a coleta 

seletiva. A Prefeitura também é responsável pelo funcionamento de uma usina de 

triagem de materiais recicláveis onde trabalham funcionários concursados. Os resí- 

duos são coletados pela Prefeitura em um caminhão basculante compactador em 
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toda a cidade de segunda a sexta feira. A coleta inicia-se às 6 horas e termina ao 

meio dia. 

Às quintas-feiras, após a coleta urbana, o caminhão se desloca para o distrito 

afastado de Três Fontes e coleta os resíduos orgânicos e recicláveis. Após a coleta 

o caminhão transporta os resíduos para a UTC onde ocorre a segregação dos mate- 

riais recicláveis e não recicláveis, sendo os materiais recicláveis comercializados e 

os que não são recicláveis vão para o aterro. 

 
 

6.13.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

O município de São Sebastião do Paraíso possui, segundo o último censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, uma 

população aproximada de 71.445 habitantes. A geração aproximada de resíduos 

sólidos urbanos do município chega a 0,700 kg/hab./dia. 

 

Acondicionamento, Coleta, Transbordo e Transporte 

De acordo com a Lei nº 12.305/2010, o Poder Público Municipal é o respon- 

sável pelo manejo dos resíduos sólidos urbanos, que englobam os resíduos domici- 

liares e os resíduos de limpeza urbana. Segundo o art. 13, inciso I, alíneas “a” e “b”, 

tem-se que: 

 resíduos domiciliares: originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

 resíduos de limpeza pública urbana: originários da varrição, lim- 

peza de logradouros e vias públicas e de outros serviços de lim- 

peza urbana. 

É importante salientar que os resíduos domiciliares englobam os resíduos 

recicláveis e não recicláveis. 

Os materiais recicláveis são aqueles que após passarem por um processo de 

transformação, física ou química, podem ser reutilizados sob a forma original ou co- 

mo matéria-prima para produção de novos materiais com finalidades diversas. 

Já os rejeitos, segundo Lei nº 12.305/2010, no seu art. 3º, inciso XV, são os 

resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

reaproveitamento, reciclagem, tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
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disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não 

a disposição final ambientalmente adequada. 

 

Resíduos domiciliares: coleta convencional 

Os munícipes acondicionam os resíduos gerados em sacolas e sacos plásti- 

cos, sendo posteriormente colocados na porta de suas residências, seja nas calça- 

das ou em lixeiras fixas, e então coletados pela empresa terceirizada. Em bairros 

rurais os resíduos são acondicionados em contêineres e coletados 2 vezes por se- 

mana, pela mesma empresa. 

Para realizar este serviço a empresa dispõe de 5 caminhões compactadores, 

5 motoristas e 17 funcionários coletores. 

A coleta é realizada diariamente na área central da cidade e até três vezes 

por semana nos bairros, abrangendo os 7 setores o que corresponde a 100% do 

município. Todo o resíduo é pesado e em seguida destinado ao aterro sanitário mu- 

nicipal, observando na figura 15 a entrada do aterro: 

 
 

 
Figura 14- Aterro Sanitário Municipal de São Sebastião do Paraíso 

 
 
 
 

 

Resíduos Recicláveis: coleta separada 

Os resíduos considerados recicláveis são acondicionados em sacolas, sacos 

plásticos, caixas de papelão ou tambores, e são coletados pela Associação de Ca- 

tadores de São Sebastião do Paraíso – ACASSP, em dias e horários alternados aos 
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da coleta convencional. Está localizada na Rua Benevenuto Candiani, nº160 no Par- 

que Industrial, onde não há residências próximas, por tanto sem problemas com ba- 

rulhos ou transtornos para o trânsito. 

 

Varrição, poda, capina e raspagem 

Para o serviço de varrição, poda, capina e raspagem, o Município possui con- 

trato, realizado através de licitação. A empresa possui 17 varredeiras, 2 capinadores 

e 1 operador de máquina. Já a Prefeitura possui 6 operadores de máquina, 4 funcio- 

nários para o recolhimento de resíduos e manuseio de enxada e 1 caminhão. Os 

resíduos de varrição e raspagem são coletados utilizando vassoura, pá e carrinho 

lutocar. Após coletado, o lixo é colocado em caminhão e destinado ao Aterro Sanitá- 

rio Municipal. São varridos, uma média diária de 1.400 kg. Já os resíduos de poda e 

capina geram em torno de 3.000 kg por semana, variando conforme a necessidade, 

e são destinados ao Parque da Serrinha, para a realização de compostagem. 

Todos os funcionários possuem pontos de apoio como banheiros, locais de 

descanso e refeitório. As varredeiras podem ainda utilizar banheiros de locais públi- 

cos previamente cadastrados para apoiá-las. 

Os resíduos provenientes de feiras são varridos pelos próprios feirantes e 

posteriormente coletados pela empresa de coleta convencional. 

 

Fossas sépticas 

As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico 

nas quais são feitas a separação e transformação da matéria sólida contida no 

esgoto. A fossa séptica é uma benfeitoria complementar e necessária às moradias 

na zona rural, fundamental no combate à contaminação de águas, assim como 

doenças de veiculação hídrica, pois evita o lançamento de dejetos humanos 

diretamente em rios, lagos e nascentes. 

A Prefeitura Municipal tem como objetivo garantir a qualidade de vida, 

qualidade da água e uma questão de saúde pública, inclusive um cuidado no 

aspecto ecológico e viabiliza a busca de recursos para a construção de fossas 

sépticas dentro da Bacia Pilões, Liso e Santana. 

A primeira de, pelo menos, cinco fossas sépticas foi construída na zona rural 

do município, na comunidade rural da Faxina e contou com parcerias entre a 

Prefeitura de São Sebastião do Paraíso e uma empresa privada, além dos órgãos 
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como a EMATER, SENAR, COPASA, Associação Comercial, o apoio de empresários 

e da Secretaria Municipal de Obras nas figuras 16 e 17. 

O acordo prevê que o material seja doado pela parceira, enquanto que o 

município faz a parte de infraestrutura e o produtor entra com a mão de obra. A 

Secretaria de Obras participa com mão de obra na construção de trincheira e doa 

parte do encanamento e das conexões para o funcionamento da fossa. 

As comunidades rurais da Faxina e das Mercês são as pioneiras no programa 

e a parceria está sendo desenvolvida com a prestação de serviços e assistência ao 

homem do campo. O projeto tem entre os seus objetivos, a conscientização 

ambiental com a proposta de trabalhar temas relacionados à vida do produtor rural 

como a autoestima e desenvolvimento de potencialidades. A intenção é levar o 

programa para as outras associações de produtores rurais do município. 

O projeto foi pensado para potencializar o impacto positivo das fossas. O 

sistema escolhido é um dos mais modernos, com três equipamentos. O primeiro é 

uma fossa, o outro é um filtro biológico e o último é um sumidouro, trabalhando por 

gravidade e dispersando o rejeito sem que ocorra contaminação no solo. 

 
 

Figura 15- Fossas com filtros biológicos em São Sebastião do Paraíso 
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Figura 16- Construção de fossas na comunidade Mercês em São Sebastião do Paraíso 

 
 
 

Tratamento, destinação e disposição final 
 
 

A lei nº 12.305/2010 define destinação final ambientalmente adequada como 

Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, 
do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos. 

 

Já disposição final ambientalmente adequada é definida pela mesma lei como 

distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adverso. 

 
 

 

Identificação de áreas ambientalmente adequadas para disposição e 

destinação final de resíduos sólidos e de rejeitos 

O aterro sanitário municipal encontra-se em uma área denominada Fazenda 

Varões e está localizado a aproximadamente 9,5 km da área central da cidade, ten- 

do seu acesso pela MG 050. 

O aterro sanitário foi projetado para atender à demanda de resíduos sólidos 

urbanos a ser gerada pela população por um período de 17 anos e que serão dis- 

postos em 3 plataformas. 
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As coleções hídricas mais próximas à área onde implantou-se o aterro sanitá- 

rio são um curso d’água que se encontra a aproximadamente 137 m e dois peque- 

nos barramentos para acumulação de água, distantes 68 m da área utilizada para 

armazenamento do material (solo) de recobrimento do aterro e a mais de 200 m da 

área das plataformas. Quanto a lençol freático, não foi encontrado nenhum a menos 

de 10 metros de profundidade. 

Por possuir ao seu entorno vastos terrenos, é possível sua ampliação futura 

para continuar a dispor os resíduos do município. 

 

Identificação da existência de programas especiais em manejo de resí- 

duos sólidos 

 

- Coleta Seletiva 

O município possui o serviço de Coleta Seletiva, realizado através de termo 

de fomento entre a Prefeitura Municipal e a Associação de Catadores de São Sebas- 

tião do Paraíso – ACASSP, no qual a Prefeitura custeia parte das despesas como 

contas de energia e água, além de fornecer mensalmente o combustível para os 

caminhões. Tal convênio é regido pela Lei Municipal nº 4462, de 20/09/2017, o qual 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável pelo gerenciamento e fisca- 

lização. 

Há também parcerias com a Associação de Desenvolvimento Ambiental Ami- 

gos de Paraíso - ADAAP e empresas privadas, as quais também auxiliam no custeio 

das despesas. 

A Coleta Seletiva é realizada em todos os bairros da cidade e também no Dis- 

trito de Guardinha e atende 100% da população de São Sebastião do Paraíso, em 

dias e horários específicos. 

A ACASSP teve seu início em 2014 e possui 8 (oito) associados, possuindo 

uma Presidente responsável pela Associação. O valor arrecadado através das ven- 

das dos materiais é igualmente dividida entre os mesmos. Grande parte dos catado- 

res possui baixo nível de formação, sendo que alguns não são alfabetizados, e vi- 

vem apenas do montante adquirido das vendas dos materiais recicláveis. O volume 

de materiais coletados em 2018 foi de, aproximadamente, 268 toneladas. 

Os equipamentos utilizados são de propriedade da Prefeitura Municipal e ce- 

didos à Associação, para o bom e fiel cumprimento do Plano de trabalho. São eles: 
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dois caminhões (um baú e um prensa), carrinhos de mão, duas esteiras de triagem, 

balança de pesagem, enfardadeira, entre outros. Porém, muitos desses equipamen- 

tos precisam ser renovados, devido ao seu mau estado de conservação. 

Os catadores da associação recebem consultoria da REDESUL, do Programa 

Novo Ciclo, que os orienta quanto a importância do contato direto com a indústria 

que utiliza e compra o material reciclável, proporcionando maior remuneração ao 

associado, evitando os atravessadores que adquirem o material por um valor inferior. 

Para a divulgação da Coleta Seletiva são entregues à população panfletos 

explicativos, contendo informações sobre quais materiais devem ser reciclados e em 

quais dias e horários o caminhão da Coleta passará pelos bairros. 

Há divulgação pelas redes sociais, televisão, rádio e ainda através de pales- 

tras informativas nos postos de saúde da família e vigilância sanitária, objetivando 

uma maior abordagem com os moradores do bairro. 

Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras 

O município possui hoje como passivo ambiental o aterro controlado, o qual 

está localizado à margem direita da Rodovia MG 050, na saída de São Sebastião do 

Paraíso sentido Itaú de Minas, em frente à Balança Rodoviária. 

Para se obter a licença de operação do aterro sanitário, foi considerado o 

cumprimento de algumas condicionantes, como a recuperação do aterro controlado. 

Para isso foi feita a selagem do maciço e realizado o plantio de capim Brachiaria, 

com o intuito de proteger o solo contra erosões. Foi realizada ainda a rede de dre- 

nagem pluvial, para evitar a infiltração de água o cercamento da APP para impedir o 

consumo de água por animais. O local tem sido monitorado constantemente, mos- 

trando que não há indícios de processos erosivos nem histórico de erosões ou mo- 

vimentação de massa na área. 

O local encontra-se cercado e sinalizado, a fim de evitar a entrada de pesso- 

as não autorizadas e também animais, os quais poderiam se alimentar da vegetação. 

 
 

6.13.8 SÃO TOMAS DE AQUINO 

 
A gestão dos serviços relativos à limpeza pública é de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino. Os resíduos sólidos urbanos (aqueles 
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coletados pela municipalidade – resíduo sólido domiciliar, de varrição, de limpeza de 

bueiros, parques e da capinação) são enviados para o aterro controlado. 

A população dispõe seus resíduos em sacos e sacolas plásticas na calçada e 

alguns casos lixeiros suspensas na porta das residências e logradouros públicos. 

A coleta convencional (lixo úmido – matéria orgânica e rejeito) é realizada em 

100% da área urbana as quartas, quintas e sábado nos bairros Cohab, Vila Nova, 

Centro, Vila dos Ipês, São José, e Rosário. Na área rural não é realizada a coleta 

mais existem contêineres na entrada da cidade para atender a população rural. 

A coleta seletiva (resíduos secos – material reciclável) está sendo implantada 

gradativamente no município, e não atinge 100% da área urbana, sendo realizada as 

terças e sextas-feiras. 

No itinerário são percorridos de 14.054 km por mês, em média sendo 3 

viagens/dia. A distância percorrida entre a garagem, o setor de coleta, UTC e a 

garagem é estimada em 4 km/dia. 

O serviço opera de segunda a sábado, sendo que a equipe trabalha 8 hs/dia de 

segunda a sábado. 

As características principais do serviço de coleta de resíduos domiciliares em 

São Tomás de Aquino são: 
 

Abrangência: zona urbana, com uma cobertura de 100% dos habitantes; 
 

Frequência: Segunda quarta e sábado na zona urbana 
 

Mão de obra por veículo: quatro coletores e o motorista do caminhão; 
 

Mão de obra total na coleta: Quatro coletores e um motorista de 

caminhão caçamba basculante; 

Equipe de suporte: Duas pessoas-encarregado e responsável técnico 

( Eng. Ambiental); 

Equipamentos: Um caminhão caçamba basculante tipo comum, marca 

Mercerdes Benz, ano 2006, placa HNG-7253 em bom estado de 

conservação, de propriedade da Prefeitura com capacidade de 6m3de 

lixo; 

Massa coletada (média diária): cerca de 3,5 t/dia durante 3dias/semana. 
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Coleta de materiais recicláveis 
 

Os materiais recicláveis (papéis, metais, plásticos, vidros), estão começando 

a ser separados pelo munícipe (população e estabelecimentos comerciais), e a 

coleta está sendo iniciada e é feita porta a porta as terças e sextas-feiras, com o 

auxílio de um caminhão caçamba nas figuras 18 e 19. 

 

 

Figura 17- Veículo para coleta de recicláveis 
em São Tomás de Aquino 

Figura 18- Veículo para coleta de recicláveis em 
São Tomás de Aquino 

 

 

Abaixo um resumo dos serviços prestados: 
 

Frequência: duas vezes por semana ( terças e sextas feiras), nos bairros 

atendidos. 

Mão-de-obra: 4 coletores e 1 motoristas do caminhão; 

Equipamentos: Um caminhão caçamba de 6m3(ver foto 4 e5); 

Peso coletado por dia (média): circuitos coletados por semana, sendo que em 

cada circuito se coleta em média 910kg/dia; assim são 1820 Kg/semana 

coletados pois a coleta é realizada 2 vezes por semana ( fonte composição 

gravimétrica do município). 

Peso coletado específico: 0,0128 kg de reciclados/hab/dia ( fonte composição 

gravimétrica do município) 
 

Os resíduos oriundos dos serviços de coleta seletiva são destinados para a 

central de triagem. 

Os serviços públicos de limpeza (poda, varrição e capina) são realizados e 

gerenciados pela Secretaria Municipal de Obras, contando com 22 funcionários, que 

não são divididos em equipes, ou seja, todos são envolvidos em todo serviço de 

limpeza nas figuras 20 e 21: 
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Figura 19- Equipe de limpeza e varrição do 
município São Tomás de Aquino 

Figura 20- Equipe de limpeza e varrição 
do município São Tomás de Aquino 

 
 
 

 

Os resíduos de varrição são concentrados, pelo varredor, em pontos 

determinados, acondicionados em sacos e recolhidos pela equipe da coleta regular 

no caminhão, não havendo um serviço de coleta específico. Os resíduos de poda, 

capinação são colocados em caminhões caçamba de 6m3 de capacidade. Estes 

caminhões levam o resíduo para a UTC. Junto a esses são incluídos os resíduos de 

limpeza de boca de lobo. As características principais deste serviço são: 

Varrição 
 

- Abrangência: Zona urbana sendo 12 Km/dia totalizando 312km/mês; 

- Frequência: varrição realizada de segunda a sábado em quase todas as 

ruas pavimentadas da área urbana; 

- Mão-de-Obra: funcionários de serviços de limpeza, motoristas e 

coletores da coleta regular; 

- Equipamentos: utiliza o da coleta regular; 

- Peso/dia estimado: não informado. 

 

Poda/capinação/limpeza de boca de lobo e rios e córregos. 

- Abrangência: Zona urbana; 
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- Frequência: Poda capina e limpeza de rios são realizadas quando 

necessário, ou 3 vezes ao ano em cada bairro, e boca de lobo depende 

da programação e necessidade; 

- Mão-de-Obra: 22 funcionários da limpeza pública; 

- Equipamentos: 1 caminhão caçamba com 6m3 de capacidade; 

- Peso/dia estimado: não foi informado. 
 

A rota de coleta para os resíduos públicos é realizada de acordo com 

o planejamento da capina/poda e limpeza de boca de lobo. 

Os resíduos da coleta pública são destinados para a UTC, os resíduos 

da limpeza de córregos são destinados para composto orgânico. 

 

6.14 Saúde 
 

6.14.1 CAPETINGA 

Até o momento o município de Capetinga conta com: 

 01 – Pronto Socorro; 

 03 – PFS’s. 

6.14.2 CÁSSIA 

Atualmente, no que se tratando da Saúde, o município de Cássia 

dispões dos seguintes serviços de saúde: 

 01 – Pronto Socorro Municipal ; 

 01 – Hospital São Vicente de Paulo; 

 01 – Vigilância Sanitária de Saúde;  

 01 – CAPS; 

 04 – PSFs;  

 01 – Farmácia Básica Municipal;  

 01 – Laboratório; 

 01 – Consultório Odontológico Municipal 

6.14.3 FORTALEZA DE MINAS 

Atualmente o município de Fortaleza de Minas possui: 
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01 – PSF; 

Policlínica. 

Como a cidade tem um número pequeno de população, a Policlínica 

atende os casos de urgência, uma vez que em seguida e se houver 

necessidades, os pacientes são encaminhados para cidades visinhas. 

 
6.14.4 JACUÍ 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é ligada diretamente à Prefeitura 

Mu- nicipal de Jacuí e tem por responsabilidade a Gestão Plena do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no âmbito municipal. É responsável pelas políticas, programas e 

proje- tos que visam à promoção de saúde de qualidade a população e atende as 

necessi- dades de todos com qualidade e atenção, buscando a redução de riscos 

de doenças e assegurando acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

oferecidos. A estrutura física é composta por: 

EQUIPE NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família): 01 Psicóloga, 01 Fisio- 

terapeuta, e 01 Terapeuta Ocupacional. 

Farmácia de Minas: 01 Farmacêutico, 01Auxiliar de Enfermagem. 

Ambulatório Municipal Benedito Francisco Izidoro: Centro de Especialidades – 

01 Fisioterapeuta, 01Recepcionista e 01 Auxiliar de Limpeza, 

Vigilância em Saúde (Ambiental Epidemiológica e Sanitária): 02 Agentes de 

Fiscalização Sanitária, 04 Agentes de Endemias, 01 Coordenador de Vigilân- 

cia e 02 Auxiliar de Enfermagem; 

USFs: 02 Médicos, 02 Enfermeiros, 03 Auxiliar de Enfermagem, 02 Recepcio- 

nista, 16 Agentes Comunitário de Saúde, 02 Dentistas, 02 Agentes Bucal, 02 

Auxiliar de Limpeza, 01 Pediatra, 01 Nutricionista, 01 Psiquiatra e 01 Gineco- 

logista; 

Hospital e Santa Casa de Jacuí: Conforme regulamentação do Ministério da 

Saúde, atualmente funciona com pronto atendimento o Pronto-socorro visan- 

do assim assistir melhor nossos pacientes na urgência e emergência. Con- 

tando também com atendimento médico com especialidades ortopedista, car- 

diologista e serviços de ultrassom e radiologia. 

Atualmente, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde o muni- 

cípio possui 19 estabelecimentos de saúde, sendo 04 públicos e 15 privados. 
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6.14.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 
 

São constituídos por resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou 

potencialmente podem conter germes patogênicos, oriundos de locais como: 

hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde, etc. 

Trata-se de agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, órgãos e tecidos 

removidos, meios de culturas e animais usados em testes, sangue coagulado, luvas 

descartáveis contaminadas, remédios com prazo de validade vencido, instrumentos 

de resina sintética, filmes fotográficos de raios X, entre outros materiais. 

Os resíduos assépticos destes locais, constituídos por papéis, restos de 

preparação de alimentos, resíduos de limpezas gerais (varrição) e outros materiais, 

desde que coletados segregadamente e, não entrem em contato direto com 

pacientes ou com os resíduos sépticos anteriormente descritos, são semelhantes 

aos resíduos domiciliares. 

Atualmente existem 8 geradores de resíduos do serviço de saúde pública 

municipal cadastrada na Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária cita- 

dos abaixo: 

PA Posto de Saúde; 

Ambulatório; 

CAPS Farmácia Municipal; 

ESF Ana Carolina; 

UBS Paulo R. Luz; 

UBS Ver. João P. Paiva; 

ESF Dona Mariucha; 

E um ponto em Milagre: ESF Santo Antônio. 
 
 

Todos os estabelecimentos possuem contrato com empresas terceirizadas 

que recolhem e tratam seus resíduos. A soma da geração mensal destes estabele- 

cimentos representa cerca de 500 quilos. 

 

6.14.6 PRATÁPOLIS 
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A Secretaria de Saúde está localizada no centro cultural de Pratápolis e coordena 

todos os assuntos relacionados à saúde do município. 

Atualmente a cidade de Pratápolis possui: 

Hospital Municipal 

 1 Clínica Veterinária;  

2 Laboratórios de Análises Clinicas; 

1 Posto de Coleta de Análises Clínicas; 

5 Drogarias; 

4 PSF’s; 

9 Consultórios Odontológicos; 

1 Sala de vacinação; 

1 Centro de Atendimento a Síndromes Gripais;  

                                                                                                                           1 Farmácia Popular 

6.14.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
 

Composição da Rede Municipal de Saúde Pública no município de São 

Sebastião do Paraíso. 

18 Unidades de Saúde da Família, sendo 12 Unidades com Saúde 

Bucal; 

01 Pronto Atendimento – Urgência e Emergência; 

01 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas; 

03 NASF – Núcleo de Apoio da Saúde da Família 

01 Farmácia Central - 02 Periféricas; 

01 Centro de Especialidades - Ambulatório Municipal; 

01 Posto de Saúde; 

01 CAPs AD; 

01 CAPS I 

01 CAPS II; 

Vigilância em Saúde sendo: Epidemiológica\Sanitária\Ambiental\Saúde 

do Trabalhador\Sistemas de Informação; 

01 Ambulatório de Infectologia; 

01 Hospital Psiquiátrico; 

01 Hospital Santa Casa de Misericórdia; 
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01 Hospital do Coração; 

01 Regulação, Controle e Avaliação; 

01 Ouvidoria 

 

Composição da Rede Privada de Saúde: 
 
 

01 Policlínica 

01 Pronto Atendimento Unimed 

01 Centro de Apoio Terapêutico Unimed 

01 Pronto Atendimento Ampara 

01 Centro Cirúrgico Ampara 

01 Medicina Preventiva Ampara 

02 Centro Recuperação de Idosos 

 
 

 

6.14.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão da administração direta da 

Prefeitura de São Tomás de Aquino que gerencia a oferta de ações e serviços de 

saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS). 

A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições planejar, desenvolver, 

orientar, coordenar e executar a política de saúde, organizando o SUS em âmbito 

municipal, compreendendo tanto o cuidado de prevenção, tratamento dos diferentes 

níveis de complexidade e reabilitação; é de sua responsabilidade também planejar, 

desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

Estrutura Física é composta pela Secretaria Municipal de Saúde, que é 

instalada no mesmo prédio que o PSF do Bairro Vila Nova juntamente com o serviço 

de Fisioterapia. Na área de atenção primária à saúde existe ainda o PSF do Bairro 

do Rosário, um prédio com Sala de Vacinas que também abriga o serviço de 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária e um PSF. Na área de urgência e emergência, 

existe um Hospital de Pequeno Porte (HPP) que oferece o primeiro atendimento e 

internações rápidas e realiza também alguns procedimentos de média 

complexidade. Outras situações de média e alta complexidade são encaminhados 

para as cidades de referência como São Sebastião do Paraíso, Passos e Ribeirão 
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Preto. Na área de Assistência Farmacêutica, existe um prédio que atende ao 

programa Farmácia de Minas, que distribui medicamentos gratuitos do SUS. 

O Município conta ainda com 4 Profissionais do NASF - Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família, sendo um Psicólogo, um Fonoaudiólogo e um Fisioterapeuta e 

uma Nutricionista que apoia a Consolidação da Atenção Básica no Município. 

 
 
 
 

 
7. Aspectos Ambientais da Região 

 
 

O objetivo desta etapa é, por meio do diagnóstico ambiental, possibilitar a 

proposição das ações futuras e metas relativas à gestão e gerenciamento a serem 

implantadas, obedecendo às características e condições do meio ambiente local. 

Este mapeamento deverá auxiliar também em: 

A proposição de zonas favoráveis para a localização de unidades de manejo 

de resíduos sólidos ou de disposição de rejeitos; 

A localização das áreas degradadas em razão da disposição inadequada de 

resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental 

(passivos ambientais); 

A localização de áreas órfãs a serem objeto de descontaminação. 

Desta forma, serão apresentadas a seguir características físicas e bióticas da 

área de interesse do presente estudo. 

 
7.1 Aspectos Climatológicos 

 
As características climatológicas de uma região podem influenciar na geração 

de resíduos municipais. A geração de resíduos e sua composição pode variar de 

acordo com as mudanças de temperatura, eventos pluviométricos e sazonalidade 

em geral. 

Estes aspectos também influenciam no comportamento dos resíduos sólidos 

dispostos em aterros sanitários, como a maior taxa de decomposição em épocas 

mais quentes. 
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7.2 Clima 

 

O clima de região é classificado como Quente e Temperado, e, segundo a 

metodologia de Köppen e Geiger, recebe a classificação do clima de Cwb, o que é 

entendido por Clima Subtropical de Altitude. 

 
7.3 Temperatura 

 
O clima da região onde estão situadas as cidades do consórcio é 

caracterizado por uma temperatura média anual entre 11 °C a 29 °C e raramente é 

inferior a 8 °C ou superior a 33 °C. e 21º C, pelo seu verão quente e úmido e pelo 

inverno seco. 

 
7.4 Precipitação 

 

A precipitação é considerada o principal fator nos processos hidrológicos da 

superfície terrestre. O conhecimento de sua distribuição temporal e espacial é 

essencial para um grande número de aplicações, como o gerenciamento das águas 

para consumo humano e geração de energia, o planejamento e acompanhamento 

de cultivos agrícolas, a previsão e o controle de enchentes e o monitoramento de 

secas e estiagens (CIRAM, 2013). 

É considerado dia com precipitação aquele com precipitação mínima líquida 

ou equivalente a líquida de 1 milímetro. A probabilidade de dias com precipitação 

varia acentuadamente ao longo do ano. 

A estação de maior precipitação dura 5,7 meses, de 15 de outubro a 4 de abril, 

com probabilidade acima de 40% de que um determinado dia tenha precipitação. A 

probabilidade máxima de um dia com precipitação é de 74% em 20 de dezembro. 

A estação seca dura 6,3 meses, de 4 de abril a 15 de outubro. A probabilidade 

mínima de um dia com precipitação é de 6% em 28 de julho. 

Dentre os dias com precipitação, distinguimos entre os que apresentam 

somente chuva, somente neve ou uma mistura de ambas. Com base nessa 

classificação, a forma de precipitação mais comum ao longo do ano é de chuva 

somente, com probabilidade máxima de 74%. 
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7.5 Hidrografia 

 
 

O conhecimento dos aspectos hidrográficos da região possibilita a 

identificação de regiões vulneráveis a alagamentos, locais onde a deposição de 

resíduos seria inadequada e permite a proposição embasada de locais propícios 

para instalação de aterros e outros equipamentos de gestão. 

A maioria dos municípios integrantes do consórcio são abastecidos pelo GD7 

– CBH Afluentes do Médio Rio Grande sendo apenas o município de Monte Santo 

de Minas pertencente tanto a GD7 como a GD6 como pode ser observado abaixo no 

mapa disponibilizado pelo IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de Águas, podendo 

ser observada na figura 22: 

 

 

Figura 21- Município integrantes da bacia hidrográfica do Médio Rio Grande – GD7 

 

7.6 Vegetação 

A cobertura vegetal é de suma importância para a conservação e a 

manutenção da qualidade dos corpos hídricos. Além de manter a biodiversidade 

local, conserva o solo evitando que materiais e sedimentos percolem até os cursos 

d’água e de facilitar a infiltração de água no solo e a recarga dos aquíferos. 
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A região tem uma biodiversidade muito ampla, tanto vegetal como animal 

que vai de pequenos exemplares até animais de médio porte ameaçados de 

extinção. A fauna é composta basicamente de animais adaptados ao cerrado e 

a mata atlântica que são os dois biomas da região. 

Apresenta assim uma variabilidade estrutural alta, com grandes diferenças 

em portes e densidades, influenciadas inclusive pela intensidade da ação 

antrópica. 

 

 
8. Diagnóstico das Atividades Geradoras de Resíduos 

 
 

Dentre os fatores importantes a serem levantados no diagnóstico para a 

elaboração de um plano de resíduos sólidos, está a identificação das atividades 

geradoras na região de abrangência do estudo. 

Segundo orientações do Ministério do Meio Ambiente, este item consiste no 

levantamento, avaliação e mapeamento dos empreendimentos ou atividades 

geradoras significativas sob o ponto de vista de abrangência, limitações ou fatores 

de expansão e projeções das atividades produtivas por setor (MMA, 2011). 

Ainda segundo o MMA (2011), o objetivo deste levantamento é indicar os 

principais geradores de resíduos sólidos quanto a origem (resíduo de serviços de 

saúde; resíduo domiciliar; resíduo agrícola; resíduo comercial; resíduo industrial; 

resíduo de construção civil; resíduo público ou de varrição; resíduos sólidos urbanos; 

resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários e resíduo de 

mineração) e quanto a periculosidade (perigosos e não perigosos). 

Deste modo, considera-se que a partir do conhecimento dos setores da 

economia mais representativos para a região é possível a identificação das 

atividades desenvolvidas e consequentemente os resíduos derivados. 

 
8.1 Resíduos gerados pelas atividades agropecuárias 

 
Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris são os resíduos gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
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atividades, e são analisados segundo suas características orgânicas ou inorgânicas, 

de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Os resíduos originados nessas atividades são, principalmente, orgânicos. 

Para se obter o montante de Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris Orgânicos 

gerados nessas atividades deve-se considerar os resíduos de culturas perenes e 

temporárias. Quanto às criações de animais, precisam ser consideradas as de 

bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e outros, bem como os resíduos 

gerados nos abatedouros e outras atividades agroindustriais. 

A Lei 12.305/10 define agrossilvopastoris como: os gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais. 

Os agrotóxicos são insumos agrícolas, produtos químicos usados na 

lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico como: inseticidas, 

fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos. As 

embalagens de agrotóxicos são resíduos oriundos dessas atividades e possuem 

tóxicos que representam grandes riscos para a saúde humana e de 

contaminação do meio ambiente. 

De acordo com o Decreto nº 4.074/2002, que regulamenta a Lei dos 

Agrotóxicos, a gestão de todo o processo de logística reversa desses resíduos é 

feita pelos produtores e comerciantes, os quais devem manter o controle das 

quantidades, dos tipos e das datas de vendas de produtos, além das embalagens 

devolvidas pelos usuários, devendo tais controles estar disponíveis para a 

fiscalização. 

O fluxo logístico da operação inicia-se no ato da venda do produto, em 

que o usuário (agricultor) deve ser informado sobre os procedimentos de 

lavagem, acondicionamento, armazenamento, transporte e devolução de 

embalagens vazias. Assim, cabe ao Poder Público Municipal fiscalizar quanto ao 

cumprimento dessas ações. 

No entanto, no conjunto de municípios pertencentes ao consórcio, até 

então apenas Fortaleza de Minas e São Sebastião do Paraíso possuem uma 

logística para os resíduos gerados na atividade agrícola, os quais são listados 

abaixo. Os integrantes restantes correspondidos por Capetinga, Cássia, Itamogi, 

Jacuí, Monte Santo de Minas, Pratápolis e São Tomás de Aquino afirmam que 

esse descarte é feito pelos próprios produtores com as respectivas empresas 
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devido a logística reversa, no entanto os municípios não possuem uma 

fiscalização para tal. 

 
8.1.1 CAPETINGA 

No município de Capetinga, no que se tratando dos resíduos sólidos agrícolas, 

fica sob responsabilidade do comprador dos agrotóxicos devolver as embalagens, 

após serem utilizados os produtos, no local da compra dos mesmo. 

 
8.1.2 CASSIA 

No município de Cássia não existe coleta dessa classe de resíduo por 

parte da Prefeitura, dessa forma, é orientado a população que seja entregue as 

embalagens usadas na loja na qual fora comprados os produtos para que essa 

destinação seja feita de forma correta. 

 
 

8.1.3 FORTALEZADE MINAS 

 
 

No município de Fortaleza de Minas existe uma loja agroveterinária que 

comercializa produtos agroquímicos. 

Na usina da triagem poucas vezes ocorre o recebimento deste tipo de 

embalagem e, quando são identificadas, sempre no material recolhido na zona rural, 

são em quantidades unitárias. 

Nas raras vezes em que isso ocorreu, as embalagens foram separadas, 

realizada a tríplice lavagem das embalagens vazias e sua inutilização (perfuração). 

As embalagens inutilizadas devem ser acondicionadas em um compartimento 

fechado e ventilado, para posterior devolução ao fabricante/comerciante, ou o ponto 

de coleta da empresa fornecedora, de acordo com a legislação vigente. 

Os agroquímicos usados variam de acordo com a orientação dos Engenheiros 

Agrônomos que prestam assistência aos empreendimentos, o qual fazem a receita 

de acordo com a doença ou infestação detectada e também conforme a incidência. 

 

 
8.1.4 JACUÍ 
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No caso do município de Jacuí, As embalagens de agrotóxicos são recolhidos 

pela Emater e entregue no ECOPONTO de São Sebastião do Paraíso, de onde 

posteriormente recebe destinação adequada e correta. 

 
8.1.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 

No município existem dois locais de comercialização de defensivos agrícolas 

a Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé LTDA) e a Agropec 

Monte Santo de Minas que disponibilizam unidades de recebimento desses resíduos 

e emitem comprovante de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos e afim 

de conforme a Lei Federal n° 9.974/00e Decreto n°3.550/000. 

 
8.1.6 PRATÁPOLIS 

No município de Pratápolis há duas lojas que vendem produtos agrícolas que 

comercializam produtos agroquímicos. Estes estabelecimentos possuem um 

cadastro dos produtores, para o controle de venda de agrotóxicos, todos 

compradores de agrotóxicos, devem devolver a sua embalagem higienizada com a 

tríplice lavagem e perfurada para estes estabelecimentos realizarem a logística 

reversa. 

Na usina da triagem e compostagem poucas vezes ocorre o recebimento 

deste tipo de embalagem, e quando recebe são encaminhados para a cidade de São 

Sebastião de Paraíso que possui o Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias (INPEV). 

O IMA e a EMATER são parceiros do município neste assunto, eles fazem 

orientações aos produtores rurais, para esses produtos terem o seu destino final 

correto e não ficarem com o frasco em sua propriedade. Segundo a EMATER, 

Pratápolis possui em torno de 800 propriedades rurais. 

 
8.1.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
As embalagens de agrotóxicos são encaminhadas à Associação de 

Preservação Ambiental das Cooperativas e Associações das Distribuidoras dos 

Produtos Fitossanitários do Sul e Sudoeste de Minas Gerais – APACASS , com sede 
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no bairro Parque Industrial II, onde trabalham 6 funcionários. São recebidos 

aproximadamente 15 toneladas por mês de embalagens já higienizadas. 

O município realiza uma ação coletiva nos bairros rurais para o recolhimento 

de embalagens vazias de agrotóxicos. O trabalho faz parte de um programa 

desenvolvido em parceria que envolve a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Agropecuário, empresas particulares e a Associação de 

Preservação Ambiental das Cooperativas e Associação dos Distribuidores de 

Produtos Fitossanitários do Sul e Sudoeste de Minas Gerais (APACASS), com a 

participação de órgãos como Copasa, Emater/MG, IMA, SENAR. 

As comunidades rurais das Mercês e da Faxina são as pioneiras no programa 

onde a parceria está sendo desenvolvida com a prestação de serviço e assistência 

ao homem do campo. O projeto tem entre os seus objetivos, a conscientização am- 

biental com a proposta de trabalhar temas relacionados à vida do produtor rural. A 

intenção é levar o programa para as outras associações de produtores rurais do mu- 

nicípio. Desde o segundo semestre de 2017 — quando foram iniciadas as primeiras 

ações de consultoria, os produtores passaram a receber atendimento e orientações 

para questões relacionadas a custos, tratos culturais, treinamentos e capacitação 

aos produtores, seus familiares e funcionários. Uma das etapas do programa foi a 

realização de uma campanha voltada para o recolhimento de embalagens de agro- 

tóxico. 

 
8.1.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

 
 

O município de São Tomás de Aquino tem parceria com empresas que 

vendem produtos para as atividades agropecuárias, como a Teia Agrícola. 

Realizamos a coleta itinerante de embalagens de agrotóxicos, em parceria com o 

INPEV e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde o produtor rural pode 

descartar corretamente as embalagens de agrotóxico. 

 
8.2 Resíduos sólidos na indústria 

 
 

Os Resíduos Sólidos Industriais são aqueles originados nas atividades de 

diversos ramos da indústria, tais como, metalúrgica, têxtil, química, petroquímica, 

papelaria, cerâmica, alimentícia, entre outras. O lixo industrial é bastante variável, 
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podendo ser responsável por resíduos alcalinos ou ácidos, lodos, cinzas, escórias, 

óleos, plásticos, vidros, fibras, cerâmicas, papel, metal, madeira, borracha, etc. 

Nesta categoria, inclui-se a maior parte do lixo considerado tóxico (MEYER et al. 

2013). 

A geração de resíduos é um fenômeno inevitável que ocorre nas indústrias 

diariamente em volumes e composições que variam conforme seu segmento de 

atuação e nível produtivo. 

O principal ramo industrial da região de aplicação do Plano de Gestão de 

Resíduos é o têxtil. Esse tipo de indústria, caracteriza-se pela geração de diversos 

tipos de resíduos sólidos, os principais são: embalagens e cones plásticos, óleo de 

lubrificação, resíduos de varrição, fibras não processadas, entre outros (COGO, 

2011). 

Dentre os principais problemas da destinação inadequada dos resíduos 

industriais está a poluição por metal pesado. Ao contrário dos poluentes orgânicos, 

os metais pesados são geralmente refratários e não podem ser degradados com 

facilidade. Portanto, as indústrias, ao elaborarem seus Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos - PGRS, devem atentar a estes aspectos, e buscar uma 

destinação condizente com as tipologias do material produzido e técnicas 

disponíveis. 

 
8.2.1 CAPETINGA 

 
 

Na cidade de Capetinga, a Prefeitura não realiza a coleta nem a destinação de 

resíduos, uma vez que o município não possui geração significativa dessa classe, 

possuindo apenas empresas de pequeno porte, a qual tem seu resíduo coletados e 

direcionados ao Aterro local. 

 

 
8.2.2 CÁSSIA 

 
Na cidade de Cássia, quando se tratando dos resíduos industriais, é de total 

responsabilidade das empresas, o descarte de forma correta dos resíduos gerados 

em suas mediações para geração de seus produtos, constatando assim que a 

prefeitura não possui nenhuma incumbência em relação a essa classe de resíduo. 
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8.2.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
 

Não existem indústrias em Fortaleza de Minas, exceto a empresa Serra da 

Fortaleza Mineração e Metalurgia LTDA., na qual fazemos a coleta convencional de 

resíduos. 

 

 
8.2.4 JACUÍ 

No que se tratando dos resíduos industriais, de posto combustível, da 

construção civil, resíduos tecnológicos, resíduos de grandes geradores e resíduos 

agrícolas são de responsabilidade do próprio gerador cabendo a eles o 

desenvolvimento de planos de gerenciamento específicos (PGRS). Entretanto, é de 

responsabilidade do município fiscalizar, dentro de sua jurisdição o correto manejo 

dos resíduos gerados empregando ferramentas e leis que possibilitem o efetivo 

controle e conhecimento dos planos de gerenciamento dos resíduos elaborados por 

esta classe de geradores. 

Atualmente a Prefeitura não monitora todo o setor, a partir das apresentações 

dos PGRS e tampouco possui infraestrutura para contínuas fiscalizações. Não há no 

município lei específica que determine qualquer obrigação de reporte dos PGRS ou 

do processo produtivo com a descrição do descarte de resíduos gerados neste 

processo. 

8.2.5 MONTE SANTO DE MINAS 
 

No município de Monte Santo de Minas no que se trata dos resíduos 

industriais, são de responsabilidade do próprio gerador a destinação dos resíduos. 

 
8.2.6 PRATÁPOLIS 

 
Quanto a geração de resíduos industriais no município de Pratápolis, a 

mesma não possui geração significativa desse tipo de resíduo, por ser uma cidade 

com menos de 10.000 habitantes, possui uma indústria de pequeno porte no ramo 

alimentício que sua geração é pouca e a mesma possui o seu PGRS. As bancas de 

sapatos possuem poucos resíduos sendo a maior quantidade o couro, sendo eles os 
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responsáveis pelo seu destino final, quanto a metalúrgica o município não possui 

dados sobre o descarte de seus resíduos. 

As mineradoras possuem seus próprios planos de resíduos industriais, assim 

como fazem o gerenciamento dos rejeitos e resíduos sólidos e possuem aterros 

próprios para destinação final dos rejeitos e estéril e encaminham o lixo reciclável e 

orgânico para a Usina de Triagem e Compostagem de Pratápolis. 

 
8.2.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

No município de São Sebastião do Paraíso, é de domínio de cada gerador que 

destine de forma correta os resíduos gerados no interior de suas indústrias, não 

tendo dessa forma envolvimento da Prefeitura com a gestão de resíduos sólidos 

industriais da cidade. 

 
 

8.2.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 
 

No município de São Tomás de Aquino, a Prefeitura não realiza a coleta nem 

a destinação de resíduos que tenham sido gerados pelas indústrias locais. Portanto, 

a responsabilidade do descarte correto destes matérias são de responsabilidade de 

seus geradores. 

 

 
8.3 Outras atividades geradoras de resíduos 

 
 

Embora a geração de resíduos oriundos das atividades humanas faça parte 

da própria história do homem, é a partir da segunda metade do século XX, com os 

novos padrões de consumo da sociedade industrial, que isso vem crescendo, e em 

um ritmo superior à capacidade de absorção pela natureza. Aliado a isso, o avanço 

tecnológico das últimas décadas, se, por um lado, possibilitou conquistas 

surpreendentes no campo das ciências, por outro, contribuiu para o aumento da 

diversidade de produtos com componentes e materiais de difícil degradação e maior 

toxicidade (AGAPITO, 2007). 

A Lista Brasileira de Resíduos Sólidos (Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 

18 de dezembro de 2012), publicada pelo IBAMA, trata sobre a prestação de 

informações sobre a geração e o gerenciamento dos resíduos sólidos, inclusive os 
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perigosos e os rejeitos. Nela está contida a descrição dos resíduos sólidos, com 

vistas a facilitar o tratamento estatístico e comparativo da geração e destinação dos 

resíduos de diferentes empreendimentos e atividades. Porém é pouco provável 

também agregar estes dados aos planos de gerenciamento dos municípios e 

estados brasileiros, pois possuem realidades de geração e destinação de resíduos 

bastante distintas (IBAMA, 2013). 

 
8.4 Resíduos da Construção Civil 

 

Os Resíduos de Construção Civil (RCC), também conhecidos como 

entulhos, são oriundos de resquícios das atividades de obras e infraestrutura 

tais como: reformas, construções novas, demolições, restaurações, reparos e 

outros inúmeros conjuntos de fragmentos como restos de pedregulhos, areias, 

materiais cerâmicos, argamassas, aço, madeira etc. 

Fruto da PNRS que aponta como obrigação dos municípios quanto à 

elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 

Civil, que deverá estabelecer as diretrizes e técnicas para que os grandes 

geradores preparem o Plano de Gerenciamento de RCC (PGRCC) que deverá 

ser obrigatoriamente entregue antes do início das obras. Além disto, no referido 

Plano é necessário contemplar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, com procedimentos para o exercício das responsabilidades 

dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema 

de limpeza urbana local e código de posturas do Município. 

As Normas Brasileiras Regulamentadoras entram neste contexto com a 

deliberação das NBR 15.112 a 15.116, que estabelecem as diretrizes técnicas 

desde a construção até a implementação e operação de áreas de transbordo e 

triagem, reciclagem e reutilização de agregados. 

 

8.4.1 CAPETINGA 

Atualmente os resíduos da construção civil são coletados pela própria 

Prefeitura, depositado sem caçambas ou caminhão que recolhe os RCCs que atendem a 

população toda e sua destinação final é em um ponto irregular denominado bota fora. Notou-se 

que o Município não tem contrato com empresas especializadas para a coleta e destinação 
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final adequada para este tipo de resíduo e carências de pontos de coleta na cidade. 

Observou-se que não há uma estimativa de volume dos resíduos coletados, porém 

segundo o SNIS, a taxa de coleta é de 36,92% em relação à quantidade total. 

 

 
8.4.2 CÁSSIA 

Resíduos de Construção Civil do município de Cássia são destinados ao 

Aterro sobe concessão do Sr. Allan Bertoldi. O terreno foi concedido a empresa do 

Sr. Allan, ele não presta serviços nesse sentido para Prefeitura Municipal, porém 

neste acordo, os resíduos gerados por obras no município de Cássia, também são 

enviados a este aterro. 

 

 
8.4.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
 

O município tem disponível um caminhão (Poli guindaste/caçamba), que 

realiza a coleta de entulhos na área urbana. Esse serviço é gratuito para a população 

que para adquiri-lo é só entrar em contato com o pátio municipal e solicitar o serviço, 

sendo a caçamba encaminhada ao local solicitado e permanecendo no mesmo até 

que seja dispensado o serviço. 

Os entulhos coletados são encaminhados para estradas rurais e enchimento 

de valas em terrenos para nivelamento. 

 
 
 

8.4.4 JACUÍ 

No município de Jacuí são gerados aproximadamente 225 ton/mês de RCC, o 

município não possui legislação que regulamenta este resíduo, a prestação de 

serviços para coleta, armazenamento e destinação é realizada pela prefeitura 

através de coleta gratuita, as sextas-feiras em todas as ruas da cidade e conforme a 

demanda dos moradores, sempre que necessário. Não existe prestação de serviços 

de carroceiros e de empresas de aluguel de caçambas para coleta destes resíduos. 

Em áreas ao entorno da cidade e em terrenos baldios, pode se observar 

pequenos descartes de RCC, provavelmente oriundos de descarte de munícipes que 

estão construindo ou reformando. 
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Os resíduos oriundos desse serviço são usados em manutenção de estradas, 

aterramento de terrenos e áreas erodidas. 

 
 

8.4.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 
No município existem algumas empresas que disponibilizam caçambas para 

que seja possível dispor adequadamente os Resíduos de Construção Civil – RCC e 

posterior coleta. A prefeitura Municipal coleta dos RCCs apenas dos pequenos 

geradores. 

Os resíduos são destinados para o bota-fora localizado no Aterro controlado. 

Devido a área do aterro ser grande, foram separadas duas áreas para o recebimento 

desse tipo de resíduo e os Resíduos Volumosos – RV. 

 
8.4.6 PRATÁPOLIS 

Em Pratápolis, quando o assunto é Resíduos de Construção Civil (RCC), o 

município não possui legislação e nem Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil Municipal, (PGRCC), não possui área de transbordo e nem de 

triagem, reciclagem e reutilização destes resíduos. 

Atualmente os resíduos da construção civil são coletados pela própria 

Prefeitura, através de um caminhão truck com caçamba basculante e uma 

retroescavadeira, que recolhe os RCC gratuitamente para atender a população 

urbana, e sua destinação final é em um ponto irregular anexa à UTC e 

posteriormente é utilizado para cascalhar as entradas rurais no período chuvoso, 

para adquirir estes serviços é só entrar em contato com a secretaria de infraestrutura. 

O município não tem contrato com empresas especializadas para a coleta e 

destinação final adequada para este tipo de resíduo e possui carências de pontos de 

coleta na cidade e local adequado e licenciado para o descarte de RCC. 

 
8.4.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
Os resíduos de construção civil e resíduos volumosos são de 

responsabilidade do gerador o qual contrata uma empresa de caçambas para 

acondicioná-los, transportá-los e depositá-los no Depósito Municipal de Resíduos de 

Construção Civil.sob pagamento de taxa, localizado na Rua José Honório dos 
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Santos, nº165, Ato Bela Vista. O local é licenciado e de responsabilidade do 

município. O depósito, que possui 1 funcionário para recepcionar e controlar os 

resíduos depositados no local. Há alguns anos não haviam casas próximas ao local, 

mas com o crescimento da cidade, é possível observar que já há algumas 

residências ao seu entorno. O depósito recebe em média 1.175,54 m3 de resíduos 

por mês e quando há a necessidade de aterramento do resíduo, o município 

contrata empresa terceirizada para realizá-lo. 

Em determinadas áreas rurais é possível a utilização desses resíduos que 

podem substituir a brita e a areia em elementos da construção civil que não tenham 

função estrutural e serve para uso de pavimentação em períodos chuvosos. 

Mesmo o Município dispondo de um local para descarte, a população ainda 

descarta os resíduos em áreas públicas ou terrenos vazios, o que tem deixado a 

cidade com aspecto de descuido e como consequência, podendo provocar o 

aumento de insetos e roedores que poderão vir a ser um problema para a saúde 

pública. 

 
8.4.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

Os Resíduos de Construção Civil gerados no município de São Tomás de 

Aquino são gerenciados pela Secretaria de Obras e a destinação e coleta e 

realizada por empresa terceirizada, são gerados aproximadamente 204 m³/mês ou 

7,84 m³/dia de RCC de acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal. 

O município não possui legislação que regulamenta este resíduo, a prestação 

de serviços para coleta, armazenamento e destinação é terceirizada. 

Sugere-se que o município identifique e licencie área para recebimento deste 

tipo de resíduo, normatizando o descarte de resíduos de construção civil e volumosos, 

e posterior utilização deste material em manutenção de estradas, reciclagem e 

reaproveitamento. 

Resíduos volumosos não possui gerenciamento dos mesmos. 

Implementação de uma Legislação Municipal, que prevê a reciclagem, 

destinação, gerenciamento, produção e geração dos RCCs municipais e ações que 

minimizem a destinação inadequada destes materiais, como, por exemplo aterros 

para resíduos inertes no município ou próximos. 
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8.5 Resíduos de Serviços de Saúde 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de qualquer 

atividade de natureza médico-assistencial humano ou animal: clínicas odontológicas, 

veterinárias, farmácias, centros de pesquisa – farmacologia e saúde, medicamentos vencidos, 

necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias (ANVISA,2006). 

Um importante marco na área de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

ocorreu, na década de noventa, com a Resolução CONAMA Nº006 de 19/09/1991, que 

desobrigou a incineração dos resíduos provenientes deste tipo de atividade, passando a 

competência para os órgãos estaduais estabelecerem as normas de destinação final 

desses resíduos; portanto, os procedimentos técnicos de licenciamento, como 

acondicionamento, transporte e disposição final, realizados nos municípios que 

não optaram pela incineração, são feitos por órgãos estaduais. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através da Resolução RDC 

N°222/2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. Esta resolução já atribuía, aos geradores dos 

resíduos, a obrigatoriedade e responsabilidade de elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Conforme a Resolução CONAMA N° 358/2005, que dispõe sobre o 

tratamento e a disposição dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências, é de responsabilidade dos geradores de resíduos de serviço de 

saúde, o gerenciamento dos resíduos, desde a geração até a disposição final, 

de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e ocupacional. 

Quanto à classificação, segundo as resoluções RDC ANVISA nº. 

222/2018 e CONAMA 358/2005 os resíduos são classificados em 5 grupos: A, B, 

C, D e E. 

Grupo A: engloba os componentes com possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, 

podem apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, 

carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo 

sangue, dentre outras; 

Grupo B: contém substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 



126  

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos: 

medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais 

pesados, dentre outros; 

Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

como, por exemplo, serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.; 

Grupo D: não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: sobras 

de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas etc.; 

Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas 

de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 

lancetas, espátulas e outros similares (ANVISA, 2006). 

Os resíduos de serviços de saúde grupos A, B, C e E são caracterizados pela 

Norma ABNT NBR 10004/2004 como Resíduos de Classe I – Perigosos, tendo em vis t 

a suas caracte rísticas de patogenicidade, toxicidade, reatividade, corrosividade e 

inflamabilidade 

Ainda de acordo com a RDC, todo gerador deve elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. O PGRSS deve ser 

documentado, apontando e descrevendo as ações relativas ao manejo dos 

resíduos, abrangendo as etapas de geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as 

ações desenvolvidas visando a proteção da saúde pública e do meio ambiente. 

A observação de estabelecimentos de serviços de saúde tem 

demonstrado que os resíduos dos Grupos A,B,C e E são, em conjunto, 25% do 

volume total. Os do Grupo D (resíduos comuns e passíveis de reciclagem, como 

as embalagens) respondem por 75% do volume (MMA, 2011). 

O tratamento dos RSS é de extrema importância, pois consiste na 

descontaminação dos resíduos, através de meios químicos ou físicos que devem ser 

feitos em locais seguros. Esta etapa pode ser realizada através de diversas 

maneiras: 
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Processos térmicos: através da realização da auto clavagem, 

incineração, pirólise, ou até mesmo uso de aparelhos de microondas. 
 

Processos químicos: previamente os matérias à passarem por este processo 

devem ser triturados para que haja um aumento na eficiência deste. Em seguida à 

trituração os RSS são imersos em desinfetantes por alguns minutos. 
 

Irradiação: neste caso, há uma excitação da camada externa dos 

elétrons das moléculas, devido á radiação ionizante, deixando-as 

carregadas, sendo assim haverá um rompimento do material genético 

(DNA ou RNA) dos microrganismos, resultando na morte dos mesmos. 

 

 

8.5.1 CAPETINGA 

No Município de Capetinga, dados obtidos pelo SNIS (2016), a massa 

RSS per capta em relação à população urbana é 1,37 Kg/hab/dia. 

Os RSS são separados por caixas e sacos leitosos, onde são armazenados, 

aguardando a geração de um volume significativo para dar viabilidade e interesse 

econômico para realização de contratação de empresa especializada para coleta, 

tratamento e destinação final. 

Durante a etapa de levantamento de dados, foi informado que há um contrato 

juntamente com a STERICYCLE que descreve a responsabilidade da mesma para realizara 

coleta dos RSS,mas o contrato foi finalizado até o mês de outubro, a partir denovembro, passo 

para aempresa SERQUIP.Segundo o contrato de prestação de serviços da Serquip, a empres 

arealizará a coleta em média de250 kg/mês. 

A Empresa salientou que os resíduos são coletados e transportados pela 

mesma, que possui licença de operação para tal serviço e os RSS são 

destinados para o Município de Montes Claros - MG. 

Diante disso, foi informado pela Secretaria da Saúde que os resíduos da 

saúde são levados pelos geradores, tais como clínicas odontológicas, farmácias 

e laboratórios de coleta, destinam estes resíduos para o pronto socorro e psf, 

em seguida, uma empresa especializada através de contrato faz a relização da coleta, não 

havendo uma taxa de cobrança para os geradores. 

Segundo os dados fornecidos pela SERQUIP, os RSS são levados para 

a incineração. 

http://www.infoescola.com/ecologia/incineracao-do-lixo/
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8.5.2 CÁSSIA 

No município de Cássia, os resíduos de saúde são coletados, transportados, 

tratados e dispostos pela Empresa Licitada Martins & Monti Transportes e Serviços 

de Limpeza Ltda EPP. As coletas são realizadas quinzenalmente, onde coletamos de 

todos estabelecimentos da área de saúde, e após a coleta a Prefeitura Municipal 

realiza a cobrança por kg. 

 

 
8.5.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
 

A geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se 

atualmente em um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais, 

sobretudo nos grandes centros urbanos. 

Os resíduos sólidos gerados nos Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

(ESS), comumente conhecidos como lixo hospitalar, representam apenas uma 

pequena parcela do total de resíduos sólidos gerados no meio urbano, porém, as 

suas características especiais de periculosidade e o fato destas estarem 

concentradas, conferem um risco potencial de agressão à saúde pública, ao meio 

ambiente e ao trabalhador. Atualmente possuímos como geradores: dois consultórios 

odontológicos, um consultório veterinário, duas farmácias, uma unidade de Saúde da 

Família, uma Policlínica que também recebe resíduos perfurocortante oriundo de 

tratamento domiciliar. 

A empresa responsável pela coleta dessa classe de resíduos no município é 

a COLAFAR, a qual coleta 138, 06 quilos por mês. 

 
8.5.4 JACUÍ 

 
Em Jacuí os resíduos de serviço de saúde gerados na rede pública de 

responsabilidade do município são destinados por empresa terceirizada, contratada 

para efetuar o recolhimento e destinação final. 

 
 

8.5.5 MONTE SANTO DE MINAS 
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A respeito dos Resíduos Sólidos de Saúde gerados no município de Monte 

Santo de Minas, tem-se que o mesmo possui 9 pontos públicos geradores. Somando 

todos os resíduos gerados por esses pontos o resultado é um total, em média de 

500 kg gerado mensalmente, os quais são acondicionados em contêineres 

(bombonas) até serem recolhidos pela empresa responsável pela destinação, a Pro- 

Ambiental Tecnologia Ltda. Essa empresa passa para a coleta com uma 

periodicidade de 15 dias. 

Já se tratando dos estabelecimentos privados, a Prefeitura não recebe e 

nem é responsável pela destinação dos resíduos gerados, e as mesmas, portanto 

tem a obrigatoriedade de possuir contrato com prestadoras de serviço de coleta de 

RSS, que deve ser apresentado a Prefeitura periodicamente, como previsto no 

Plano Municipal de Saúde do município de Monte Santo de Minas. 

 

8.5.6 PRATÁPOLIS 

 
Conforme as resoluções RDC nº 306/04 e RDC n° 222/2004 da ANVISA e a 

resolução nº 358/05 do CONAMA, que obriga os geradores de resíduos de serviço 

de saúde (RSS), serem responsáveis pelo gerenciamento dos seus resíduos, desde 

a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de 

saúde pública e ocupacional, e o município de Pratápolis ser um gerador de RSS, o 

mesmo optou por terceirizar este serviço, para então o município cumprir com as 

suas obrigações. Atualmente a empresa Pró Ambiental Tecnologia recolhe e 

encaminha os RSS dos órgãos públicos e privados para a cidade de Lavras-MG, 

para o seu descarte final adequado sendo um total de 31 tonelada por ano. Esta 

empresa possui todas as licenças para realizar este serviço. 

A Vigilância Sanitária é responsável por fiscalizar os Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) dos estabelecimentos que prestam 

este serviço. 

 
8.5.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
 

Os resíduos de saúde são de responsabilidade do gerador, o qual mantém um 

contrato com empresa especializada para transportá-los e destiná-los às locais 

ambientalmente adequados e licenciados. Quanto aos resíduos de saúde 
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provenientes de locais públicos, a Prefeitura Municipal, através de licitação, contrata 

empresa especializada para transportar e também destinar a local ambientalmente 

adequado. 

Constituem os resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou 

potencialmente podem conter germes patogênicos, oriundos de locais como: 

hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde, etc. 

Tratam-se de agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, órgãos e tecidos 

removidos, meios de culturas e animais usados em testes, sangue coagulado, luvas 

descartáveis, remédios com prazo de validade vencido, instrumentos de resina 

sintética, filmes fotográficos de raios X, etc. 

Os resíduos assépticos destes locais, constituídos por papéis, restos de 

preparação de alimentos, resíduos de limpezas gerais (pós, cinzas, etc.) e outros 

materiais, desde que coletados segregadamente e não entrem em contato direto 

com pacientes ou com os resíduos sépticos anteriormente descritos, são 

semelhantes aos resíduos domiciliares. 

Em São Sebastião do Paraíso existem 125 geradores de lixo de serviços de 

saúde cadastrados no departamento de Vigilância Sanitária, destes 107 

estabelecimentos possuem contrato com empresas terceirizadas que recolhem e 

tratam o lixo. É produzido mensalmente cerca de 2.300 quilos de lixo de serviços de 

saúde. 

 
8.5.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

 
Em São Tomás de Aquino os resíduos de serviço de saúde gerados na rede 

pública de responsabilidade do município são destinados por empresa terceirizada, 

licitada para efetuar o recolhimento e destinação final. 

A Prefeitura recebe RSS de três farmácias, quatro consultórios dentários e de 

um laboratório, pressupondo-se que a despesa para o recolhimento e a destinação 

fique a cargo do município, assim como a responsabilidade de armazenamento, 

sugere-se que as referidas empreendimentos assumam esta responsabilidade. 

Sugere-se que na renovação do contrato com a empresa que realiza a coleta 

e transporte de RSS, seja incluído uma cláusula específica de coleta emergencial, 

para atendimento às demandas de urgência e emergência do município. 
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8.6 Resíduos de Limpeza Pública 
 

As atividades de limpeza pública definidas na Lei N°14.026/2020, dizem 

respeito da varrição, podas, capina, raspagem, remoção de solo e areia em 

logradouros públicos, desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e galerias, 

limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos particulares ou de acesso aberto 

ao público, atividades correlatas como limpeza de escadarias, sanitários, abrigos, 

monumentos entre outros. 

Dentre os principais problemas relacionados a esse tipo de resíduo, cita-se o 

fato de os mesmos serem constituídos, em sua maioria, por materiais de pequenas 

dimensões, tornando-os menos aparentes que os demais e com poucas opções de 

destinação final. 

 
 

8.6.1 CAPETINGA 

O volume dos resíduos da limpeza pública são uma incógnita quanto à 

questão de geração no Município de Capetinga, no Estado e no país. Em virtude da 

variação dos serviços e a sua abrangência específica em cada município, as ações de 

planejamento são voltadas especificamente com a implantação de tecnologias e principalmente na 

forma consorciada de aquisição. 

Conforme será apresentado neste Plano, busca-se desenvolver 

mecanismos onde a gestão dos resíduos de limpeza pública do Município, favoreça a 

redução dos custos dos maquinários utilizados nesta limpeza, bem como trabalhe de forma 

adequada a destinação destes resíduos. 

As diretrizes que possam implementar a triagem obrigatória dos resíduos no 

próprio processo de limpeza pública e no fluxo coordenado dos materiais até as áreas de 

triagem, transbordo e outras áreas de destinação, são apresentadas como soluções para a 

gestão que se almeja. 

Ressalta-se, que a limpeza pública possui como objetivo central a saúde 

ambiental dos municípios, prevenindo desta forma, a proliferação de vetores, a 

ocorrência de enchentes ou assoreamentos, ocasionados pelos acúmulos de 

resíduos nas galerias pluviais e bocas de lobo e, a interferência no trânsito. 

Outra questão importante relacionada a limpeza urbana é sobre o caráter 

estético do Município. Quando as vias públicas, praças, jardins e terrenos vazios 
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estão limpos e bem cuidados, a população percebe a benfeitoria e a boa aparência, 

colaborando desta forma, com a manutenção destes locais, como, por exemplo, não jogando 

seus resíduos nas vias públicas. O Município estando limpo e bem cuidado propicia também 

uma boa impressão e imagem, principalmente para os turistas. 

Seguindo estas diretrizes, seguem abaixo as descrições, os procedimentos 

e as especificações técnicas necessárias para os serviços relacionados a limpeza 

pública. 

Varrição e manutenção de logradouros públicos 
 

A varrição pode ser considerada a principal atividade dentro dos serviços de 

limpeza urbana. Geralmente, esta atividade possui um grande número de colaboradores 

e a sua frequência está relacionada as dimensões físicas do Município, assim como, as 

características ambientais regionais, o grau de conscientização das pessoas e os 

procedimentos operacionais estipulados pelo Poder Público. 

É comum no Brasil, principalmente em pequenos municípios, a varrição ser 

executada de forma manual, justificando desta forma o grande número de 

colaboradores envolvidos nesta atividade. Pois, quanto maior o município, maiores são 

as vias públicas a serem limpas e varridas. 

Ressalta-se, que para os serviços de varrição, comumente, são utilizadas 

mão de obra com menor qualificação profissional e, população de baixa renda. 

Enquanto que em municípios maiores ou, em países mais desenvolvidos, este tipo de 

serviço é realizado de forma mecânica, aumentando a eficiência da limpeza. 

A Prefeitura de Capetinga poderá implantar procedimentos para a 

otimização dos serviços de varrição, determinando, por exemplo, que as varrições 

sejam realizadas em uma faixa de até um metro de distância das sarjetas. Sendo 

os passeios particulares, tendo a sua manutenção e limpeza sob responsabilidade 

dos seus proprietários, onde está determinação poderá estar inserida no Código de Obras 

Municipal ou, em outra legislação municipal pertinente. 

Sendo assim, ao realizar o serviço de varrição, os colaboradores envolvidos 

deverão acondicionar os resíduos sólido em sacos plásticos de até cem litros, deixando- 

os dispostos sobre os passeios para posterior coleta convencional de resíduos sólidos. 

Estes resíduos, como são caracterizados como resíduos não recicláveis, deverão ser 

encaminhados para destinação final. 
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Dentre as ferramentas e materiais necessários para um melhor 

aproveitamento das varrições manuais, seguem abaixo uma relação dos mais 

utilizados vassourão, pás, carrinho do tipo lutocar, carriolas, sacos de lixo preto. 

Recomenda-se, que para os resíduos sólidos provenientes do serviço 

de varrição e manutenção de vias e logradouros públicos, deve ser realizada por veículo 

coletor independente, para que o controle da pesagem seja diferenciado e, que possa haver um 

banco de dados com informações sobre o sistema e a dinâmica do serviço de varrição pública. 

Dentro dos procedimentos implantados pela Prefeitura, relacionados a este 

serviço, deverá haver o controle da periodicidade, pois, de acordo com as 

características físicas e sociais de cada logradouro, as varrições poderão ocorrer 

diariamente, de dois a três dias ou, semanalmente. 

Os procedimentos dos serviços de varrição deverão conter também os 

itinerários de coleta dos resíduos provenientes deste serviço, a fiscalização e as 

equipes envolvidas. De acordo com o Diagnóstico, o Município de Capetinga realiza a limpeza 

urbana conforme a demanda. 

A atividade de varrição deverá ser realizada sempre por grupos de dois colaboradores, 

revezando entre eles a coleta e a varrição. Estes colaboradores deverão sempre estar munidos 

de EPIs fornecidos pela Prefeitura ou empresa terceirizada, caso seja este o tipo de contratação 

para a execução do serviço. 

A fiscalização de todo o procedimento de varrição e manutenção de vias e 

logradouros públicos, deverá ser realizada por um supervisor de cada equipe, 

oferecendo também, todo o apoio logístico, de materiais e qualquer outro tipo 

situação que seja necessário para melhorar a execução do serviço. 

Podendo ser realizado também, uma pesquisa de opinião junto à população, para 

avaliar a qualidade dos serviços. 

Limpeza de feiras 
 

A limpeza de feiras se assemelha com o serviço de varrição de vias públicas, porém, 

com a especificidade de haver em feiras uma maior quantidade de alimentos dispersos em 

lixeiras e no próprio chão. A Prefeitura de Capetinga deve realizar uma campanha 

educacional com os feirantes orientando-os, a não misturar os alimentos que não foram 
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comercializados com os outros tipos de resíduos. Facilitando o envio destes ao sistema de 

compostagem a ser instalado no Município. 

O dimensionamento da mão de obra para a realização do serviço de limpeza de 

feiras dependerá do tamanho e das características do local de realização. Comumente, nas 

diversas feiras espalhadas pelos municípios brasileiros, as varrições e a lavagem do local 

ocorrem ao término da mesma. 

A Prefeitura deverá implantar um procedimento, no qual, em dias de 

realização de feiras uma equipe é deslocada até o local, acompanhadas de um 

caminhão pipa e de um supervisor. As ferramentas necessárias para a realização 

da limpeza são as mesmas utilizadas nos serviços de varrição de vias públicas. 

Após o recolhimento e acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos 

de até cem litros, os mesmos deverão estar dispostos sobre o passeio, para 

posterior coleta e destinação final ambientalmente adequada. Finalizando este 

procedimento o caminhão-pipa realizará a lavagem do local. 

 
 

Limpeza de eventos festivos 
 

Como dito anteriormente, ao ocorrer eventos festivos particulares em locais 

públicos, como, parques de exposições, praças e jardins, vias públicas, centro de 

convenções municipal, ginásio esportivo municipal, praias públicas e entre outros, 

a responsabilidade de limpeza e arrumação do local é de responsabilidade do 

organizador. 

A organização do evento festivo deverá contratar a mão de obra necessária 

para recolher os resíduos gerados e, a Prefeitura de Capetinga deverá cobrar umata 

xa dos organizadores do evento festivo, para a coleta e a destinaçãofinal dos resíduos gerados.Se 

ja através de contrato com a organização do evemto festivo, sejá através de Leis municip-ais 

específicas. 

Cabe a organização do evento festivo também, disponibilizar no locais 

acondicionadores de resíduos sólidos para a coleta seletiva e, divulgar o programa 

dentro do evento. Pois, este tipo de ação pode apresentar resultados satisfatórios na 

coleta de recicláveis. 
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Entretanto, quando o evento festivo for de caráter público, a Prefeitura 

poderá disponibilizar uma equipe do serviço de varrição e manutenção de vias e 

logradouros públicos, para a realização da limpeza e arrumação do local. Porém, 

para isso, algumas medidas são necessárias como: 

 Efetuar a limpeza durante todo o evento, evitando desta forma grandesacúmulos 

de resíduossólidos ; 

 Aumentar temporariamente o efetivo de colaboradores; 

 Aumentar o número de turnos para a limpeza; 

 Disponibilizar um número maior de acondicionadores de resíduos sólidos; 

 Disponibilizar também um número maior de acondicionadores de resíduos 

sólidos para a coleta seletiva. 

 

Limpeza de praças e jardins 
 

 

Assim como a varrição e manutenção de vias e logradouros públicos, a 

limpeza de praças e jardins seguem os mesmos procedimentos. Vale lembrar que 

estes espaços são públicos, com grande circulação de pessoas e, necessitam de 

constantes manutenções para que a população continue usufruindo deste bem 

comum. 

A Prefeitura de Capetinga deverá destinar as podas dos gramados e dos 

galhos de árvores para o sistema de compostagem que será implantado no 

Município, enquanto que, os resíduos de varrição deverão ser encaminhados para 

a coleta convencional. As varrições deverão ser realizadas no mínimo a cada três 

dias e, as podas dos gramados e galhos de árvores, ocorrendo conforme a 

demanda. Geralmente, a maior demanda envolvendo os serviços de podas ocorre 

em períodos chuvosos. 

A varrição e limpeza de praças e jardins devem ocorrer de duas formas, 

podendo ser , no momento em que as suas vias adjacentes estejam sendo varridas, desta 

maneira, os colaboradores se deslocariam até estes locais e realizariam as limpezas, ou, 

em dias específicos, com equipes destinadas apenas a limpeza de praças e jardins. 

As ferramentas de trabalho utilizadas para a varrição de praças e jardins são as 

mesmas utilizadas para a varrição e manutenção de vias e logradouros públicos, assim como, 

o acondicionando os resíduos sólidos em sacos plásticos com até cem litros, a fiscalização do 
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serviço por um supervisor, coleta sendo realizada pelo mesmo veículo coletor dos resíduos 

provenientes do serviço de varrição e, a destinação destes resíduos para o Aterro. 

Recomenda-se, que a Prefeitura realize campanhas educacionais junto à 

população, mostrando a importância em se conservar as praças e os jardins. Por 

outro lado, deverá instalar recipientes de acondicionamento de resíduos sólidos, 

em pontos específicos destes locais, facilitando para as pessoas descartarem 

corretamente seus resíduos. 

Preferencialmente, instalados em pre coletores de resíduos exclusivos para a 

coleta seletiva, além, de toda a infraestrutura necessária para o lazer. 

 
 

 

Roçada, capina e poda 

A Prefeitura deverá exigir que a capina em terreno e passeios particulares, 

sejam realizados pelos proprietários, cabendo a Prefeitura a fiscalização destas 

atividades. Enquanto que o Poder Público fica responsável pela capina e roçada de vias 

públicas, praças e margens de canais e rios, podendo ser realizada de forma manual ou 

mecanizada. 

A frequência e periodicidade destas atividades serão mais intensificadas nos períodos 

chuvosos, devido ao aumento da radiação solar e, da quantidade de água disponível no solo, 

onde estes fatores citados contribuem para o rápido crescimento das plantas. Nos períodos mais 

secos, a Prefeitura poderá optar por capinas e roçadas mensais, caso haja a necessidade. 

A equipe de colaboradores ou mão de obra necessária para estas funções 

poderão ser as mesmas equipes envolvidas em outras atividades de limpeza 

pública, alternando-se os períodos, as frequências e o número de colaboradores, 

de acordo com a necessidade. 

Dentre as ferramentas utilizadas para estas atividades, podem ser 

utilizadas: 

Foices; 
 

Roçadeiras; 
 

Rastelos; 
 

Ceifadeiras; 
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Enxadas; 
 

Pás; 
 

Carriolas. 
 

Os serviços de poda, assim como, os serviços de capina e roçada em vias 

públicas, praças, margens de canais e rios também são de responsabilidade do 

Poder Público. A Prefeitura deverá manter um sistema de comunicação periódico 

com a Companhia de Energia Elétrica responsável, em caso de necessidade em 

desligar a rede energizada para a execução do serviço de poda de galhos de 

árvores. 

O processo de execução de poda de galhos das árvores no Município, deves 

ercoordenado por técnicos capacitados que promovam o mínimo de distúrbios ao balanço 

fisiológico existente e, assegurar o máximo de benefícios derivados destes resíduos. 

Observando sempre as melhores épocas do ano para a realização desta atividade, em função 

do momento em que a árvore é capaz de suportar intervenções com o mínimo risco e 

melhores chances de recuperação. 

A Prefeitura de Capetinga optando por terceirizar este tipo de serviço deverá a 

contratação, considerar os termos de períodos adequados à formação e manutenção de 

mão de obra bem treinada. Abaixo seguem a ferramentas necessárias para a eficiência 

da atividade de poda de galhos de árvores: motosserras, machados, foices, ação, caminhão 

Munk, escadas ou plataformas elevatórias, tesoura de poda, serra de poda. 

A manutenção das ferramentas dos serviços de roçada, capina e poda 

deverão estar sempre limpas e afiadas, e com todos os dispositivos de segurança 

aferidos. Os colaboradores deverão estar sempre munidos de Equipamentos de 

Proteção Individual e, a Prefeitura é a responsável pela manutenção das 

ferramentas e segurança dos colaboradores. 

Os resíduos oriundos da roçada, capina e poda, podem ser utilizados como 

material seco para compostagem ou até mesmo para recuperação de áreas 

degradadas. 

Propõe-se para o Município de Capetinga, a aquisição de um picador 

mecânico a ser instalado no Centro de Tratamento de Resíduos Orgânicos, que 

vier a ser implementado. Este picador poderia ser adquirido por consórcios com 
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objetivo de baratear os custos, podendo ser comprado por municípios ou até 

mesmo por polos. 

 

Outra proposta relacionada aos resíduos da roçada, capina e poda é o 

estabelecimento de parceria entre o Município de Capetinga e o setor privado para a 

destinação adequada do material. Seriam desta forma, as empresas que já atuam no 

segmento de limpeza pública e as empresas que realizam o aproveitamento de resíduos de 

madeira. Estes segmentos de mercado poderão dar destinação final adequada a estes tipos 

de resíduos. 

 
 

 

Limpeza de bocas de lobo, galerias e valas de drenagem 
 

A limpeza de bocas de lobo, galerias e valas de drenagem é extremamente 

importante para o sistema de drenagem urbana no Município. Pois, quando há o 

acúmulo de resíduos nestes locais, a probabilidade de enchentes ou alagamentos 

aumenta exponencialmente. 

Os resíduos sólidos podem se deslocar para estes locais de inúmeras 

maneiras, podendo ser, na coleta irregular de resíduos sólidos, falta de cidadania 

por parte de alguns munícipes, que descartam seus resíduos em locais 

inapropriados ou, por parte dos colaboradores da varrição pública, onde por 

descuido ou por falta de informações e treinamentos varrem os resíduos para 

dentro das galerias. 

Desta forma, recomenda-se para o Município a realização da manutenção 

destes locais duas vezes ao mês, ou após grandes períodos chuvosos. Abaixo 

seguem a relação das ferramentas e equipamentos necessários para a 

manutenção de bocas de lobo, galerias e valas de drenagem: 

Pás; 

Enxadas; 

Picaretas; 

Ganchos; 

Aspiradores; 

Sopradores; 

Caminhão pipa para o jateamento de água. 
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Os resíduos coletados devem ser ensacados, quando possível, e destinados como 

resíduos não recicláveis para o Aterro. Quando estes não puderem ser ensacados, deverão 

ser acondicionados em caminhões basculantes com o auxílio de pás-carregadeira. 

A Prefeitura deverá implantar um procedimento para este tipo de limpeza, 

com a utilização de sistemas de informações que indicam os roteiros a serem 

percorridos, periodicidade das manutenções, mapeamento e outras informações 

que se achar necessário para a adequada manutenção das bocas de lobo, galerias e 

valas de drenagem. 

8.6.2 CÁSSIA 
 

No município de Cássia todos os resíduos dessa classe são coletados e 

destinados para o aterro juntamente com os outros tipos de resíduo. 

 

 
8.6.3 FORTALEZA DE MINAS 

 

Resíduos de pode de árvores e jardins 

Estes resíduos são coletados em caminhão caçamba, são encaminhados para 

a UTC e transformados em adubo orgânico, sendo depositados em uma leira grande 

em área reservada dentro do espaço para valas. 

 
Permanece um longo período neste local, sendo realizado um reviramento 

periódico. Após o adubo ficar pronto é utilizado em praças e jardins públicos ou 

doado para a população. 

 

 
8.6.4 JACUÍ 

 
A capinação e a poda são atividades realizadas em todas as vias 

pavimentadas e não pavimentadas da área urbana do município, pela equie de 

limpeza da Prefeitura comporta por 16 funcionários, coordenada pela Secretaria 

Municipal de Obras. Serviços executados mensalmente. Os resíduos oriundos dos 

serviços são encaminhados pera a Usina de Triagem e Compostagem. São 

montadas frentes de serviços com funcionários públicos para execução desses 

serviços. 
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Usinas de Triagem e Compostagem – coordenar a coleta dos resíduos em 

todo o município, exceto resíduos de serviço de saúde; gerenciar a operação 

da usina e a destinação final dos resíduos; promover ações de educação direcionadas 

à coleta seletiva e à preservação ambiental. 

A varrição manual é a remoção ou retirada de resíduos, que ocorre nas vias públicas por 

fenômenos naturais, como é o caso de folhas e flores de árvores, de terra e areia trazidas de 

terrenos baldios e construções, pelas chuvas, e os resíduos que surgem por motivos acidentais, 

como papéis, embalagens, e detritos atirados nos passeios ou jogados dos veículos. 

A varrição manual de Jacuí atende com maior frequência as vias públicas das áreas 

centrais ( praças, jardins e comércio), é realizado diariamente os funcionários da prefeitura. 

Para a varrição são disponibilizados 3 (três) garis, cada gari trabalha com um carrinho e os 

resíduos são depositados temporariamente em tambores de 200 litros. 

O serviço de roçada e capina, são realizados na área urbana, em passeios, ruas 

pavimentadas e não pavimentadas. Os resíduos oriundos dos serviços são encaminhados para 

a usina de triagem e compostagem. São montadas frentes de serviços com funcionários públicos 

para a execução desses serviços. 

 
8.6.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 

8.6.6 PRATÁPOLIS 

 
O poder público também realiza os serviços de varrição e podas de árvores e 

limpeza de terrenos e se responsabiliza pela coleta, transporte e destinação final de 

resíduos de construção civil, o que se caracteriza como uma irregularidade segundo 

a PNRS que determina ser de responsabilidade do gerador a destinação final dos 

resíduos de construção e demolição. A geração de resíduos sólidos no município de 

Pratápolis caracteriza-se pelo baixo volume e peso de materiais produzidos, pois se trata 

de um município com população inferior a dez mil habitantes. 

Os dados referentes à composição e volume dos resíduos de limpeza urbana o 

município não possui. 

 

 
8.6.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
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Varrição, poda, capina e raspagem 

Para o serviço de varrição, poda, capina e raspagem, o Município possui con- 

trato, realizado através de licitação. A empresa possui 17 varredeiras, 2 capinadores 

e 1 operador de máquina. Já a Prefeitura possui 6 operadores de máquina, 4 funcio- 

nários para o recolhimento de resíduos e manuseio de enxada e 1 caminhão. Os 

resíduos de varrição e raspagem são coletados utilizando vassoura, pá e carrinho 

lutocar. Após coletados, o lixo é colocado em caminhão e destinado ao Aterro Sani- 

tário Municipal. São varridos, uma média diária de 1.400 kg. Já os resíduos de poda 

e capina geram em torno de 3.000 kg por semana, variando conforme a necessidade, 

e são destinados ao Parque da Serrinha, para a realização de compostagem. 

Todos os funcionários possuem pontos de apoio como banheiros, locais de 

descanso e refeitório. As varredeiras podem ainda utilizar banheiros de locais públi- 

cos previamente cadastrados para apoiá-las. 

Os resíduos provenientes de feiras são varridos pelos próprios feirantes e 

posteriormente coletados pela empresa de coleta convencional. 

 
8.6.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

 

Limpeza e varrição de ruas 
 

A cidade foi dividida em 3 setores de varrição com 3 bairros varridos 

diariamente, 7 dias por semana pois, segundo a secretaria de Obras a varrição é 

realizada de segunda a sábado em quase todas as ruas pavimentadas da área 

urbana. 

Mensalmente são varridos em média 312 km de vias. A cidade dispõe 

de uma rede de lixeiras nas ruas principais com capacidade de 50 litros para 

acondicionamento dos resíduos. 

Para executar a limpeza das ruas, a prefeitura dispõe de 22 funcionários de 

serviços de limpeza que não são divididos em equipes, todos realizam serviços na 

área de limpeza. A varrição é efetuada por 1 funcionário e um carrinho para coleta 

do material. 

Capinação, Poda de Árvores e Manutenção de Jardins 
 

A capinação, poda e a manutenção de jardins são atividades realizadas em 

media 3 vezes ao ano em todos os bairros da área urbana do município, pela equipe 
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de limpeza da Prefeitura composta por 22 funcionários, coordenada pela Secretaria 

Municipal de Obras. 

A limpeza de terrenos e lotes vagos é realizada pela Prefeitura sem taxa de 

cobrança pelos serviços. 

Serviços gerais (limpeza de feiras, boca de lobo) 
 

A Prefeitura disponibiliza equipes para os denominados serviços gerais, 

incluindo pintura de guias, limpeza de feiras e limpeza de bocas de lobo. Utiliza 22 

funcionários da equipe serviços de limpeza publica, 1 caminhão caçamba 

capacidade 6m3 marca Mercedes Bens ano 2006, 1 motorista e 4ajudantes. As feiras 

livres acontecem regularmente as quinta feiras, aos sábados e eventualmente em 

datas comemorativas. 

 

 
9. Diagnóstico da Gestão de Resíduos nos Municípios 

 
 

O objetivo fundamental do presente do diagnóstico da gestão consiste na 

coleta de informações do atual sistema de manejo de resíduos sólidos dos 

municípios pertencentes ao Cidassp, a fim de identificar a situação atual da gestão 

de resíduos sólidos, observando a maneira como prefeituras e órgãos competentes 

estão administrando os mecanismos de gestão de resíduos. 

A partir do conhecimento do atual sistema de gerenciamento, será possível ao 

planejador propor ações no PGIRS capazes de atender aos dispositivos da Lei nº 

12.305/2010 no que se refere à destinação final ambientalmente adequada, cujo 

conceito inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes (MMA, 2011). 

 
8.7 Metodologia 

As análises apresentadas neste diagnóstico de gestão de resíduos delineiam- 

se na porção territorial dos municípios consorciados ao Cidassp, ou seja,Capetinga, 

Cássia, Fortaleza de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Pratápolis, São Sebastião 

do Paraíso e São Tomas de Aquino. 

Os estudos de campo para levantamento do atual sistema de gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos dos municípios compreenderam a quantificação de 
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resíduos coletados, a descrição dos sistemas de coleta, acondicionamento, 

transporte, tratamento e disposição final, indicadores operacionais, administrativos e 

econômicos. 

As informações apresentadas neste produto foram levantadas por meio de 

visitas a cada município na região de abrangência do estudo, além de dados 

fornecidos por órgãos e instituições públicas da região; visitas complementares a 

municípios que apresentam particularidades relevantes para o levantamento de 

informações adicionais; questionários enviados aos municípios e análise crítica dos 

planos de saneamento básico. As visitas à campo possibilitaram a apuração da 

situação real de cada município, bem como suas peculiaridades, potencialidades e 

limitações. 

A partir da elaboração de um questionário específico foi possível abordar 

informações para esclarecimentos sobre a situação da gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, como aspectos institucionais da limpeza urbana, sistemas de coleta e 

transporte, características dos resíduos sólidos urbanos, sistemas de tratamento, 

disposição final dos resíduos, quantificação dos resíduos, avaliação do serviço 

prestado, participação em programas de coleta de resíduos orgânicos e 

compostagem, dentre outros. 

Os dados de campo foram complementados com informações obtidas de 

fontes secundárias, como secretarias municipais, de órgãos e/ou instituições 

públicas, além de artigos acadêmicos e de pesquisas eletrônicas em bancos de 

dados oficiais como o IBGE, SNIS, SINIR, etc. Esses dados foram sistematizados, 

obtendo-se informações qualitativas e quantitativas dos municípios, os quais 

serviram de base para a elaboração do presente documento. 

O conhecimento da legislação e instrumentos legais relacionados ao tema, 

como as legislações federais e municipais, foi de suma importância na elaboração 

do diagnóstico, uma vez que auxiliou no tratamento das informações coletadas. 

 
8.8 Histórico e Gestão de Resíduos nos Municípios 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região de 

São Sebastião do Paraíso – CIDASSP surgiu em razão dos problemas ambientais 

comuns decorrentes das atividades dos municípios consorciados. Inicialmente, os 

municípios de Fortaleza de Minas, Itamogi, Jacuí, Monte Santo de Minas, Pratápolis, 

São Sebastião do Paraíso e São Tomas de Aquino firmaram intenção de cooperação 
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mútua e constituição de pessoa jurídica para promover a gestão consorciada de 

atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. Este 

intento foi firmado em 2014 quando, o consórcio foi constituído sob a forma de 

autarquia, pessoa jurídica de direito público (CIDASSP,2014). 

O êxito obtido com a gestão consorciada dos resíduos sólidos levou os 

municípios vizinhos a solicitarem participação neste consórcio. Sendo assim, em 

Janeiro/2020 o município de Capetinga e Cássia ingressaram no Consórcio, 

totalizando nove municípios e com a denominação de Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Região de São Sebastião do Paraíso. 

Os municípios do CIDASSP firmaram intenção de cooperação mútua e 

constituição de pessoa jurídica para promover a gestão consorciada de atividades 

potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. 

O CIDASSP visa a gestão associada de serviços públicos ou de interesse 

público; a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio 

ambiente; a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico 

comum; ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico local e 

regional; bem como a aquisição ou administração de bens para uso compartilhado 

dos municípios consorciados. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo CIDASSP na área de gestão integrada dos 

resíduos resultaram no serviço de transporte e descarte correto de materiais 

pneumáticos, lâmpadas fluorescentes, resíduos eletrônicos, colchões, óleo residual, 

e está se realizando um estudo, juntamente com IPGC – Instituto de Planejamento 

de Gestão de Cidades, o qual possui um histórico na entrega de Estudos de 

Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental (EVTEJA). O IPGC em 

parceria com o CIDASSP está realizando o estudo para possível implantação de 

uma Usina de Recuperação Energética para dispor os resíduos urbanos de todos os 

municípios participantes do consórcio. No entanto essa é uma das opções, uma vez 

que se afirmada como inviável, outra medida será tomada para que haja essa 

disposição final de forma correta para esses municípios. 

 
 

 
8.9 Gestão de Resíduos 
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Segundo definição do art. 3º da Política Nacional de Resíduos Sólidos a 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é o “conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável”. 

A gestão associada de serviços públicos, o manejo dos resíduos sólidos 

urbanos com o compartilhamento entre diferentes entes federativos, por meio da 

constituição de consórcio público para o desempenho de funções ou serviços 

públicos de interesse comum, trata-se de uma forma de cooperação federativa 

comumente adotada para o planejamento, regulação, fiscalização e a prestação de 

serviços que demandam ou recomendam o envolvimento de mais de um ente 

federativo (SCHNEIDER, 2013). 

A gestão inadequada de resíduos pode levar seus responsáveis ao 

pagamento de multas e a sanções penais e administrativas. Além disso, os danos 

causados ao meio ambiente, como poluição de corpos hídricos, contaminação de 

lençol freático e danos à saúde, devem ser reparados pelos responsáveis por sua 

ocorrência. 

Boas práticas de gestão de resíduos sólidos se revelam economicamente 

rentáveis, além de diminuírem os riscos ambientais. As técnicas de redução na fonte, 

substituição de matéria-prima, reutilização e reciclagem podem trazer reais 

benefícios econômicos, bem como evitam a exposição do negócio aos riscos dos 

passivos ambientais (desvalorização ou perda total da atividade) (FIRJAN, 2006). 

Uma forma de otimizar os mecanismos da gestão de resíduos é a instituição 

de consórcios públicos intermunicipais, esses, no âmbito da PNRS recebem 

prioridade absoluta no acesso aos recursos da União. Além disso, municípios de 

pequeno porte, principalmente quando associados aos de maior porte, podem 

superar as fragilidades da gestão, racionalizar e ampliar a escala no tratamento dos 

resíduos sólidos. É nesse fato que o CIDASSP se apoia para a constituição de uma 

gestão otimizada dos resíduos sólidos gerados na região. 

 
8.9.1 CAPETINGA 

A estrutura operacional para o manejo e gestão dos resíduos sólidos do 

Município de Capetinga, é definida pela Secretaria de Obras. A coleta convencional de 

resíduos sólidos do município possui um roteiro estabelecido, ocorrendo de segunda, 
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quarta, quinta e sexta-feira, sendo composto por um veículo que pertence a própria 

Prefeitura. Em Goianases, distrito da cidade, a coleta dos resíduos ocorre na quinta- 

feira. 

Os funcionários que atuam na coleta dos resíduos sólidos para a 

Prefeitura estão vinculados a mesma e tem um total de 4 funcionários. 

A prefeitura faz a coleta dos resíduos da construção civil e sua destinação 

final é no Bota Fora, local onde é despejado. 

Para o sistema de limpeza urbana do Município de Capetinga, segundo 

informações da Secretaria de Obras, a Prefeitura tem um total de 3 funcionários 

(garis). 

De acordo com a Secretária de Obras, a frequência da limpeza urbana 

ocorre de acordo com a demanda e cobre todo o perímetro urbano e os 

resíduos são encaminhados para o bota fora, não havendo controle de pesagem 

somente a cobertura dos resíduos, assim como, os resíduos da coleta 

convencional. 

Não há nenhuma forma de tratamento para os resíduos gerados no 

Município de Capetinga, sendo todos eles, com exceção dos resíduos dos 

serviços de saúde. 

O Município de Capetinga possui o aterro controlado que está sendo 

operado há muitos anos, que é de responsabilidade da Secretaria de Obras. 

Outro fato a destacar é que devido à inexistência de um projeto de 

engenharia, não há estudos que demonstrem a vida útil do aterro no Município. 

Outra informação a ser considerada através da Secretaria de Obras é que 

o Distrito de Goianeses realiza a destinação dos resíduos junto ao aterro 

controlado de Capetinga. As destinação dos resíduos é de conhecimento da 

Prefeitura, sendo destinado em média uma vez por semana. Não há custo de 

coleta no município. 

No local não há nenhuma infraestrutura como guaritas, guardas, balanças 

ou qualquer outro tipo de sistema que melhore a organização do aterro controlado. 

As valas de recebimento dos resíduos sólidos não possuem nenhum tipo de manta 

protetora e, a contaminação das águas subterrâneas pode estar atingindo níveis mais 

profundos. 
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Desta forma, com o passar dos anos, a recuperação ambiental deste 

aterro controlado poderá ter custos financeiros maiores, comprometendo ainda 

mais, o orçamento municipal destinado à gestão e manejo dos resíduos sólidos. 

 
8.9.2 CÁSSIA 

No município de Cássia, os resíduos sólidos urbanos são coletados e triados. 

Após essa triagem, o material reciclável é acondicionado no lugar preestipulado e os 

rejeitos são dispostos em valas, que ao receberam uma camada de resíduo são 

cobertas por uma faixa de terra. 

A cidade não possui aterro sanitário. 

 
 

8.9.3 FORTALEZA DE MINAS 

Até o presente momento, não há nos arquivos municipais dados de como os 

resíduos sólidos eram tratados pela administração pública. As únicas informações 

que encontramos baseiam-se em relatos dos próprios moradores que contam, 

apenas, que o lixo era acondicionado em latas e/ou sacos e coletados por meio de 

uma carroça à tração animal. Como não havia um local adequado para a destinação 

do lixo, o mesmo era depositado às margens de córregos e ribeirões próximos à 

cidade, lotes vagos, fundo de vales, estradas vicinais próximas à cidade e até 

mesmo em valetas de ruas esburacadas. Muitos moradores destinavam seu lixo no 

próprio quintal, sendo que muitas vezes ele era aterrado ou queimado. Assim sendo, 

o lixo coletado não tinha um local específico a ser destinado. 

Em meados da década de 1980, já com as ruas pavimentadas, deu-se o início 

ao serviço público de limpeza das vias e coleta do lixo, que passou a ser feita por 

veículos motorizados do município, alternado entre caminhão, camionete e trator 

com carreta, porém continuava sem a destinação correta, ou seja, sem um local 

específico. 

No final dos anos 80, o município designou uma área particular a 

aproximadamente 6 km de distância da cidade, próxima ao local denominado “Praia 

do Vau” destinada à disposição dos resíduos. A coleta do lixo era realizada na cidade 

uma vez por semana, sempre às sextas-feiras e o mesmo era transportado por um 

caminhão até o referido local. 

Após esta área ter sido usada como depósito de lixo por aproximadamente 03 

(três) anos, foi promovido no local o recobrimento dos resíduos com solo e em 
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seguida a compactação; posteriormente, foi plantado grama tipo “brachiária”, e a 

área transformou-se em pasto para animais. 

No começo dos anos 90, o aumento da produção de resíduos e o crescimento 

da população urbana foram fatores influentes na limpeza pública, coleta, 

acondicionamento, transporte e destinação final do lixo produzido na cidade. Assim 

sendo, a disposição do lixo passou a ser feita em uma área próxima à cidade que foi 

se transformando, no decorrer dos anos, em um lixão a céu aberto (Figura 3) onde 

era depositado todo tipo de lixo (doméstico, comercial, público, de serviços de saúde, 

entulhos, pneus, galhos de árvores, animais mortos, etc.). 

Em 2004 foi implantada no município a Usina de Triagem e Compostagem de 

Lixo, devidamente licenciada pelo órgão ambiental estadual. O local passou a 

receber todos os resíduos domésticos e públicos da área urbana, coletados 

diariamente, além daqueles produzidos na zona rural, acondicionados em tambores 

nas propriedades rurais e que, periodicamente é coletado e transportado até a usina. 

A usina recebe também os pneus coletados nas oficinas e borracharias da cidade e 

alguns materiais recicláveis e orgânicos produzidos pela unidade da empresa Serra 

da Fortaleza Mineração e Metalurgia LTDA. Para conseguir atender a toda a área 

urbana e, a fim de melhorar as condições de trabalho dos funcionários, a usina já 

passou por reformas e melhorias em suas instalações. 

Com o início da operação da usina, o lixão foi totalmente desativado e a área 

foi isolada com cerca de arame farpado. O lixo lá depositado foi coberto com terra e 

devidamente compactado havendo ocorrido, ainda, o plantio de grama tipo 

“brachiária” a fim de minimizar o impacto ambiental e visual do local. Foi também 

implantado um sistema de drenagem pluvial para desvio das águas de chuva da 

massa de lixo aterrado. 

A quantidade média de resíduos domésticos coletados no município de 

Fortaleza de Minas foi estimada em 1,99 ton/dia para o período de jan – junho/2019 

com abrangência de coleta em 100% da área urbana do município e em cerca de 

80% da área rural. 

A partir deste dado e das aferições feitas no decorrer dos últimos meses, 

obtemos que a produção média per capta da população urbana está próximo de 

0,630 kg/hab/dia, admitindo-se população urbana de 2.950 habitantes (IBGE/2010), 

hoje estimada em 3.158 habitantes. 
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Neste cálculo estão contemplados os resíduos domiciliares provenientes das 

residências, prédios públicos, instituições e da unidade da Votorantim Metais 

(refeitório, administrativo), além dos resíduos públicos de limpeza (capina, poda e 

varrição) e resíduos comerciais com apenas um grande contribuinte. 

A geração de entulho e demais resíduos de construção não é monitorada 

dentro do município, uma vez que a destinação dos mesmos é diversificada. 

Os resíduos de serviços de saúde gerados no pronto atendimento municipal, 

em unidade básica de saúde, postos de atendimento rurais, sala de vacina, farmácia 

popular e consultórios odontológicos, todos públicos, bem como aqueles dos 

estabelecimentos particulares são acondicionados em um único local e recolhidos 

por empresa especializada para processo de tratamento e destinação final. Na tabela 

38 abaixo tem-se a geração de resíduos do município. 

 

Tabela 41- Geração de resíduos de Fortaleza de Minas 
 

SERVIÇOS 
QUANTIDADE 

(Média apurada em 2018/19) 

Resíduos domésticos e públicos - zona 

urbana 
1,56 t/dia 

Resíduos domésticos - zona rural 

(recicláveis + rejeitos) 
0,26 t/dia 

Resíduos de serviços de saúde 0,17 t/mês 

Resíduos de construção civil e entulhos Não há informações precisas 

TOTAL 1,99 t/dia 

 
 
 

A Lei Federal nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos vem reafirmar a responsabilidade de municípios e grandes geradores com 

relação a esta questão, fazendo-a valer a partir de planos de gestão e 

gerenciamento desses resíduos. 

Em Fortaleza de Minas, a gestão dos resíduos sólidos está vinculada ao 

Departamento de Planejamento, Obras Públicas, Serviços Urbanos, 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, conforme a Lei Municipal nº 

826/2006 e  é exercida  por dois setores: Setor de Serviço de Limpeza Pública, 
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Parques e Jardins e Vigilância e o Setor da Usina de Triagem e Compostagem de 

Lixo e Meio Ambiente. As atribuições de cada serviço são assim descritas: 

Serviço de Limpeza Pública: executar os serviços de varrição dos logradouros 

públicos; limpeza de praças, locais de eventos e canais; capina; podas. O setor 

conta com 07 funcionários para realização e fiscalização dos serviços. 

Usina de Triagem e Compostagem de Lixo: coordenar a coleta dos resíduos em 

todo o município, exceto resíduos de serviços de saúde; gerenciar a operação da 

usina e a destinação final dos resíduos; promover ações de educação direcionadas à 

coleta seletiva e à preservação ambiental. 

O município não possui aterro sanitário, dando outra destinação ao resíduo 

sólido gerado. 

Dessa forma, com os resíduos orgânicos é realizado a compostagem, o rejeito 

é destinado em vala existente na Usina de Triagem e Compostagem, e os recicláveis 

encaminhados para empresa especializada em sucatas. 

 
8.9.4 JACUÍ 

Quando se tratando da gestão dos resíduos sólidos urbanos no município de 

Jacuí, a execução do mesmo está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Obras, que conta com 16 funcionários assim distribuídos: 3 garis para varrição, 8 

operadores da usinam, 1 motorista, 2 coletores de resíduos, 1 técnico responsável 

pela usina de compostagem e 1 engenheiro. 

A coleta dos resíduos é realizada diariamente na cidade e mensalmente nos 

bairros rurais, por caminhões da Prefeitura responsáveis por recolher os resíduos e 

transportar esses materiais até a UTC do município para lá serem processados os 

materiais recicláveis e não recicláveis. 

A varrição das ruas é realizada diariamente por 3 funcionários da prefeitura, 

atendendo com maior frequência as vias públicas das áreas centrais (praças, jardins 

e comércios). Cada gari trabalha com um carrinho para a coleta do material e um 

soprador, onde os resíduos recolhidos são depositados temporariamente em 

tambores de 200 litros para posteriormente serem levados até a UTC que atende a 

destinação de resíduos sólidos urbanos atualmente, o rejeito gerado na UTC não 

poderá mais ser disposto em valas, devendo ser encaminhado para o aterro. 
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8.9.5 MONTE SANTO DE MINAS 

Atualmente, a coleta de resíduos sólidos domésticos é executada pela 

Secretaria de Obras três vezes na semana e coleta seletiva é executada pela 

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Monte Santo de 

Minas – MONTECICLE duas vezes na semana com sistema de coleta porta a porta, 

conforme o mapa de coleta anexo. Os resíduos são destinados ao aterro controlado 

municipal, o qual é enterrado e valas e cobertas diariamente para evitar a presença 

de catadores, vetores de doenças e outros animais. 

A coleta é realizada pela Prefeitura Municipal e possui a seguinte estrutura: 

 02 caminhões coletores compactadores (resíduos domésticos); 

 01 caminhão caçamba (coleta seletiva); 

 01 trator esteira (operando o aterro); 

 funcionários. 
 
 

Zona rural 
 
 

Foram realizadas reuniões com as comunidades: Pitangueira, Cunhas, Lagoa 

e Distrito de Milagre para instalação de equipamentos (lixeiras) para coleta de 

resíduos domésticos. Esta iniciativa é para o correto armazenamento temporário 

dos resíduos domésticos de maneira organizada, mantendo o ambiente saudável e 

evitando, assim, uma maior degradação do meio ambiente. A Prefeitura Municipal 

efetua a coleta destes rejeitos uma vez por semana e coletores informais coletam os 

resíduos recicláveis. Na figura 23 abaixo pode-se ver como são as valas do aterro. 

 

 

Figura 22- Aterro em valas controlado pela Prefeitura Municipal de Monte Santo de 
Minas 
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8.9.6 PRATÁPOLIS 

A Prefeitura Municipal de Pratápolis é a responsável pela coleta convencional 

dos resíduos domésticos e pela triagem dos resíduos potencialmente recicláveis, e 

também realiza os serviços de varrição, podas de árvores, coleta dos resíduos de 

construção civil e de entulhos. Os resíduos de serviços de saúde, óleos e graxas são 

coletados por uma empresa especializada. 

 
Pratápolis possui a Secretária de Infraestrutura, que é a responsável pela 

parte de resíduos sólidos do município, que contém o secretário de infraestrutura e 

mais três encarregados, sendo eles, o responsável pela limpeza urbana, 

responsável pelos serviços na zona rural e o coordenador da usina de triagem e 

compostagem. O poder público realiza a coleta convencional de resíduos todos os 

dias em todo o município, passando por todos os bairros, sendo que nas segundas, 

quartas e sextas-feiras é realizada a coleta convencional e as terças e quintas-feiras 

a coleta seletiva, nas segundas e sextas-feiras são recolhidos os resíduos da zona 

rural e quinta-feira, são recolhidos os resíduos domésticos nos bairros Três Fontes e 

Morro do Níquel, que são afastados da cidade. 

Os resíduos da zona rural são acondicionados em caçambas que ficam nas 

entradas das mesmas, sendo eles recolhidos na segunda e quinta feira, ou quando 

houver necessidade. A Prefeitura também é responsável pelo funcionamento de uma 

usina de triagem de materiais recicláveis onde trabalham nove funcionários 

concursados que fazem a triagem dos resíduos, o rejeito é depositado no aterro e 

coberto com terra, os materiais recicláveis são vendidos e no momento não realiza a 

compostagem. A quantidade mensal de resíduos coletada gira em torno de 80 

toneladas. 

A geração de resíduos sólidos no município de Pratápolis caracteriza-se pelo 

baixo volume e peso de materiais produzidos, pois se trata de um município com 

população inferior a dez mil habitantes. 

 
8.9.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

As atividades de disposição do lixo no local já aconteceram no antigo aterro 

controlado por um período aproximado de 20 anos. A área foi esgotada, por não ter 
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condição de receber mais lixo, dessa forma sendo encerrado e iniciado a fase de 

recuperação proposta pela Prefeitura no ano seguinte ao encerramento do mesmo. 

O lixo foi coberto diariamente, e a terra utilizada possuía sementes de vegetação, 

visando a recuperação da área por meio do crescimento de vegetação. Houve 

também a drenagem da água pluvial, bem como o cercamento de toda a área tendo 

em vista a não invasão de pessoas e animais, protegendo-os assim de possíveis 

contaminações, disseminação de doenças e não pondo em risco sua segurança. 

Por fim fora identificado com uma placa o local. 

A figura 24 indica a entrada do antigo aterro controlado: 
 

Figura 23- Aterro controlado de São Sebastião do Paraíso 

 

 

Atualmente os munícipes acondicionam os resíduos gerados em 

sacolas e sacos plásticos, sendo posteriormente colocados na porta de suas 

residências, seja nas calçadas ou em lixeiras fixas, e então coletados pela empresa 

terceirizada. Em bairros rurais os resíduos são acondicionados em contêineres e 

coletados 2 vezes por semana, pela mesma empresa. 

Para realizar este serviço a empresa dispõe de 5 caminhões compactadores, 

5 motoristas e 17 funcionários coletores. 

A coleta é realizada diariamente na área central da cidade e até três vezes 

por semana nos bairros, abrangendo os 7 setores o que corresponde a 100% do 

município. Todo o resíduo é pesado e em seguida destinado ao aterro sanitário 

municipal, o qual entrou em funcionamento no ano de 2013 com uma vida útil de 17 

anos, podendo ser operado portanto até o ano de 2030. 
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8.9.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

Em São Tomás de Aquino atualmente, existe apenas uma área para 

disposição adequada de rejeitos não perigosos, que é Unidade de Triagem e 

Compostagem Municipal – UTC, um equipamento de saneamento básico essencial 

ao município e que atende parcialmente a PNRS. 

Apesar disso, há de se considerar que para outros tipos de resíduos ainda 

não possuem áreas para disposição ambientalmente adequada, como é o caso dos 

resíduos de construção civil (RCC), resíduos volumosos (RV), resíduos de poda e 

capina (RPC), que representam os principais problemas de disposição inadequada 

de resíduos, segundo o Diagnóstico do PMGIRS. 

Frente a isso, a PNRS exige a proposição de áreas favoráveis para a 

disposição ambientalmente adequada de rejeitos, observados o plano diretor e o 

zoneamento ambiental municipal. 

 
 

9.4 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Segundo a PNRS, resíduos sólidos domiciliares são os originários de 

atividades domésticas em residências urbanas, além disso, menciona que os 

resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, se 

caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição 

ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

A coleta e o transporte dos resíduos sólidos domiciliares produzidos em 

imóveis residenciais, em estabelecimentos públicos e no pequeno comércio são, em 

geral, efetuados ou gerenciados pelo órgão municipal encarregado da limpeza 

urbana, o que acontece na maioria dos municípios do CIDASSP. 

 

Coleta seletiva 

Segundo o SNIS, coleta seletiva é definida como o conjunto de 

procedimentos referentes ao recolhimento de resíduos recicláveis e/ou de resíduos 

orgânicos comportáveis, que tenham sido previamente separados dos demais resíduos 

considerados não reaproveitáveis e separados na fonte. Considera-se, também, como 

coleta seletiva o recolhimento dos materiais recicláveis separados pelos catadores dentre 

os resíduos sólidos domiciliares disponibilizados para coleta. 
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A coleta seletiva funciona, também, como um processo de educação 

ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do 

desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo. 

Vários segmentos de uma comunidade podem participar do programa de 

coleta seletiva. Cada um fazendo uma parte e se beneficiando dos resultados. 

A Coleta Seletiva contribui para a melhoria do meio ambiente, na medida em 

que: 

 Diminui a exploração de recursos naturais; 

 Reduz o consumo de energia; 

 Diminui a poluição do solo, da água e do ar; 

 Prolonga a vida útil dos aterros sanitários; 

 Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo; 

 Diminui os custos da produção, com o aproveitamento de reci- 

cláveis pelas indústrias; 

 Diminui o desperdício; 

 Diminui os gastos com a limpeza urbana; 

 Cria oportunidade de fortalecer organizações comunitárias; 

 Gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis. 

A coleta de materiais recicláveis consiste no recolhimento dos resíduos 

que são previamente separados apenas dos resíduos orgânicos e dos rejeitos 

na fonte geradora e que podem ser reaproveitados, se diferenciando da coleta seletiva, onde os 

materiais são separados por tipo na fonte geradora dos resíduos. Essas separações buscam 

evitar a contaminação dos materiais reaproveitáveis e aumentar o valor a eles agregado. 

De acordo com o estudo desenvolvido pelo IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, sob a encomenda do Ministério do Meio Ambiente, a 

reciclagem no Brasil, vem movimentando no país cerca de doze bilhões por ano. 

 

 
9.4.1 CAPETINGA 

 

No final do ano de 2020 foi finalizado o processo de criação da associação 

de catadores de resíduos reutilizáveis e recicláveis a Associação de Triagem de 

Recicláveis de Capetinga - ATRCAP, dando início aos seus trabalhos do ano de 2021. 
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9.4.2 CÁSSIA 
 

O município de Cássia tem implantado a coleta seletiva. Esse trabalho de 

recolhimento é efetuado duas vezes por semana, nos dias de terça-feira e quinta 

feira. 

A coleta é realizada pela prefeitura, sendo de responsabilidade da mesma, 

recolher esses resíduos nas casas e estabelecimentos e posteriormente encaminhá- 

las para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e Preservadores 

Ambientais de Cássia. – ASCARPAC. 

 

 
9.4.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
Coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: papéis, 

plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora e 

que podem ser reutilizados ou reciclados. 

A coleta seletiva funciona, também, como um processo de educação ambiental na 

medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do desperdício de 

recursos naturais e da poluição causada pelo lixo. 

Vários segmentos de uma comunidade podem participar do programa de coleta 

seletiva. Cada um fazendo uma parte e se beneficiando dos resultados. 

Exemplo disso é a parceria entre as unidades produtoras de lixo e gestoras 

da coleta seletiva (escolas, empresas, comunidade em geral, etc.) e a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza de Minas, que é a gestora da coleta seletiva, que receberão 

os materiais selecionados e que muitas vezes podem se encarregar da retirada dos 

mesmos. A coleta dos resíduos gerados nas residências e comércio da área urbana 

ocorre de forma manual, porta a porta, estando os resíduos acondicionados ou não 

n s contêineres existentes nas vias. Segundo o calendário estabelecido, a colet 

urbana acontece às segundas, quartas e sextas sempre de manhã, das 7:00hs às 

11:00 s, e possui quatro setores assim identificados: setor 1 – Bairro Bom Jesus; 

seto 2 – Centro; setor 3 – Bairro Nossa Senhora Aparecida; setor 4 – Bairro 

Rotatória. 
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Na área rural, os resíduos são r com escala de coleta pré determinada, sendo 

acondicionados por cada sitiante em tambores metálicos individuais cedidos pel 

prefeitura e dispostos na estrada principal do bairro, próximo aos acessos para as 

espectivas propriedades rurais. 

 

 
9.4.4 JACUÍ 

 
O município de Jacuí não possui coleta seletiva no momento, projeto o 

qual deve ser reimplantado na cidade em breve, conscientizando e fortalecendo o 

conhecimento do cidadão sobre a importância da correta separação de destinação 

dos resíduos. 

 
 

9.4.5 MONTE SANTO DE MINAS 

O município possui o serviço de coleta seletiva com a separação dos resíduos 

em “secos” e “úmidos”, entende-se que tal forma de segregação é um facilitador 

para a população local, podendo desta forma atingir um maior percentual de adesão, 

bem como, facilitar o recolhimento dos recicláveis. 

Já o sistema de coleta é o porta a porta em pareceria com Cooperativa 

Montecicle. Essa coleta ocorre com um caminhão passando em frente às 

residências e comércios recolhendo os resíduos que foram separados previamente 

na fonte, pela população. 

 

 
 

9.4.6 PRATÁPOLIS 

 
No município de Pratápolis o programa da Coleta Seletiva do lixo tem a 

seguinte sistemática: três vezes na semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta- 

feira)é recolhido o lixo orgânico e dois dias na semana (na terça-feira e quinta feira) 

é recolhido o lixo reciclável. Uma vez que realizada a triagem dos resíduos, os 

materiais recicláveis são vendidos para a empresa Sucatas Santo Expedito de São 

Sebastião do Paraíso. 
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9.4.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

O município possui o serviço de Coleta Seletiva, realizado através de Termo 

de Fomento entre a Prefeitura Municipal e a Associação de Catadores de São 

Sebastião do Paraíso – ACASSP, no qual a Prefeitura custeia parte das despesas 

como contas de energia e água, além de fornecer mensalmente o combustível para 

os caminhões. Tal convênio é regido pela Lei Municipal nº 4462, de 20/09/2017, o 

qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável pelo gerenciamento e 

fiscalização. 

Há também parcerias com a Associação de Desenvolvimento Ambiental Ami- 

gos de Paraíso - ADAAP e empresas privadas, as quais também auxiliam no custeio 

das despesas. 

A Coleta Seletiva é realizada em todos os bairros da cidade e também no Dis- 

trito de Guardinha e atende 100% da população de São Sebastião do Paraíso, em 

dias e horários específicos. 

 
9.4.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

A coleta seletiva (resíduos secos- material reciclável) está sendo implan- 

tada gradativamente no município, e não atinge 100% da área urbana, sendo reali- 

zada duas vezes por semana em todas as terças e sextas-feiras. 

 
 

 
10. Organizações Sociais nos Municípios 

 

 
10.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos : avanço para catadores 

autônomos e cooperativados 

O setor de resíduos sólidos no Brasil foi marcado em 2010 com a aprovação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, determinando diretrizes políticas 

para a gestão dos resíduos sólidos. A Lei aprova a participação e atuação 

estratégica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nos sistemas de 

gestão de resíduos sólidos como forma de inclusão social e econômica. 

Além da prioridade nas aquisições e nas contratações governamentais de 

produtos reciclados e recicláveis relacionados com as cooperativas, é descrito, 

dentre os objetivos estabelecidos na PNRS a participação de cooperativas na gestão 
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de resíduos sólidos, proporcionando ações que sejam compartilhadas e 

desempenhadas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis visando a 

melhoria no ciclo de vida dos produtos e com isso promovendo a integração dos 

catadores (CORNIERI, 2011). 

É a partir da instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que 

cooperativados passam a ter o seu trabalho valorizado, sendo agora vistos como 

agentes responsáveis por parte da gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

recicláveis, passando a ter benefícios que diferem daqueles que não são 

cooperativados. Essas medidas visam melhorias quanto às questões econômicas, 

ambientais e sociais. 

Estima-se que 90% de todo o material reciclado no Brasil seja recuperado dos 

resíduos pelas mãos de catadores. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada - IPEA em 2010, concluiu que caso todo o resíduo reciclável 

encaminhado para aterros e lixões nas cidades brasileiras fosse reciclado, os 

benefícios anuais seriam de aproximadamente R$ 8 bilhões de reais. Relatam ainda 

que aproximadamente 800 mil catadores poderiam ser beneficiados por meio da 

eficácia das políticas públicas aumentando assim a geração de renda, emprego e 

propiciando a inclusão social de catadores e cooperativados. 

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis geralmente são 

formadas por pessoas de baixa renda, desempregadas, de baixa instrução 

educacional, sendo estes moradores próximos aos locais onde as cooperativas 

estão ou serão instaladas. Embora as cooperativas estejam se mostrando uma 

excelente fonte de geração de renda, muitos são os aspectos a serem ainda 

desenvolvidos, como a valorização e a profissionalização do trabalho do catador, a 

eficácia da inclusão social e o resgate da cidadania. 

As Regiões Sudeste e Sul do Brasil concentram a maior parte dos catadores 

e cooperativas no país. Os números demonstram que estas regiões agregam, 

respectivamente, 43% e 27% dos catadores autônomos ou cooperativados e 40% e 

32% do número total de cooperativas ou associações existentes nos municípios 

pesquisados. 

Alguns dos municípios consorciados não possuem cooperativas ou 

associações de reciclagem. Em apenas quatro municípios existe esse tipo de 

organização, uma vez que muitas vezes essa triagem é realizada de maneira 
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informal. Serão apresentados dados detalhados da reciclagem nos municípios que 

possuem associações. 

 

 
10.1.1 CAPETINGA 

O município de Capetinga inaugurou no início do ano de 2021 a sua 

associação de catadores, Associação de Triagem de Resíduos de Capetinga 

(ARTCAP) que conta com 5 funcionários. 

Como a associação fora estruturada a pouco, ainda não existe um balanço 

anual para a coleta de resíduos recicláveis no município. 

 
10.1.2 CÁSSIA 

 
A cidade de Cássia possui uma a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis e Preservadores Ambientais de Cássia (ASCARPAC) a qual conta no 

momento com 12 catadores, os quais realizam a separação de material reciclável 

em categorias, bem como fazem o dimensionamento de volume, acondicionando 

posteriormente esse material no local adequado até que a empresa compradora 

passe para fazer a retirada dos recicláveis 

 
 

10.1.3 FORTALEZA DE MINAS 

 
 

Em 2004 foi implantada no município a Usina de Triagem e Compostagem de Lixo, 

devidamente licenciada pelo órgão ambiental estadual. O local passou a receber 

todos os resíduos domésticos e públicos da área urbana, coletados diariamente, 

além daqueles produzidos na zona rural, acondicionados em tambores nas 

propriedades rurais e que, periodicamente é coletado e transportado até a usina. 

A usina recebe também os pneus coletados nas oficinas e borracharias da cidade e 

alguns materiais recicláveis e orgânicos produzidos pela unidade da Votorantim 

Metais. Para conseguir atender a toda a área urbana e, a fim de melhorar as 

condições de trabalho dos funcionários, a usina já passou por reformas e melhorias 

em suas instalações. 
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10.1.4 JACUÍ 

O município de Jacuí não possui associação de catadores e nenhum tipo de 

conjunto regulamentado que faz o serviço de catar recicláveis, separá-los e vende- 

los. 

 
10.1.5 MONTE SANTO DE MINAS 

Em 2018 iniciamos o projeto “Vamos Salvar o Planeta” desenvolvido pela 

Cantareira Trasmissora de Energia S. A., pela Prefeitura Municipal de Monte Santo 

de Minas e pelo BNDES (financiador do projeto). 

 
O projeto prevê ações de educação ambiental para a coleta seletiva, 

estruturação da coleta seletiva no munícipio, apoiar a formação da Cooperativa de 

Catadores de Monte Santo de Minas – MONTECICLE, e a construção de Usina de 

Triagem e compostagem –UTC dos resíduos da cidade. 

No ano de 2019 fora criada no município de Monte Santo de Minas a 

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Monte Santo de 

Minas que conta com 16 catadores, os quais fazem o trabalho de separação dos 

recicláveis para que depois sejam direcionados as seus respectivos interessados. 

 
Até a construção e operação da UTC, a Cooperativa de Catadores iniciou os 

seus trabalhos em um galpão provisório da antiga área de triagem do município, 

equipado com prensa, mesa fixa, esteira, empilhadeira e balança. Em 2021 a 

cooperativa foi transferida para UTC 2021 e devido à pandemia da Covid-19, 

optamos pela operação da UTC, apenas com os materiais da coleta seletiva 

coletados pelos próprios catadores da MONTECICLE, sendo assim, não estamos 

realizando a compostagem da matéria orgânica, visando à preservação da saúde de 

todos envolvidos na operação da UTC. 

 

 
10.1.6 PRATÁPOLIS 

 

A Usina de Triagem de materiais recicláveis do município de Pratápolis 

funciona dentro do Aterro Controlado. Após ser triados, o material é acondicionado 
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em Big Bags e vendido à Sucata. Alguns materiais separados não possuem 

compradores, o que acarreta o acúmulo de materiais sem destino adequado. 

A admissão dos profissionais que trabalham da usina é feita através de 

concurso público, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Pratápolis não possui uma associação de catadores por hora. 

 
 

10.1.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 
 

A ACASSP teve seu início em 2014 e possui 8 (oito) associados, possuindo 

uma Presidente responsável pela Associação. O valor arrecadado através das 

vendas dos materiais é igualmente dividida entre os mesmos. Grande parte dos 

catadores possui baixo nível de formação, sendo que alguns não são alfabetizados, 

e vivem apenas do montante adquirido das vendas dos materiais recicláveis. 

Os equipamentos utilizados são de propriedade da Prefeitura Municipal e ce- 

didos à Associação, para o bom e fiel cumprimento do Plano de trabalho. São eles: 

dois caminhões (um baú e um prensa), carrinhos de mão, duas esteiras de triagem, 

balança de pesagem, enfardadeira, entre outros. Porém, muitos desses equipamen- 

tos precisam ser renovados, devido ao seu mau estado de conservação. 

Os catadores da associação recebem consultoria da REDESUL, do Programa 

Novo Ciclo, que os orienta quanto a importância do contato direto com a indústria 

que utiliza e compra o material reciclável, evitando os atravessadores que adquirem 

o material por um valor inferior, proporcionando maior remuneração ao associado. 

Para a divulgação da Coleta Seletiva são entregues à população panfletos 

explicativos, contendo informações sobre quais materiais devem ser reciclados e em 

quais dias e horários o caminhão da Coleta passará pelos bairros. 

Há divulgação pelas redes sociais, televisão, rádio e ainda através de pales- 

tras informativas nos postos de saúde da família e vigilância sanitária, objetivando 

uma maior abordagem com os moradores do bairro. 

Na zona rural, a coleta seletiva encontra-se em fase inicial, sendo divulgada 

constantemente através da gincana realizada em todas as escolas do município 

(municipais, estaduais, rurais e particulares), na qual os alunos são instruídos a se- 

parar o resíduo em casa e levar os recicláveis para a escola, que são recolhidos 

semanalmente pela ACASSP e posteriormente pesados. 
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Com o controle de materiais recicláveis feito pela ACASSP, tem-se o valor 

referente em quilogramas dos meses de janeiro a setembro de 2020. 

 
10.1.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

O modelo de gestão de resíduos sólidos utilizado em São Tomás de Aquino 

é Execução direta/centralizada pelo município, a proposta para o PMGIRS, é de ela- 

boração de relatórios com dados inerentes a coleta seletiva e coleta de resíduos 

domésticos, avaliando recursos utilizados para execução quanto à eficiência e eficá- 

cia, estudando-se a possibilidade de otimização de rotas quanto à logística, horários, 

serviços e material coletado, tendo em vista o inicio da coleta seletiva apenas há 

quatro meses, e levando-se em consideração a formação de Associação de Catado- 

res, com o objetivo de realizarem a coleta de materiais recicláveis no município co- 

mo proposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A estruturação da associação de catadores está em andamento no município. 

 

11. Constituição e ações do consórcio 

 
11.1 Premissas legais 

Com o advento da Lei 12.305/10, que recepcionou o Plano Nacional de 

Saneamento Básico, a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei Federal de 

Consórcios Públicos, a Política Nacional de Meio Ambiente, surge um sistema 

integrado de normas para a gestão associada de resíduos sólidos. 

A Lei Federal 12.305/10 e a Lei Estadual 18.031/09 trazem normas que 

incentivam municípios a optarem por soluções consorciadas para a gestão de 

resíduos sólidos. A Lei mineira menciona que poderá ser firmado contrato para 

consórcio público entre municípios para, mediante a utilização de recursos materiais 

e humanos de que cada um dispõe, realizar conjuntamente a gestão dos resíduos 

sólidos. O próprio Protocolo de Intenções ratificado pelos municípios dispõe sobre a 

importância deste instrumento para resolverem problemas que são comuns na 

região, respeitando sempre os requisitos estabelecidos na Lei Federal de 

Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/05). 

A gestão associada de serviços públicos foi regulamentada pela Lei 11.107/05 

supracitada, que disciplina normas para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de 
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interesse comum. O Decreto nº 6.017/07, estabeleceu normas para a execução 

dessa Lei. 

A Lei 12.305/10, em seu art. 10 aborda que “incumbe ao Distrito Federal e 

aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos 

territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos 

federais e estaduais…”. 

No mesmo texto normativo é possível observar que no art. 11 é definido como 

diretriz “promover a integração da organização, do planejamento e da execução das 

funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos 

nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da 

Lei Complementar Estadual prevista no §3º do art. 25 da Constituição Federal.” 

Dessa forma, a gestão integrada dos resíduos constitui hipótese legalmente 

prevista e amparada, além de se tratar da melhor solução para regiões como a que 

o CIDASSP está inserida. 

 
11.2 Ações realizadas 

 
11.2.1 Colchões 

Ao tratar-se de colchões, depara-se com um grande problema. Não que os 

outros resíduos que deveriam ser submetidos a logística reversa não sejam, no 

entanto, os colchões englobam um dos tipos de resíduos que são mais descartados 

de forma errônea, por varias motivos, sejam eles pelo seu volume, ou pelo fato de 

ninguém querer reutilizá-los. 

Pensando nessa problemática, o Cidassp, possui convênio com a Empresa 

Espumaju Indústria e Comércio de Travesseiros Sociedade LTDA, a qual recolhe os 

colchões e os encaminha para a destinação correta na Empresa Renascer Colchões, 

que é localizada no município de Goiânia-GO. 

 
11.2.2 Lâmpadas 

Uma vez falando nas em lâmpadas, levanta-se um enorme número de 

complicações em relação ao descarte errôneo das mesmas. 

Um dos componentes das lâmpadas fluorescentes é o mercúrio, produto 

extremamente contaminante e nocivo a saúde humana, bem como a todo meio 

ambiente. Uma vez que o mercúrio caiu em um curso d’água por exemplo, o 
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reagente vem a contaminar todo o ecossistema envolvido, sendo sua 

descontaminação muito difícil de ser feita de forma eficaz. 

Por esse motivo o Cidassp adquiriu um triturador e descontaminador de 

lâmpadas, o Papa-Lâmpadas, maquina que separa o mercúrio, os bulbos de 

alumínio e tritura o vidro. Dessa forma, os recicláveis são vendidos e o filtro de 

mercúrio enviado para empresa responsável pelo seu descarte. 

 
11.2.3 Lixo eletrônico 

 
Ao se tratar de lixo eletrônico, é importante saber que o grupo de materiais 

que compõe essa classe de resíduos. Todos os tipos de eletroeletrônicos, 

eletrodomésticos computadores, TVs, celulares, pilhas, baterias entre outros são 

englobados nesse grupo. 

Com o pouco conhecimento da população em relação a todos os danos 

ambientais que esse tipo de resíduos gera ao ser descartado em locais 

inapropriados, os mesmos são constantemente encontrados em áreas onde não 

deveriam ser dispensados. 

Com essa problemática, o Consórcio firmou um convênio com uma empresa 

E-descart , que recolhe materiais eletrônicos e os encaminha para seu destino 

correto, convênio esse que possui os municípios de Capetinga, Cássia, Fortaleza de 

Minas, Itamogi, Jacuí, Pratápolis, São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino 

como integrantes, tendo Monte Santo de Minas convênio com outra empresa que 

também da a destinação correta a esse tipo de resíduo. 

Os materiais são coletados em cada município de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Fora estipulado também pelo Cidassp em conjunto com os técnicos 

responsáveis por cada município pontos fixos e estratégicos para serem alocadas 

bombonas, as quais tem a função de armazenar esse tipo de material e 

periodicamente são recolhidas pela empresa. 

Estão sendo dispostos nos municípios pontos fixos para descarte de materiais 

eletrônicos. A relação dos PEV’s já instalados pode ser observado na tabela 38 

abaixo: 
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Tabela 42- Relação de PEV's nos municípios 
 

Locais PEV’s – Lixo Eletrônico 
Capetinga 

1. Prefeitura Municipal de Capetinga- 
Rua Cel. Osorio n.º 400 

2. ATRCAP - Rua Ovidio Alves Barros 
n.º 625b (ao lado do CRAS) 

Pratápolis 
3. Prefeitura Municipal de Pratápolis- 

Praça Castorino de Souza n.º 100 
4. CRAS - Rua Matheus Martins 

Borges n.º 200 
5. Centro Cultural de Pratápolis 

Cassia – Em andamento Monte Santo de Minas 
Não há convênio 

Fortaleza de Minas – Em andamento São Sebastião do Paraiso 
1. SEMAM – Rua Mariana Amaral, n. 

30 – Lagoinha 
2. Ecoponto – Rua Angelo 

Montovani, n.º 350 – Resid. Santa 
Tereza 

Itamogi 
1. Garagem Municipal: Av. Ovidio de 

Abreu 

2. Escola Mailon Furtado de 

Medeiros: 

3. Rua José Arciprete, n.º135 

4. Expoita - Av.: Antonio Francisco 

Arantes 

São Tomás de Aquino 
1. Prefeitura: R. Alves de Figueiredo, 

n.º393 

2. COMASTA: Av.: Clemente Santana, 

n.º645 

3. PSF Rosário: R. Francisco Guerrieri, 

n.º384 

4. IR Antenas e Elétrica: R. Alves de 

Figueiredo, n.º890 

5. PSF Vila Nova: Av.: Clemente 

Santana, n.º815 

6. PSF Cohab: R. Jairo de Lima, s/n.º 

Jacuí – Em andamento  
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11.2.4 Óleos residuais 

Entende-se por óleo residual o líquido oriundo principalmente de fritura de 

alimentos e usos similares. Muitos estabelecimentos fazem o descarte desse 

resíduos de forma errada, muitas vezes despejando direto na pia ou em vasos 

sanitários; outras vezes acondicionando-os em um recipiente fechado e vedado para 

que seja colocado junto ao lixo orgânico comum. Tais atitudes podem vir a causar 

grandes impactos nos meios em que são depositados, uma vez que na rede de 

esgoto por exemplo, essa rede pode desaguar em um rio ou manancial, e portanto a 

água estará contaminada, processo o qual é de difícil reversão. 

Além disso podem contaminar também o solo e trazer inúmeros prejuízos ao 

meio ambiente. O óleo descartado na pia também fica retido em forma de gordura 

nos canos, o que vem a atrair pragas que por sua vez podem ser veiculadoras de 

doenças como leptospirose, tifoide, hepatites entre outras. 

Devido a essa problemática, o município de São Sebastião do Paraíso possui 

um Acordo de Cooperação entre a Prefeitura e a Associação Internacional Lions 

Club que por sua vez tem uma parceria com a empresa Brejeiro no município de 

Franca-SP que recebe esse tipo de resíduo que é utilizado como matéria-prima de 

várias finalidades. A cada seis litros de óleo usado, a empresa da em troca 1 quilo de 

arroz ou um litro de óleo vegetal, os quais são redirecionados para o município. Fora 

então realizado um termo aditivo com o Cidassp que inclui no plano os municípios 

de Capetinga, Monte Santo de Minas, Pratápolis. 

 
11.2.5 Resíduos pneumáticos 

 

Acumulado água e sujeira, os pneus também contaminam o solo, podendo 

causar infecções nas pessoas e atingindo até os animais que se alimentam de 

recursos naturais contaminados pela eliminação de resíduos químicos que fazem 

parte da consistência do mesmo, além de agravarem o problema de doenças como 

dengue e febre amarela. 

Além disso, o poder público também sofre com o descarte de pneus no meio 

ambiente, uma vez que é preciso investir na constante retirada desses materiais em 

rios, lagos, mares e solos. 
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Fora os fatos anteriormente citados, o pneu possui elevado tempo de deterioração, 

causando dessa forma um impacto negativo em ecossistemas inteiros bem como na 

atmosfera. 

Dados os problemas apresentados, o consórcio realizou um convênio com a 

empresa Mult Pneus, Ribeirão Pretos-SP, a qual destina de forma correta todos os 

resíduos pneumáticos gerados pelas cidades integrantes. 

Cada município é responsável por acondicionar esse tipo de resíduo, até que 

a empresa Mult Pneus passe para o recolhimento de acordo com a necessidade. 

O município de São Sebastião do Paraíso possui um ecoponto, o qual fica em 

funcionamento durante todo o dia nos dias de semana. Além desse ecoponto 

acondicionar temporariamente os pneus inservíveis da cidade, ele funciona como 

transbordo dos outros municípios. 

 

 
12. Educação ambiental 

 
Um dos pilares do desenvolvimento sustentável e consciente é a educação 

ambiental. Fundamental para que seja criado um pensamento voltado ao bem-estar 

do meio ambiente desde o começo da vida, bem como a importância de se construir 

e ajudar a promover um futuro mais limpo e menos invasivo. 

No ano de 1999 a educação ambiental no Brasil se tornou lei, a qual é firmada 

pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, sendo dessa forma dever de todas as escolas 

o incentivo de processos de reciclagem, conscientização dos alunos sobre a impor- 

tância do uso de recursos naturais de maneira mais equilibrada, bem como métodos 

de preservação. 

 
12.1 CAPETINGA 

No Município realizou em 2017 e 2018 programa de educação ambiental com 

ênfase em palestras de conscientização da população sobre a importância da separação 

dos resíduos. Nas escolas municipais, foram realizados dois projetos nos anos de 2017 e 2018 

sobre a importância da reciclagem e promoveu um concurso do mascote da coleta seletiva, que 

será implantada no município. Em 2019, iniciou um programa de Educação Ambiental ‘’ Meio 

Ambiente nas Escolas ‘’ que tem como objetivo proporcionar o conhecimento e a conscientização 

dos alunos da educação infantil a cerca dos temas que envolve meio ambiente e cidadania, 



 

desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e o desenvolvimento 

sustentável. S e n d o assim, a população de todas as faixas etárias pode compreender sobre 

a importância em separar os seus resíduos e, que os mesmos podem ser comercializados e 

gerar emprego e renda para as pessoas mais carentes, além de perceberem, que os aterros, são 

as formas mais inadequadas de destinação final de resíduos e que a função dos Aterros Sanitários é 

receber os resíduos que realmente não possuem outros tipos de tratamento. 

A educação ambiental com ênfase a coleta seletiva, também fornece 

informações, sobre as consequências em se descartar todos os tipos de resíduos no 

ambiente sem nenhum tipo de controle, onde muitos destes resíduos possuem comp 

on ent es qu ímicos altamente prejudiciais para o solo e os corpos h í d r icos . 

Desta forma, torna-se essencial manter as políticas públicas que incentive a 

prática da educação ambiental em todas as camadas da sociedade, orientando para 

o melhor aproveitamento dos resíduos gerados, proporcionando a qualidade de vida 

que todos almejam. 

As figuras 26 e 27 a seguir são de projetos realizados para a educação 

ambiental nas escolas em Capetinga: 
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Figura 25- Educação ambiental no município de Capetinga 

Figura 24- Educação ambiental no município de Capetinga 
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Além da conscientização realizada nas escolas, por meio de palestras, a 

prefeitura promove também o Dia da Árvore, que ocorre no dia da mesma, onde as 

crianças vão em lugares predeterminados, e com a orientação plantam mudas de 

árvores. 

As figuras 28 e 29 abaixo são de ações do Dia da Árvore com as crianças do 

município. 

 
 
 
 

 

Figura 26- Educação ambiental no município de Capetinga 

 
 
 

 

 
Figura 27- Educação ambiental no município de Capetinga 
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12.2 CÁSSIA 

Uma vez que se tratando da questão de educação ambiental, o município de 

Cássia não fica fora, se preocupando com a importância do assunto e levantando 

ele na cidade. 

Promovendo palestras nas escolas, Cássia faz uma educação ambiental 

desde os primeiros anos de alfabetização, visando a formação de cidadão mais 

conscientes e ligados as questões ambientais, como pode-se ver nas figuras 30 e 31 

abaixo: 

 
 

 

Figura 28 - Educação ambiental no município de Cássia 

 
 

 

Figura 29- Educação ambiental no município de Cássia 
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12.3 FORTALEZA DE MINAS 

Desde a inauguração da Usina de Triagem e Compostagem de lixo (UTC), em 

junho de 2004, tornou-se indispensável em Fortaleza de Minas o trabalho de 

Educação Ambiental, como forma de sensibilizar a população para uma mudança de 

hábito que aconteceria a partir de tal momento, onde o município passaria a não só 

coletar como também dar um tratamento diferenciado ao seu lixo. 

Desde então várias práticas foram iniciadas no Município, tentando atingir 

públicos das mais diversas idades, conforme segue descrito abaixo: 

 

Campanha Porta-a-Porta 
 
 

Este trabalho deve ser realizado todos os anos, pelos funcionários da UTC, 

chefe do setor da UTC e estagiários. Consiste fazer um trabalho de esclarecimento 

com a população, em especial com as donas de casa sobre a Coleta Seletiva de 

Lixo, sua importância e necessidade no município. Para este trabalho são 

distribuídos folhetos educativos, contendo informações sobre a Coleta Seletiva de 

Lixo, como dias da coleta, definição de lixo orgânico e lixo seco entre outras 

informações como pode-se observar na figura 32 abaixo: 

 

Figura 30- Campanha porta a porta em Fortaleza de Minas 

 
 
 
 

Educação ambiental 

- Palestras nas escolas 
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Anualmente é realizado nas escolas municipais e estadual do município, 

palestras com o Tema Coleta Seletiva de Lixo. Neste trabalho o tema Coleta 

Seletiva é abordado de forma acessível para o aluno através de demonstrações 

práticas do dia a dia, ou seja, de como produzimos o lixo desde a hora em que 

acordamos até o momento em que nos deitamos novamente, conscientizando sobre 

a importância da coleta seletiva, mostrando de forma prática como deve ser feita a 

separação do lixo dentro de nossa casa. 

Na figura 33 que se seguem é possível ver alguns registros das palestras nas 

escolas: 

 
 

 

 

Figura 31- Campanha porta a porta de educação ambiental em Fortaleza de Minas 

 
 

Educação ambiental nas escolas 

- Visitas à UTC 

Uma das formas de demonstrar a importância da Coleta Seletiva é trazer as 

pessoas para conhecerem o trabalho que é feito com o lixo do município depois que 

ele é coletado na cidade. Dessa forma os alunos das redes de ensino municipal e 

estadual têm a oportunidade de realizarem visitas monitoradas na UTC. 
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Essas visitas são anuais, sempre com grupos de cerca de 30 alunos 

acompanhados de seus professores. Chegando à UTC é apresentado para os 

alunos as diversas etapas em que o lixo é processado, desde a recepção do lixo, a 

triagem, a prensagem, a produção do composto orgânico através do resíduo 

orgânico, o manejo dos resíduos especiais (pilhas, lâmpadas, pneus, etc.), e por fim 

o aterramento do rejeito nas valas de rejeito. No final da visita o aluno recebe um 

folheto informativo. 

Abaixo na figura 34 tem-se os registros das visitas à UTC. 
 
 

 

 

 

 

Figura 32- Visita à UTC em Fortaleza de Minas 

 
 
 

 

12.4 JACUÍ 

No município de Jacuí deu-se início no em junho de 2021 os mutirões de 

limpeza e drive thru ecológico, com o intuito de coletar os resíduos que estavam 

acumulados nos municípios, e destina-los de forma correta, dessa forma ajudando 

na não proliferação de doenças. 



 

 
 

12.5 MONTE SANTO DE MINAS 

 
 

A educação ambiental tem grande importância no funcionamento de qualquer 

técnica que tente ser implementada visando a melhora ambiental e a 

sustentabilidade, uma vez que tem-se tentado mudar a mentalidade e como a 

sociedade enxerga os recursos naturais. 

Pensando nessa questão o município promovo diversos projetos de educação 

ambiental, tentando sempre buscar meios que possam atingir toda a população de 

diversas formas, como por exemplo com desfile de educação ambiental podendo ser 

visto nas figuras 35 e 36. 

Além das usuais palestras e projetos realizados nas escolas e desfiles, Monte 

Santo de Minas tem conta com a ajuda de um mascote, que sempre esta presento 

nos eventos da cidade incentivando e orientando em relação a coleta seletiva. 

 

Figura 33- Desfile de educação ambiental em Monte Santo de Minas 

 
175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 34 - Desfile de educação ambiental em Monte Santo de Minas 



 

 
 

Contando também com ímãs que são distribuídos para que os moradores 

da cidade possam marcar o dia da semana para não se perderem em relação a qual 

o dia correto para colocar determinado tipo de resíduo para a coleta, bem como 

adesivos de vinil que intitulam a pessoa como um cidadão que recicla, o que 

influência positivamente no pensamento da população sobre e consequentemente a 

aderência ao plano de coleta seletiva observados nas figuras 37, 38 e 39abaixo: 

 

Figura 35- Mascote Bóris de Monte Santo de Minas 

 
 
 
 
 

 

Figura 37- Imã para controle da 
coleta em Monte Santo de Minas 

Figura 36 - Imã para controle da coleta 
em Monte Santo de Minas 
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Outdoors informativos, bem como panfletos indicando os dias respectivos de 

coleta de cada tipo de material são disponibilizados pela prefeitura também como 

pode-se ver nas figuras 40 e 41 abaixo: 

 

 

Figura 38- Outdoor informativo da coleta seletiva em 
Monte Santo de Minas 

Figura 39- coleta seletiva em Monte Santo de Minas 

 
 
 

 

12.6 PRATÁPOLIS 

 
 

O município de Pratápolis realiza regularmente ações educativas para 

conscientizar a população de Pratápolis quanto à importância da coleta seletiva, e 

são realizadas em todos os locais possíveis, sendo eles: 

Educação ambiental nas escolas estaduais e municipais referentes à coleta a 

seletiva, como é visto nas figuras 42 e 43 abaixo: 

 
 

 
Figura 40- Educação ambiental em Pratápolis 
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Figura 41- Educação ambiental em Pratápolis 

 

Conscientização ambiental na Rádio Objetiva uma vez por mês, abordando 

vários temas sobre a coleta seletiva. 

O município também busca levar os alunos das escolas de domínio público 

para visitas a UTC, dessa forma criando um relacionamento mais estreito desde de 

cedo com a necessidade de se separar o resíduo gerado, onde é possível observar 

na figura 44 abaixo: 

 

 

 

Figura 42- - Educação ambiental em Pratápolis 

 
 
 

 

12.7 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

Em São Sebastião do Paraíso a mobilização social e a educação ambiental 

ocorrem simultaneamente em várias frentes: 

- Palestras nas escolas públicas e privadas e em locais previamente 

agendadas; 
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- Orientação a população com respeito à separação dos materiais 

recicláveis e a coleta seletiva que é realizada em todos os bairros pela 

Associação de Coletadores de Material Reciclável com apoio da Prefeitura; 

- Divulgação do cronograma semanal da coleta seletiva nos bairros 

com o objetivo de aumentar a coleta seletiva; 

- Desenvolvimento de projetos de educação ambiental para que a 

população promova a separação dos resíduos inorgânicos e orgânicos; 

- Visitas periódicas de alunos de escolas públicas e privadas no 

Parque da Serrinha e na sede da Associação de Coletadores de Materiais 

Recicláveis para participação de educação ambiental; 

- Parceria entre a Prefeitura, escolas e empresa de saneamento – 

COPASA no Projeto de coleta de óleo de cozinha usado. 

-Gincana escolar: 

A gincana é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a 

premiação para os 3 primeiros colocados acontece trimestralmente. Além de recebe- 

rem uma quantia em dinheiro, ganham um dia de lazer na Estância de Termópolis 

Este programa funciona também como um processo de educação ambiental 

nas escolas, pois a medida em que sensibiliza sobre os problemas do desperdício 

de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo, os alunos passam a ser dis- 

seminadores e fiscalizadores ambientais. 

A seguir se tem a entrega do prêmio às escolas vencedoras de uma das edi- 

ções da Gincana Escolas de São Sebastião do Paraíso na figura 45: 
 

Figura 43 - Gincana de coleta seletiva em são Sebastião do Paraíso 
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12.8 SÃO TOMÁS DE AQUINO 

O município de São Tomás de Aquino começou recentemente o trabalho de 

educação ambiental e o primeiro trabalho que foi realizado fora a distribuição de 

folders para informar e auxiliar na coleta seletiva, que pode-se observar nas figuras 

46 e 47abaixo: 

 

 

Figura 44- Folder explicativo da coleta seletiva em São Tomás de Aquino 

 
 
 

Figura 45- a coleta seletiva em São Tomás de Aquino 
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13. Estudo de viabilidade 

Para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnico foi realizado o 

levantamento das informações que descrevem a conjuntura atual da gestão de 

resíduos sólidos de cada município integrante do CIDASSP. Dessa maneira, o 

Departamento de Engenharia utilizou as informações disponibilizadas pelos 

representantes de cada município referentes à coleta, transporte e disposição final. 

Foram enviados pelo Poder Público os Planos Municipais de Gestão de Resíduos 

Sólidos (PMGRS) e/ou estudos de Gestão de Resíduos contendo informações de 

volume, coleta, origem dos resíduos, disposição final, entre outras. 

O Departamento de Engenharia do IPGC utilizou as informações coletadas 

através do Formulário de Diagnóstico utilizado como orientação para as visitas 

técnicas realizadas em julho de 2020. As visitas técnicas têm como objetivo a coleta 

de dados e informações em campo para que possa ser retratada a realidade da 

gestão de resíduo da de cada município. 

Diante disso, foi possível montar o diagnóstico consistente com as 

especificações de cada município e, a partir do qual concluiu-se que a gestão de 

resíduos sólidos é bastante deficitária. A Administração Pública dos municípios 

demonstra dificuldade em gerir os locais de disposição final. Essa deficiência de 

gestão acaba “transformando” os Aterro Controlados em verdadeiros lixões a céu 

aberto, um passivo ambiental difícil de se remediar e um grande problema sanitário 

par os municípios. 

 
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades - IPGC Avenida Afonso Pena, n.º 867, 

8º andar - Edifício Acaiaca - Centro – Belo Horizonte/MG - CEP 30130-002. 

 
13.1 Prognóstico 

Levando em consideração a conjuntura dos municípios do CIDASSP, propõe- 

se a implantação, operação e manutenção de uma Usina de Recuperação 

Energética e Estação de Transbordo para a gestão dos resíduos do Consórcio de 

forma integrada utilizando-se da tecnologia de Gaseificação para tratamento, 

recuperação energética e destinação final dos resíduos. 

Essa proposta visa atender de forma sustentável e definitiva a demanda de 

destinação final de resíduos do CIDASSP, sem que seja necessário comprometer 
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nenhuma outra área do Consórcio e permitir o aproveitamento energético dos 

resíduos a partir do gás de síntese produzido. 

Para que se dê início à elaboração do projeto, foi definido o período de 35 

(trinta e cinco) anos para horizonte do projeto. Sendo assim, foi realizado o cálculo 

da projeção populacional dos municípios para esse período. 

Conforme descrito anteriormente, foi adotada a projeção populacional através 

do Cálculo Aritmético de Regressão Linear apresentadas nas premissas. Sendo 

assim, foram adotadas como referência as projeções da população de cada um dos 

municípios para o ano de 2020, uma vez que o Censo Nacional previsto fora adiado. 

A partir da definição do ano de referência e das taxas de crescimento, foi 

calculada a Projeção Populacional do de cada município, considerando o período de 

2020, ano de elaboração deste Estudo de Viabilidade, até o ano de 2055. Foi 

realizada a projeção das populações de forma individual para que fosse respeitado a 

conjuntura e perfil de crescimento de cada município, evitando-se assim, distorções 

que podem impactar na demanda do projeto. 

A Tabela 39 apresenta os resultados individuais de projeção da população 

para cada um dos municípios, assim como a diferença encontrada entre a população 

no ano de 2020 e no final do horizonte de projeto. 

 
Tabela 43-Crescimento Populacional para os municípios do CIDASSP. 

 

 
Municípios 

Resíduo 
Coletado 

(t/dia) 

Projeção 
Populacional 
2020 (hab.) 

Projeção 
Populacional 
2055 (hab.) 

Diferença 
(hab.) 

Capetinga 5,0 6.934 6.361 -573 

Cássia 10,5 17.947 20.048 2.101 

Fortaleza de Minas 2,35 4.437 5.188 751 

Itamogi 10,5 10.457 11.251 794 

Jacuí 2,8 7.801 8.991 1.190 

Monte Santo de Minas 17,4 21.812 24.185 2.373 

Pratápolis 6,0 8.554 7.507 -1.047 

São Sebastião do Paraíso 48,0 72.145 98.703 26.558 

São Tomas de Aquino 7,0 7.073 7.046 -27 

TOTAL 109,55 157.160 189.280 32.189 

Fonte: IPGC, 2021. 
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Nota-se que a população total do Consórcio possui um crescimento positivo 

até o ano de 2055. Com os resultados das projeções, foram somadas as populações 

ano a ano, e são apresentadas na Tabela 40, as estimativas de população total para 

o Consórcio ao longo dos próximos trinta e cinco anos. 

Tabela 44- Projeção Populacional para o CIDASSP 
 

Período Ano População 
total (hab.) 

Período Ano População 
total (hab.) 

Ano 0 2020 157.091 Ano 18 2038 173.647 

Ano 1 2021 158.013 Ano 19 2039 174.566 

Ano 2 2022 158.933 Ano 20 2040 175.486 

Ano 3 2023 159.852 Ano 21 2041 176.405 

Ano 4 2024 160.771 Ano 22 2042 177.325 

Ano 5 2025 161.691 Ano 23 2043 178.244 

Ano6 2026 162.611 Ano 24 2044 179.164 

Ano 7 2027 163.530 Ano 25 2045 180.083 

Ano 8 2028 164.450 Ano 26 2046 181.003 

Ano 9 2029 165.368 Ano 27 2047 181.923 

Ano 10 2030 166.289 Ano 28 2048 182.843 

Ano 11 2031 167.209 Ano 29 2049 183.764 

Ano12 2032 168.129 Ano 30 2050 184.683 

Ano 13 2033 169.047 Ano 31 2051 185.603 

Ano 14 2034 169.966 Ano 32 2052 186.522 

Ano 15 2035 170.888 Ano 33 2053 187.442 

Ano 16 2036 171.807 Ano 34 2054 188.362 

Ano 17 2037 172.728 Ano 35 2055 189.280 

Fonte: IPGC, 2021. 

Através dos resultados apresentados no Quadro 2, observa-se um acréscimo 

de 32.189 (trinta e dois mil cento e oitenta e nove) habitantes até o ano de 2055. 

Essa variação da população ao longo dos 35 (trinta e cinco) anos fica melhor 

representada pelo Gráfico 9. 



184 

 

 

 
 

Gráfico 8- Crescimento populacional previsto para os próximos 35 anos 

 
 

 

Uma vez definida a projeção da população a ser atendida por todo horizonte 

de projeto, é necessário calcular a projeção de crescimento da quantidade de 

resíduos a serem destinados corretamente ao longo do mesmo período. Com as 

informações do Diagnóstico apresentado é possível estabelecer a relação de 

geração de RSU por habitante (per capita) de cada um dos municípios. 

A Tabela 41 apresenta o quantitativo de RSU coletado por município, a 

projeção da população para o ano de 2020, ano de elaboração deste Estudo e a 

relação de geração de resíduos per capita para cada um dos municípios do 

Consórcio: 
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Tabela 45- Geração total e per capita de RSU dos municípios do CIDASSP. 
 

 
Município 

Coleta de RSU 
(tonelada/dia) 

Projeto 
Populacional 

(hab.) 

Geração per capta 
(kg/ha.dia) 

Capetinga 5,0 6.934 0,72108 

Cássia 10,5 17.947 0,58506 

Fortaleza de Minas 2,35 4.368 0,53800 

Itamogi 10,5 10.457 1,00411 

Jacuí 2,8 7.801 0,35893 

Monte Santo de Minas 17,4 21.812 0,79773 

Pratápolis 6,0 8.554 0,70143 

São Sebastião do 
Paraíso 

48,0 72.145 0,66533 

São Tomás de Aquino 7,0 7.073 0,98968 

TOTAL 109,55 157.091 - 

Fonte: IPGC, 2021. 

 

 

Para se calcular a demanda de tratamento e destinação final, assim como os 

investimentos e reinvestimentos necessários, foi adotada como fixa a relação de 

geração de resíduos em kg/hab.dia (quilogramas por habitante dia) apresentadas no 

quadro acima, durante todo período de projeto. A partir dos dados de projeção 

populacional e da relação de geração de RSU (kg/hab.dia), o Gráfico 10 apresenta o 

crescimento da demanda de tratamento e destinação final, que a tecnologia adotada 

deverá atender. 
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Gráfico 9- Projeção de volume do CIDASSP 

 
 

 

Assim como evidenciado pela projeção populacional apresentada, a demanda 

de tratamento e destinação final de RSU irá variar ao longo dos anos. Estima-se que 

no ano de 2055, a unidade de tratamento térmico de resíduos irá receber 

diariamente 130,83 t/dia (cento e trinta inteiros e oitenta e três centésimos toneladas 

por dia) de resíduos sólidos urbanos. 

Como estabelecido pelas Premissa técnica adotadas nesse estudo, dois 

fatores são importantes para validação da tecnologia a ser utilizada: (i) a 

composição gravimétrica, e (ii) o poder calorifico do resíduo. 

A composição gravimétrica nos permite identificar quais materiais compõem a 

massa de RSU coletado e quais são os processos necessários para correto 

tratamento e destinação final dos resíduos conforme sua classificação. Além disso, 

mesmo a adoção da gaseificação permitir o tratamento de uma variedade de 

resíduos, de acordo com a legislação, deve ser priorizado e estruturado um 

processo de triagem dos materiais recicláveis anterior ao tratamento térmico dos 

resíduos. 
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Com base nos dados e informações coletados e apresentados no capítulo de 

Diagnóstico foi possível realizar o cálculo da composição gravimétrica média dos 

resíduos do Consórcio. A Tabela 42 apresenta o resultado desse cálculo. 

Tabela 46-Composição Gravimétrica média dos resíduos do Consórcio 
 

Material Percentual (%) 

Papel/Papelão 10,39% 

Vidro 3,47% 

Metal 2,14% 

Plástico 10,79% 

Orgânico 40,00% 

Rejeitos 29,78% 

Outros 3,43% 

TOTAL 100,00% 

Fonte: IPGC, 2021. 

Diante disso, e levando em consideração que a maioria dos municípios do 

Consórcio não possui o trabalho de coleta seletiva estruturado, bem como a 

ineficiência na gestão das Associação de Catadores de cada município, este Estudo 

de Viabilidade Técnica adotou como premissa o aproveitamento de 50,0% do peso 

total de recicláveis com destinação para comercialização. A ausência de coleta 

seletiva implica na mistura o material reciclável ao lixo comum, fazendo com que ele 

fique contaminado e sujo, perdendo seu valor de mercado. 

De acordo com a composição gravimétrica apresentada na Tabela 12, os 

materiais recicláveis (papel e papelão, vidro, metal e plástico) representam 26,79% 

do RSU coletado no Consórcio. Isso significa que, aplicando-se a premissa de 

aproveitamento de 50,0%, serão recuperadas 14,67 t/dia (catorze inteiros e sessenta 

e sete centésimos toneladas por dia) de material reciclável para comercialização. 

O segundo ponto importante de ser analisado é o Poder Calorífico deste 

resíduo. Para definição deste valor deve ser levado em consideração os dados 

apresentados na Tabela 2 (capítulo de Premissas Técnica) e a revisão bibliográfica a 

respeito do assunto. Porém, como foi dito no Capítulo de Premissas Técnicas, para 

determinação do poder calorífico é exigido um trabalho laboratorial complexo, por 

ser necessário uma separação que nunca dará uma representatividade totalitária, 

devido a heterogeneidade dos resíduos. Desse modo, não é possível determinar o 

poder calorífico dos resíduos do Consórcio sem os devidos estudos. 
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Além disso, de acordo com dados do Diagnóstico de Manejo de Resíduos 

Sólidos de 2018, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional com base 

em dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), os 

resíduos coletados in natura possuem uma umidade por volta de 42,30% e 

densidade média de 0,40 t/m³ (quarenta centésimos toneladas por metro cúbico). 

Ressalta-se que devido a heterogeneidade dos resíduos e a falta de 

informações de alguns municípios esses dados podem variar, porém foram adotados 

neste Estudo de Viabilidade Técnico para efeito de dimensionamento. 

A partir dessas informações, estabelecida a logística necessária para manejo, 

tratamento e destinação final dos resíduos em um único local e o considerando o 

clima da região onde os municípios estão localizados, é adotado como premissa, a 

redução de 50,0% da umidade dos resíduos até a sua chegada na tremonha de 

alimentação do reator. Sendo assim, reduzindo-se os pesos referentes aos 

recicláveis e a diminuição da umidade dos resíduos, estima-se que a Usina será 

responsável pela recuperação energética de 109,55 t/dia (cento e nove inteiros e 

cinquenta e cinco toneladas por dia) de resíduos. 

 
15.Usina de recuperação de resíduos 

 
 

Para escolha da tecnologia proposta por esse Estudo de Viabilidade Técnico 

foi realizado um trabalho de pesquisa sobre o mercado de Recuperação Energética 

de Resíduos no Brasil. Nesse sentido a Associação Brasileira de Recuperação 

Energética de Resíduos (ABREN) tem realizado um trabalho importante de 

mobilização e capacitação das empresas que investem nesse tipo de tecnologia 

para apresentar uma nova perspectiva para a gestão de resíduos no território 

nacional. A ABREN possui mais de vinte empresas associadas que atuam no 

mercado de Waste to Energy no Brasil a vários anos, e que possuem capacidade 

para realizar um projeto no escopo proposto para o Consórcio. 

Desta forma, considerando todos os parâmetros apresentados nos capítulos 

anteriores e o potencial do mercado de Waste to Energy no Brasil, é proposta a 

implantação de uma Usina de Recuperação Energética de Resíduos através do 

processo de Gaseificação. De acordo com a análise de mercado e dos players 

disponíveis para realização de um empreendimento desse porte, a maioria das 

tecnologias citadas no início de desse Estudo estão ainda em fases experimentais e 
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embrionárias no Braisl, sendo a tecnologia que possui maior capacidade de 

viabilização é Gaseificação. 

Para sua implantação tem-se a necessidade de disponibilidade de uma área 

com no mínimo 10.000 m² (dez mil metros quadrados). 

A planta da Usina será equipada com uma unidade de recebimento e 

pesagem dos resíduos, local de armazenamento temporário, setor de triagem de 

recicláveis, preparação do resíduo, reator de tratamento térmico, sistema de limpeza 

de gases, sistema de coleta de sólidos e inertes e unidade termoelétrica para 

produção de energia. 

Como apresentado, estima-se que a Usina irá receber inicialmente 109,55 

t/dia (cento e nove inteiros e cinquenta e cinco centésimos de toneladas por dia) e o 

Reator da Usina será responsável pela recuperação energética de 71,71 t/dia 

(setenta e um inteiros e setenta e um décimos de toneladas por dia). De acordo com 

os levantamentos realizados pelo Departamento de Engenharia, o montante de 

71,71 t/dia é insuficiente para viabilizar a instalação de um reator de Gaseificação, 

porém com base nesses valores, estimasse que a Usina poderá ser responsável por: 

 Triagem e comercialização de 381,53 t/mês (trezentos e oitenta e um inteiros 

e cinquenta e três centésimos de toneladas por mês) de materiais reciclados, 

dentre eles plásticos, papel e papelão, vidros e metais; 

 Recuperação energética de 1864,46 t/mês (um mil oitocentos e sessenta er 

quatro inteiros e quarenta e seis décimos de toneladas por mês) através do 

reator; 

 Produção de 186,446 t/mês (cento e oitenta e seis inteiros e quatrocentos e 

quarenta e seis centésimos de toneladas por mês) de cinzas que poderão ser 

comercializadas para o uso na agricultura. 

 
A partir de levantamento bibliográficos, através dos processos de recuperação 

energética a cada 1,0 tonelada de CDR tem a capacidade de produzir 500 kWh. 

Assim, utilizando essa premissa estima-se que a usina poderá gerar 

aproximadamente 932.230 kWh (novecentos e trinta e dois mil duzentos e trinta 

quilowatts hora) por mês. Como já se sabe, a eficiência da geração de energia 

elétrica através de resíduos sólidos varia de acordo com cada tecnologia, com o tipo 

de resíduo, temperatura e pressão. 
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Como dito anteriormente, o mercado brasileiro possui iniciativas sólidas de 

implantação da tecnologia de Gaseificação, porém, a mesma necessita de um 

volume mínimo de 120 t/dia (cento e vinte toneladas por dia) para que as tecnologias 

se viabilizem. Sem isso, as opções se tornam escassas e o custo por tonelada é 

maior do que a opção já praticada. 

Para elaboração deste Estudo de Viabilidade Técnico, foi realizado um estudo 

de mercado para que definição do período de implantação da solução. 

Paralelamente, foi realizado o Estudo de Viabilidade Ambiental que avaliou os 

processos de Licenciamento Ambiental necessários para execução do 

empreendimento. 

Essa proposta tem como objetivo regularizar a destinação final do RSU dos 

municípios desde o início da implantação da solução final proposta. Desta forma, os 

atuais lixões não serão mais utilizados, reduzindo a ampliação desses passivos e a 

logística de transporte do resíduo até o local de construção da Usina poderá ser 

estruturada desde o início do projeto. 



 

 
 
 

Metas Diretriz Estratégia Ação Município Prazo Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.1.1 

Disposição 
Final 

Ambiental 
Adequada de 

Rejeitos 

 
 
 
 

 
Alternativa rápida 

de destinação 
correta 

 
 
 
 

 
Destinação dos resíduos 

sólidos urbanos para 
aterro privado 

 
 
 

 
Por meio de licitação, definir um aterro privado para que o resíduo 

sólido urbano possa ser destinado de forma correta, não sendo levado 
portanto, para áreas não adequadas e não licenciadas, trazendo 

grande prejuízo para o meio ambiente bem como para o município, 
sem contar com a ilegalidade da lei vigente, trazendo também multas. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto Cidassp 

Jacuí Curto Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Curto Cidassp 

Pratápolis Curto Cidassp 

São Sebastião 
do Paraiso 

Não se aplica Não se aplica 

São Tomás de 
Aquino 

Curto Cidassp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com o 
que prevê a Lei 
12.305/2010, 

eliminação dos 
lixões e aterro 
controlados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obter recursos para 
todos os municípios do 

Consórcio com o objetivo 
de realizar o 

encerramento dos lixões 
e aterros controlados 

 
 
 
 
 
 

Plano de encerramento dos lixões e aterros controlados. Com um 
estudo e um diagnóstico breve dos ecossistemas que estão presentes 

do entorno da localidade, bem como quais são as medidas e ações 
necessárias a serem tomadas para a sua efetivação, levando em conta 

o tratamento de lixiviados, se existe ou não a demanda para 
implantação de sistemas coletores de gases, bem como outras 

estruturas que venham a ser necessárias para que área fique segura e 
se recupere de forma eficaz. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Concluído 
Secretaria de Meio 

Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Compor conjunto de ações para o encerramento juntamente ao 
departamento responsável por resíduos de cada prefeitura, definindo 

um modelo para execução, no que se tratando de termos 
administrativos a ser realizado 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 
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Implementação das estratégias traçadas no conjunto de ações por 

meio das equipes técnicas e operacionais. 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Concluído SEMAM 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Longo 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Concluído 
Secretaria de Meio 

Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 

 
Fornecer apoio a 
equipe técnica de 
cada município 
em relação a 

recuperação dos 
lixões e aterros 

controlados 

 
 
 

 
Realizar estudo de todas 
as áreas que alocavam 

lixões 

 
 
 
 

Realizar o levantamento de todos os lixões passiveis de recuperação, 
bem como a necessidade de investimento para o mesmo 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 
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   São Sebastião 
do Paraiso 

Concluído 
Secretaria de Meio 

Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar monitoramento, bem como todo o acompanhamento em 
relação ao processo de reabilitação das áreas de lixões e aterros 

controlados. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

 

Jacuí 
 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Longo 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio de 

Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Em andamento 
Secretaria de Meio 

Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 

Em parceria com instituições tanto pública quanto privada que tenham 
gestores relacionados com o tema, elaborar documento técnico com as 

especificidades e considerações do local a ser recuperado. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Não se aplica 
 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

   Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 
191 



 

 
 
 

 Com o intuito de 
reduzir o volume 

encaminhado 
para disposição 
final em aterro 

sanitário, realizar 
estudo com 

novas 
tecnologias 

Buscar novas tecnologias 
como solução para 
disposição final de 

resíduos sólidos urbanos 

 
 
 
 
 

Buscar empresas que promovem formas de disposição final de 
resíduos sólidos urbanos alternativas, visando não só a disposição bem 

como a recuperação energética por meio desse rejeito. 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Médio 
Secretaria de Meio 

Ambiente e Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 

 
Realizar estudos com a realidade dos municípios integrantes do 

consórcio, levando em conta a geração, bem como as possibilidades e 
viabilidade de tal tecnologia ser implementada em nível de consórcio. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Médio 
Secretaria de Meio 

Ambiente e Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

  

Metas Diretriz Estratégia Ação Município Prazo Responsável 

18.1.2 
Redução da 
Geração de 
Resíduos 

Buscar uma 
redução contínua 
e progressiva da 

geração de 
resíduos sólido 

Educação ambiental para 
o consumo sustentável 

(As estratégias aqui 
descritas são voltadas 

para os resíduos sólidos 

Estruturar um plano de práticas iniciais para o consumo sustentável, 
como pesquisas interdisciplinares, cartilhas, manuais, visando a 

conscientização da população e com um isso atingindo uma mudança 
comportamental da população em geral, dessa forma, entrando em 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 
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Sólidos 
Urbanos 

urbano, levando 
em conta o 

volume que é 
gerado per capta 

de cada 
município. 

gerados no processo 
industrial, nas fases que 

englobam sua 
comercialização, bem 

como o consumo e o pós 
consumo, ou seja, são 
ações que visam uma 

produção mais 
sustentável que utilize de 
maneira mais proveitosa 

as matérias-primas.) 

conformidade com o que prevê a Política Nacional de Educação 
Ambiental. 

 
Fortaleza de 

Minas 

 

Médio 

Cidassp, Setor de 
Meio de Ambiente, 

Departamento 
Municipal de 
Educação 

 

Jacuí 
 

Médio 
Cidassp, Secretaria 

de Saúde e 
Educação 

Monte Santo de 
Minas 

Em execução 
Secretaria de Obras 

e Educação 

Pratápolis Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

 

São Sebastião 
do Paraiso 

 
Médio 

Secretaria de 
Educação, 

Secretaria de Meio 
Ambiente e Cidassp 

 

São Tomás de 
Aquino 

 
Médio 

Cidassp, Secretaria 
de Meio Ambiente e 

Secretaria de 
Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 
Difundir a educação ambiental com intuito de que a segregação dos 

resíduos nas fontes geradoras seja cada vez mais realizada, facilitando 
dessa forma o trabalho da coleta seletiva e das associações. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

 

Jacuí 
 

Médio 
Cidassp, Secretaria 

de Saúde e 
Educação 

Monte Santo de 
Minas 

 

Curto 
Secretaria de Obras 

Secretaria de 
Educação e Cidassp 

Pratápolis Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

 

São Sebastião 
do Paraiso 

 
Médio 

Secretaria de 
Educação, 

Secretaria de Meio 
Ambiente e Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

  Capetinga Longo Secretaria de Obras 
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Varejo e consumo 
sustentável 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promover um conjunto de ações com o intuito de que o setor varejista 
cumpra o seu papel e promova o consumo sustentável. 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

 

Jacuí 
 

Médio 
Cidassp, Secretaria 

de Educação e 
Secretaria de Saúde 

Monte Santo de 
Minas 

 

Curto 
Secretaria de Obras 

Secretaria de 
Educação e Cidassp 

Pratápolis Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

 

Longo 
ACISSP, Secretaria 
de Meio Ambiente e 

Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reutilização e reciclagem 

dos resíduos sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientar e incentivar primeiro a reutilização de resíduos, formas como 
os determinados tipos de materiais podem ser reutilizados dentro tanto 
do setor público, como do setor privado antes de serem descartados. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

 

Jacuí 
 

Médio 
Cidassp, Secretaria 

de Educação e 
Secretaria de Saúde 

Monte Santo de 
Minas 

 

Médio 
Secretaria de Obras 

Secretaria de 
Educação e Cidassp 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

 

Longo 
ACISSP, Secretaria 
de Meio Ambiente e 

Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Promover ações que sejam compatíveis com a realidade dos 
municípios, incentivando também a separação dos resíduos de tipo 

orgânico. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 
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  Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compras públicas 
sustentáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Com a criação de critérios a respeito materiais que venham a ser 
adquiridos para órgãos públicos, uma vez que necessitam passam por 

processo de licitação, incluir nas especificações um portfólio de 
serviços e produtos que sejam sustentáveis e com a introdução dessa 
dinâmica ampliando as atividades denominadas de baixo carbono ou 

Green Economy (Economia Verde). 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

 

Fortaleza de 
Minas 

 
Curto 

Cidassp, Setor de 
Meio de Ambiente e 

Departamento 
Administrativo 

 
Jacuí 

 
Curto 

Cidassp e 
Secretaria de 

Administração e 
Finanças 

Monte Santo de 
Minas 

 

Médio 
Cidassp, 

Administração e 
Secretaria de Obras 

Pratápolis Curto 
Setor de Meio de 

Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

 

Longo 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
de Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 

Capacitação 

 
Em conformidade com a Política Nacional de Educação Ambiental 

(1999), visando o apoio aos setores empresariais e gestores públicos, 
bem como a sociedade como um todo, apoiar capacitações em 

educação para a sustentabilidade, bem como a compreensão da 
Política Nacional do Resíduos Sólidos, suas estratégias e diretrizes. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto Cidassp 
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    Monte Santo de 
Minas 

Curto 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio de 

Ambiente 

 

 
São Sebastião 

do Paraiso 

 
 

Longo 

Secretaria de Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Agropecuário, 

SEBRAE, SENAI, 
ACISSP, PM 

Ambiental e FIEMG 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 

 
Gestão e Monitoramento 

 
 

Gestão de forma consorciada visando garantir que todos os resíduos 
sejam gerenciados de forma 

apropriada e segura, desde a origem até a disposição final envolvendo 
as etapas de geração, 

caracterização, manuseio, coleta, armazenamento, acondicionamento, 
transporte, tratamento, 

disposição final e logística reversa 

Capetinga Longo Cidassp 

Cássia Longo Cidassp 

Fortaleza de 
Minas 

Longo Cidassp 

Jacuí Longo Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Longo Cidassp 

Pratápolis Longo Cidassp 

São Sebastião 
do Paraiso 

Longo Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

Longo Cidassp 

  

Metas Diretriz Estratégia Ação Município Prazo Responsável 

18.1.3 
Inclusão de 
Catadores 

de Materiais 
Reutilizáveis 
e Recicláveis 

e Redução 
dos 

Resíduos 
Sólidos de 
Tipo Seco 

 
 

Qualificação e 
fortalecimento 

dos catadores de 
materiais 

recicláveis e 
reutilizáveis 

Promover a qualificação, 
bem como o 

fortalecimento tanto da 
organização como da 

inclusão socioeconômica 
dos catadores de 

materiais reutilizáveis e 
recicláveis, organizando- 
os em cooperativas ou 

outras formas de 
associações. 

 
 
 

Por meio de licitação ou parceria técnicas buscar apoio e 
disponibilização de forma consorciada os serviços contábeis, reduzindo 

desta forma os custos às associações inerentes a este serviço, 
garantindo a correta prestação de contas. 

Capetinga Médio Cidassp 

Cássia Médio Cidassp 

Fortaleza de 
Minas 

Não se aplica 
 

Jacuí Não se aplica  

Monte Santo de 
Minas 

Médio Cidassp 

Pratápolis Não se aplica  

São Sebastião 
do Paraiso 

Médio Cidassp 
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nos Aterros 
Sanitários 

   São Tomás de 
Aquino 

Não se aplica 
 

 
 
 
 
 
 

Promover o incentivo dos catadores para sempre estarem se 
capacitando tecnicamente, sempre levando em conta a segurança de 

seu trabalho, bem como a maneira mais eficaz de realizar a sua 
função. 

Capetinga Em execução Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Médio 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Não se aplica 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Em execução 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

 

Em execução 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
de Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 

Reduzir de forma 
progressiva os 

resíduos sólidos 
secos despostos 

nos aterros 
sanitários, com 

base na 
composição 
gravimétrica 

 
 
 
 
 

Realização da 
caracterização 

gravimétrica dos resíduos 
dispostos no aterro 

sanitário 

 
 
 
 
 
 
 

Através do corpo técnico do Cidassp e com o apoio dos municípios, 
realizar a composição gravimétrica dos resíduos gerados pelo mesmo. 

Capetinga Médio Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Médio 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Médio SEMAM 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Captação de cursos que 
sejam voltados para a 

segregação de matérias 
recicláveis de forma 

correta (vidro, plásticos, 

 
Realização de cursos e capacitações para que a segregação dos 

materiais seja feita de forma correta e assim aumentando os valores 
dos materiais na hora da comercialização 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Médio 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

 
197 



 

 
 
 

 tecidos, papel, pedras, 
metais, etc.) 

 
Jacuí Médio 

Cidassp e 
Secretaria de Obras 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Obras 

Pratápolis Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
de Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coleta seletiva 

 
 
 
 
 
 

Coleta seletiva e repasse 
correto aos catadores 

 
 
 
 
 

Contando com a participação de cooperativas e associações de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, como sendo 

prestadores de serviço público municipal, com o pagamento devido e 
destinação correta e comprovada para os recicláveis 

Capetinga Em execução Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Em execução 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Não se aplica  

Monte Santo de 
Minas 

Em execução 
Secretaria de Obras 
e Assistência Social 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio de 

Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Em execução 
Secretaria de Meio 

de Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 

 
Regularização e 
emancipação das 

Associações e 
Organizações de 

catadores 

 
 
 
 

Contribuir tanto legal, como estruturalmente as associações de 
materiais reutilizáveis e recicláveis visando ser auto sustentável bem 
como estar em concordância com os padrões exigidos para que a 

mesma funcione de forma independente. 

Capetinga Em execução Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Médio 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

 

Curto 
Cidassp, Setor de 

Meio de Ambiente e 
Juridico 

Jacuí Não se aplica  

Monte Santo de 
Minas 

Em execução 
Secretaria de Obras 
e Assistência Social 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio de 

Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Em execução 
Secretaria de Meio 

de Ambiente 
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São Tomás de 

Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciamento ambiental 

 
 
 
 
 

 
Incluir no processo de licenciamento ambiental do município a diretriz 

de separação correta de todos os materiais gerados nos 
estabelecimentos que sejam classificados como reutilizáveis e 
recicláveis, bem como o direcionamento desse material para as 

associações de catadores 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Longo 
Cidassp e Setor de 
Meio de Ambiente 

Jacuí Curto 
Secretaria de Obras 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

 

Curto 
Cidassp, Secretaria 
de Obras, Secretaria 

de Finanças 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio de 

Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Em execução 
Secretaria de Meio 

de Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Longo 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captação de recursos 

 
 
 
 
 
 
 

Promover ações que tenham como objetivo a captação de recursos 
destinados as cooperativas de catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis visando auxílio financeiro para as mesmas 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

 

Médio 
Cidassp, Setor de 

Meio de Ambiente e 
Juridico 

Jacuí Não se aplica  

Monte Santo de 
Minas 

 

Curto 
Cidassp, Secretaria 

de Obras e 
Finanças 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio de 

Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Em execução 
Secretaria de Meio 

de Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
Buscar melhores preços de venda para os materiais recicláveis e se for 

de comum acordo, realizar a comercialização através do Cidassp. 

Capetinga Longo Cidassp 

Cássia Longo Cidassp 

Fortaleza de 
Minas 

Longo Cidassp 

 
199 



 

 
 
 

    Jacuí Não se aplica  

Monte Santo de 
Minas 

Longo Cidassp 

Pratápolis Longo Cidassp 

São Sebastião 
do Paraiso 

Longo Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

Longo Cidassp 

  

Metas Diretriz Estratégia Ação Município Prazo Responsável 
 
 
 
 
 
 
 

18.1.4 
Redução dos 

Resíduos 
Sólidos 
Urbanos 
Úmidos 

(compostos 
orgânicos) 
dispostos 
em aterros 

sanitários, o 
seu 

tratamento 
bem como a 
Recuperação 

de Gases 
nos aterros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com a 
PNRS, implantar 

sistema de 
compostagem 
para resíduos 

sólidos orgânicos 
e articular com os 

agentes 
econômicos e 

sociais formas de 
utilização do 

composto 
produzido 

 
 
 
 
 
 
 

 
Separação de resíduos 

orgânicos de forma eficaz 

 
 
 
 
 
 

Implementação de orientações e medidas para a população que visam 
a segregação de forma correta dos resíduos que são classificados 

como úmidos, sendo eles tanto domiciliares como comerciais, feiras e 
industriais, de forma que a parcela orgânica visto que essa classe de 

resíduos pode ser utilizada para compostos destinados a jardinagem e 
agricultura, bem como para geração de energia. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Médio 
Secretaria de Obras 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Secretaria de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Curto 
Setor de Meio 

Ambiente 

 
São Sebastião 

do Paraiso 

 

Longo 

Secretaria de Meio 
Ambiente, Cidassp e 

Prestadoras de 
Serviços de Coleta 

de RSU 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 

Aproveitamento de todo 
material proveniente de 

podas e capina 

 
 
 

Com a implementação de medidas em relação aos materiais que 
advém da poda e capina nos municípios, integrando também o 

processo de compostagem, para obtenção de composto orgânico 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Não se aplica  

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Secretaria de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio 

Ambiente 
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São Sebastião 

do Paraiso 

 

Longo 

Secretaria de Meio 
Ambiente, Cidassp e 

Prestadoras de 
Serviços de Coleta 

de RSU 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração de cartilhas 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de estudos que visam a produção de composto orgânico, 
elaborar cartilhas informativas que sejam distribuídas para escolas, 

famílias, empresas e comércio, orientando como pode ser realizado de 
forma mais facilitada a segregação de resíduos orgânicos bem como a 

produção de composto a partir de resíduos sólido 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

 
Jacuí 

 
Médio 

Secretaria de Obras, 
Educação, 

Vigilância Sanitária, 
Saúde e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Secretaria de Obras, 
Educação e Cidassp 

Pratápolis Curto 
Setor de Meio 

Ambiente 

 
São Sebastião 

do Paraiso 

 

Médio 

Secretaria de Meio 
Ambiente, Cidassp e 

Prestadoras de 
Serviços de Coleta 

de RSU 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 

 
Educação ambiental 

 
 
 

 
Promover nas escolas dos municípios oficinas que ensinem tanto o 
processo de segregação correta dos resíduos sólidos úmidos, bem 
como a construção do composteiras que possam ser utilizadas em 
domicílios, e também como fazer utilização dos produtos obtidos a 

partir da compostagem, o composto orgânico 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Médio 
Secretaria de 

Educação e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Curto 
Secretaria de Obras, 
Educação e Cidassp 

Pratápolis Curto 
Setor de Meio 

Ambiente 

São Sebastião 
do Paraiso 

Médio 
Secretaria de Meio 

Ambiente, Cidassp e 
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      Prestadoras de 
Serviços de Coleta 

de RSU 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar levantamento de todos os geradores destes resíduos, capacita 
los e motiva los para a realização da compostagem. 

Capetinga Médio 
Secretaria de Obras 

e Cidassp 

 
Cássia 

 
Médio 

Secretária de 
Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente e 

Cdassp 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Médio 
Secretaria de Obras 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Secretaria de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Médio 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

São Sebastião 
do Paraiso 

Médio 
Secretaria de Meio 
Ambiente e Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

 

Médio 
Cidassp e 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

  

Metas Diretriz Estratégia Ação Município Prazo Responsável 
 
 

 
18.1.5 

Diretrizes e 
Estratégias 
para Gestão 
do Resíduos 
Sólidos de 

Saúde 

 
 
 

 
Fortalecimento 

da gestão 
relacionada aos 
resíduos sólidos 

de saúde 

 
 
 
 
 

 
Logística 

 
 
 
 

 
Realizar a cobrança, bem como transporte, tratamento e disposição 

dos resíduos sólidos de saúde, que por processo licitatório seja 
garantida a destinação final adequada e legal dessa classe 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Em execução 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

 

Fortaleza de 
Minas 

 
Curto 

Setor de Meio 
Ambiente, Setor 
Administrativo e 

Cidassp 

Jacuí Curto Secretaria de Saúde 

Monte Santo de 
Minas 

Em execução 
Secretaria de Saúde 

e Cidassp 

Pratápolis Em execução Secretaria de Saúde 

São Sebastião 
do Paraiso 

Em execução Secretaria de Saúde 
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São Tomás de 

Aquino 

 

Curto 

Secretaria de Meio 
Ambiente, 

Secretaria de 
Administração e 

Cidassp 

 
 
 
 
 
 

 
Capacitação do público- 

alvo 

 
 
 
 
 
 

 
Apoio as ações que visam a capacitação permanente do público que 

lida diretamente com esse tipo de resíduos. 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Médio 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Médio 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Curto 
Secretaria de Saúde 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Em execução 
Secretaria de Saúde 

e Cidassp 

Pratápolis Curto 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

 

São Sebastião 
do Paraiso 

 
Curto 

Secretaria de 
Saúde, Secretaria 

de Meio Ambiente e 
Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

Médio 
Secretaria de Meio 
Ambiente e Cidassp 

 
 
 
 
 
 

 
Gestão, monitoramento e 

fiscalização 

 
 
 
 
 
 
 

Orientar e estimular os municípios integrantes do Cidassp a realizarem 
melhor e mais eficaz gestão, monitoramento e fiscalização dos serviços 

de saúde através de PGRSS 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Em execução 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

Curto 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Curto 
Secretaria de Saúde 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Curto 
Secretaria de Saúde 

e Cidassp 

Pratápolis Curto 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

 

São Sebastião 
do Paraiso 

 
Curto 

Secretaria de 
Saúde, Secretaria 

de Meio Ambiente e 
Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

Curto 
Secretaria de Meio 
Ambiente e Cidassp 
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Metas Diretriz Estratégia Ação Município Prazo Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.1.6 
Diretrizes e 
Estratégias 
para Gestão 
de Resíduos 

da 
Construção 
Civil (RCC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destinação 
correta de 

Resíduos de 
construção civil 

 
 
 
 
 
 

 
Gestão, monitoramento e 

fiscalização 

 
 
 
 
 
 

 
Orientar e estimular os municípios integrantes do Cidassp a realizarem 
melhor e mais eficaz gestão, monitoramento e fiscalização dos serviços 

de saúde através de PGRCC 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Médio 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

 

Longo 
Secretária de 
Obras, Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Longo 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Longo 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

São Sebastião 
do Paraiso 

 

Longo 
Secretária de 
Obras, Meio 

Ambiente e Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

Longo 
Secretária de Meio 
Ambiente e Cidassp 

 
 
 
 
 
 

 
Identificação de possíveis 

tecnologias para 
disposição de RCC. 

 
 
 
 
 
 
 

Após estudo de possíveis tecnologias a serem implantadas para 
disposição final correta dos resíduos chamados de resíduos de 

construção civil, definir qual será implantada para que os municípios 
consorciados não mais disponham esse tipo de forma incorreta 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

 

Fortaleza de 
Minas 

 
Longo 

Secretária de 
Obras, 

Administrativo, Meio 
Ambiente e Cidassp 

Jacuí Longo 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

São Sebastião 
do Paraiso 

Médio 
Secretária de Meio 
Ambiente e Cidassp 

São Tomás de 
Aquino 

 

Longo 
Secretária de Meio 
Ambiente, Obras e 

Cidassp 

Eliminação de 
áreas irregulares 

em relação a 
disposição final 

 
Monitoramento 

 
Criar uma rede de monitoramento que seja realizado de forma contínua 

e permanente nos municípios consorciados 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 
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 dos resíduos 
sólidos de 

construção civil 

   

Fortaleza de 
Minas 

 
Longo 

Secretária de 
Obras, 

Administrativo, Meio 
Ambiente e Cidassp 

Jacuí Longo 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

São Sebastião 
do Paraiso 

Em execução 
Secretária de Meio 

Ambiente 

São Tomás de 
Aquino 

 

Longo 
Secretária de Meio 
Ambiente, Obras e 

Cidassp 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estudo, indicação e licenciamento de áreas com potência para alocar o 

Bota Fora correto e nas devidas diretrizes legais 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

Fortaleza de 
Minas 

 

Longo 
Secretária de 
Obras, Meio 

Ambiente e Cidassp 

Jacuí Longo 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Médio 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

 

São Sebastião 
do Paraiso 

 
Em execução 

Secretária de Meio 
Ambiente, Obras e 

Planejamento 
Urbano 

São Tomás de 
Aquino 

 

Longo 
Secretária de Meio 
Ambiente, Obras e 

Cidassp 

 

 
Apoio e implementação de locais de transbordo, bem como a definição 
de indicadores de gestão de RCC, estabelecendo dessa forma metas a 

serem realizadas 

Capetinga Longo Secretaria de Obras 

 

Cássia 
 

Longo 
Secretária de 

Obras, Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

 

Fortaleza de 
Minas 

 
Longo 

Secretária de 
Obras, 

Administrativo, Meio 
Ambiente e Cidassp 
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Jacuí Longo 

Secretária de Obras 
e Cidassp 

Monte Santo de 
Minas 

Longo 
Secretária de Obras 

e Cidassp 

Pratápolis Longo 
Setor de Meio 

Ambiente e Cidassp 

 

São Sebastião 
do Paraiso 

 
Longo 

Secretária de Meio 
Ambiente, Obras e 

Planejamento 
Urbano 

São Tomás de 
Aquino 

 

Longo 
Secretária de Meio 
Ambiente, Obras e 

Cidassp 
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