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APRESENTAÇÃO
Esta cartilha é um produto da pesquisa de
mestrado “Avaliação da prioridade na gestão
e no gerenciamento de resíduos domiciliares
em um consórcio intermunicipal em Minas
Gerais”, realizada com 34 municípios de
Minas Gerais integrantes do Consórcio
Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro
Oeste Mineiro (CIAS-CENTRO OESTE) em
2019.
Inicialmente, serão apresentados conceitos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e
os deveres dos titulares da gestão e do
gerenciamento dos resíduos domiciliares. A
seguir, serão explicados os principais
resultados encontrados pela pesquisa, com
destaque para boas iniciativas encontradas
nos municípios estudados, e sugestões para o
atendimento da legislação. Por fim, serão
apresentadas as conclusões do trabalho, os
agradecimentos e as referências.
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Não geração

ORDEM DE
PRIORIDADE

Redução

Reutilização
A Política Nacional de
Resíduos
Sólidos
(PNRS)
estabeleceu uma ordem de
prioridade na gestão e no
gerenciamento dos resíduos
sólidos no Brasil.

Reciclagem

Tratamento
Disposição
final
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ORDEM DE PRIORIDADE

1. NÃO GERAÇÃO

Está relacionada com o
consumo consciente. Trata-se
de evitar a geração de
resíduos sólidos, evitando
compras desnecessárias e
descarte.

2. REDUÇÃO
Quando o consumo e o
descarte são inevitáveis, o
próximo passo é reduzir a
quantidade gerada.
Exemplo: usar produtos
duráveis ao invés de
descartáveis.

3. REUTILIZAÇÃO
Após reduzir a geração, o
próximo passo é reaproveitar
os resíduos sólidos, em vez
de descartá-los.

Exemplo: confecção de
brinquedos com recicláveis
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ORDEM DE PRIORIDADE

4. RECICLAGEM

5. TRATAMENTO

6. DISPOSIÇÃO FINAL

É a transformação dos
resíduos recicláveis em novos
produtos.

Os resíduos sólidos que não
podem ser reciclados devem
ser tratados.

Para que ela aconteça, é
necessária a separação dos
resíduos e a coleta seletiva.

Exemplos: compostagem e
digestão anaeróbia

Esta é a última alternativa a
ser escolhida e só deve ser o
destino dos rejeitos, ou seja,
os resíduos que não podem
ser reutilizados, reciclados ou
tratados.
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• Estabelecer sistema de coleta
seletiva;

O QUE O TITULAR
DA GESTÃO E DO
GERENCIAMENTO
DOS RESÍDUOS
DOMICILIARES
DEVE FAZER?

• Implantar sistema de
compostagem para resíduos
sólidos orgânicos;
• Disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos;

• Promover a educação ambiental.
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COLETA SELETIVA
• A coleta seletiva inicialmente pode ser binária: separada entre secos
e úmidos.

ÚMIDOS: orgânicos e rejeitos

SECOS: recicláveis

X
• Para a realização da compostagem, é importante que os orgânicos
estejam separados dos rejeitos. Neste caso, é necessário um sistema
de coleta seletiva terciário: dividido entre recicláveis, orgânicos e
rejeitos.
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COMPOSTAGEM
• Processo de tratamento dos resíduos
sólidos orgânicos;
• Baixo custo;

• Se feita de maneira adequada, gera
composto de alta qualidade que
pode ser usado em hortas e jardins;
• Pode ser realizada
descentralizada em¹:
Residências
Condomínios
Escolas

de

forma
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¹ Mais informações podem ser obtidas em: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Compostagem doméstica, comunitária e institucional de resíduos orgânicos: manual de
orientação. Ministério do Meio Ambiente, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, Serviço Social do Comércio. Brasília, DF: MMA, 2017a. 168 p.

DISPOSIÇÃO FINAL
• A disposição final em lixões e aterros
controlados é proibida;
• A disposição final ambientalmente
adequada trata-se da disposição de
rejeitos em aterros sanitários
construídos de acordo com as normas
existentes e licenciados pelo órgão
ambiental.
Resíduos recicláveis e
orgânicos não podem
ser enviados para a
disposição final!
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
• Deve ser promovida com crianças
e adultos, dentro e fora das
escolas, de forma contínua;
• É importante abordar os temas:
não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento e
disposição final;
• As informações sobre resíduos
sólidos devem ser divulgadas
constantemente nos sites e redes
sociais da prefeitura,
principalmente os dias e horários
de coleta.
12

O CIAS-CENTRO OESTE possuía 35
consorciados em 2019
34 participaram da pesquisa (97,1%):

RESULTADOS
DA PESQUISA






9 faziam coleta seletiva (26,5%)
11 faziam triagem de recicláveis (32,4%)
1 fazia reciclagem de plástico (2,9%)
Nenhum fazia compostagem (0,0%)
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• 95,1% dos resíduos domiciliares
coletados em 2019 eram enviados para
disposição final, contrariando a ordem
de prioridade da PNRS;

RESULTADOS
DA PESQUISA

• Foram encontradas ações e materiais
informativos usados para educação
ambiental envolvendo o tema “resíduos
domiciliares” de apenas 8 municípios
(23,5%);
• O CIAS-CENTRO OESTE não iniciou a
prestação de serviços até 2019. Suas
discussões envolveram principalmente
estações de transbordo, triagem
mecanizada, tratamento e disposição
final de resíduos domiciliares.
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BOAS INICIATIVAS ENCONTRADAS
Alguns municípios que faziam coleta seletiva e triagem em 2019

Bom Despacho (05/06/2019)

Divinópolis (19/06/2019)

Dores do Indaiá (29/05/2019)

Florestal (30/07/2019)

Luz (01/07/2019)

Papagaios (03/07/2019)

Pará de Minas (12/06/2019)

São Gonçalo do Pará (28/05/2019)
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BOAS INICIATIVAS ENCONTRADAS
Reciclagem de plástico em Perdigão – MG
A prefeitura de Perdigão realizava reciclagem de plástico, resultando
em blocos pré-moldados para pavimentação.

Triturador

Betoneira

Misturador

Blocos pré-moldados

Prensa moldadora
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BOAS INICIATIVAS ENCONTRADAS
Exemplos de materiais usados para
educação ambiental
Município: Luz – MG
•
•
•
•
•

Ímãs com os horários de coleta
Panfletos
Camisa
Caneca reutilizável
Sacola reutilizável
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BOAS INICIATIVAS ENCONTRADAS
Exemplos de materiais usados para
educação ambiental
Município: Bom Despacho – MG

• Sacolas para acondicionamento
dos resíduos domiciliares com
explicações
• Panfletos
• Adesivos
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• Investir em educação ambiental
envolvendo os temas: não geração,
redução, reutilização, reciclagem,
tratamento e disposição final;

SUGESTÕES
PARA OS
MUNICÍPIOS
ESTUDADOS

• Implantar coleta seletiva e triagem
nos municípios que ainda não fazem;

• Elaborar Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) ou um plano intermunicipal
para os municípios que ainda não o
tem, para concorrer em editais que
disponibilizam recursos para compra
de veículos e equipamentos para o
gerenciamento de resíduos;
19

• Incentivar a compostagem doméstica
e em escolas;

SUGESTÕES
PARA OS
MUNICÍPIOS
ESTUDADOS

• Discutir
a
implantação
da
compostagem nos municípios ou em
conjunto por meio do consórcio;
• Divulgar informações sobre resíduos
sólidos nos sites e nas redes sociais
das prefeituras;
• Trocar
experiências
consorciados.

entre

os
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CONCLUSÕES
• Os municípios estudados priorizavam a disposição final dos resíduos
domiciliares em 2019, pois foram identificadas poucas iniciativas de
coleta seletiva, triagem e educação ambiental e nenhuma de
tratamento;
• Recomenda-se o investimento em educação ambiental, coleta
seletiva e compostagem, além da troca de experiências entre os
municípios consorciados, em especial das boas iniciativas de
gerenciamento de resíduos domiciliares;

• Esta cartilha reuniu os principais resultados encontrados pela
pesquisa para apresentar às prefeituras. No entanto, para obter mais
informações, recomenda-se a consulta à dissertação².
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² CASTRO, A. M. R. C. Avaliação da prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos domiciliares em um consórcio intermunicipal em Minas Gerais. 2020. Dissertação
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