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1 APRESENTAÇÃO 
 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) é um documento 

técnico que identifica a tipologia e a quantidade de geração de cada tipo de resíduo 

e indica as formas ambientalmente adequadas para menejo, nas etapas de geração, 

acondicionamento,transporte, tratamento e disposição final. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, aprovada pela Lei no 

12.305, de 02 de agosto de 2010, representa, ao mesmo tempo, uma conquista e 

um desafio para toda a sociedade brasileira. No caso das instituições públicas, a 

implementação dessa política irá demandar adequação das estruturas e a criação de 

uma nova cultura institucional para a segregação e destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos produzidos. Vale ressaltar que o poder público não é 

o único responsável pela cadeia dos resíduos sólidos. Os consumidores, os 

produtores e os fabricantes, entre outros atores sociais, também precisam se 

engajar e ter uma participação efetiva no processo. 

Nesse contexto, foi aprovada a Política Nacional de Saneamento Básico - 

PNSB, Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que incluiu o manejo de resíduos 

sólidos como parte do conceito de saneamento básico. Segundo essa lei, o plano de 

resíduos sólidos pode integrar os planos municipais de saneamento básico, desde 

que seja respeitado o conteúdo mínimo definido na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS. 

O PGRS pretende atingir toda a população, coletar dados para ajudar a 

organizar a situação do lixo da cidade com seu plano de ação. Esse se constitui 

como todas as ações que devem ser colocadas em práticas pelo PGRS, para assim 

buscar os melhores resultados. 

O plano busca também uma melhoria nas gestões dos resíduos sólidos, pois 

a situação atual preocupa como eles serão descartados no futuro. Outro ponto que o 

plano observa é quanto resíduo está sendo produzido e por quem, seja por 

entidades públicas e privadas. 
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2 DADOS GERAIS 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

Nome:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS /MG 

Endereço:RUA RUI DA SILVA REIS, nº 300 

TEL∕FAX:(38)3632-1106 

CNPJ:18.279.075/0001-19 

Representante Legal:EDSON APARECIDO FREIRE DOS SANTOS 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

Atividade:Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos 

Município: SANTA FÉ DE MINAS 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 

Nome:Louise Silva Campos  

Atuação:Engenheira Ambiental e Sanitarista 

Formação:Engenharia Ambiental e Sanitária 

Registro Profissional:242999 - LP 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

DIAGNÓSTICOS 



 

 

 

8 

Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Urbanos Integrados 

Dezembro/2018 

 

 

3 DIAGNÓSTICOS 
 
3.1  Diagnóstico Ambiental 

 

3.1.1 BIOMA E FLORA 
 

De acordo com IBGE a vegetação nativa predominante na cidade de Santa 

Fé de Minas é o cerrado, em sua derivação “campo cerrado”.O Campo Cerrado é 

uma vegetação derivada do bioma cerrado, marcado pela intensidade quantitativa 

do Estrato Herbáceo, formado por gramíneas nativas e do Estrato Arbustivo, além 

de alguns poucos exemplares de árvores de baixo a médio porte, bem afastadas 

entre si. 

Os estratos arbóreos e arbustivos, apresentam troncos e ramos tortuosos, 

súber espesso, macrofilia e esclerofilia. Segundo Scariot; Souza-Silva; Felfili (2005), 

o sistema subterrâneo, dessas espécies é dotado de longas raízes pivotantes, o que 

permite a estas plantas atingir de 10 a 15metros de profundidade, abastecendo-se 

de água em camadas permanentemente úmidas do solo. 

Ainda segundo Scariot; Souza-Silva; Felfili (2011), a vegetação herbácea e 

subarbustiva é formada também por espécies predominantemente perenes, 

possuindo órgãos subterrâneos de resistência, como bulbos, xilopódios, sóboles, 

etc., que lhes garantem sobreviver à seca e ao fogo. Suas raízes são normalmente 

superficiais, indo até pouco mais de 30 cm. Os ramos aéreos possuem formação 

anual, secando e morrendo durante a estação seca.São espécies vegetais comuns 

ao campo cerrado, encontradas no município de Guaraciama (MG): Cagaita 

(Eugenia dysenterica), Lobeira (Solanumlycocarpum), Jatobá-do-cerrado 

(Hymenaeastigonocarpa), Mangaba (Hancorniaspeciosa), Panã (Annonacrassiflora) 

dentre outros. 

 

3.1.2 FITOFISIONOMIAS 
 

Ribeiro e Walter (2008), apresentam uma classificação fitofisionômica para o 

Cerrado, dividida em três formações paisagísticas: 
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Formações Florestais: As formações florestais do Cerrado englobam os tipos de 

vegetação com predominância de espécies arbóreas, com a formação de dossel 

contínuo. 

 

Mata Ciliar: Por Mata Ciliar entende-se a vegetação florestal que acompanha os rios 

de médio porte da Região do Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma 

galerias. 

 

Mata de Galeria: Por mata de galeria entende-se a vegetação florestal que 

acompanha os rios de pequeno porte ecórregos dos planaltos do Brasil Central, 

formando corredores fechados (galerias) sobre o curso d’água. 

 

Mata Seca: Sob a designação Mata Seca estão incluídas as formações florestais no 

bioma Cerrado que não possuem associação com cursos de água, caracterizadas 

por diversos níveis de caducifólia durante a estação seca.  

 

O Cerradão: É a formação florestal do bioma Cerrado com características 

esclerofilas, motivo pelo qual é incluído no limite mais alto o conceito de Cerrado 

sentido amplo.  

  

Formações Savânicas: As Formações Savânicas do Cerrado englobam quatro 

tipos fitofisionômicos principais: o Cerrado sentido restrito, o Parque de Cerrado, o 

Palmeiral e a Vereda. De acordo com a densidade (estrutura) abóreo-arbustiva, ou 

com o ambiente em que se encontra, o Cerrado sentido restrito apresenta quatro 

subtipos: Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre. O 

Palmeiral também possui quatro subtipos principais, determinados pela espécie 

dominante: Babaçual, Buritizal, Guerobal e Macaubal.  

 

Cerrado sentido restrito: O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença 

de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, 

geralmente com evidências de queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se 
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espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes 

(Xilopódeos), que permite a rebrota após a queima ou corte.  

 

Parque de Cerrado: O Parque de Cerrado é uma formação savânica caracterizada 

pela presença de árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno, algumas 

vezes imperceptíveis e outras com muito destaque, que são conhecidas como 

“murundus” ou “monchões”.  

 

Palmeiral: A formação savânica caracterizada pela presença única de espécie de 

palmeira arbórea é denominada de palmeiral. Nesta fitofisionomia praticamente não 

há destaque das árvores dicotiledôneas, embora elas possam ocorrer com 

freqüência baixa. 

 

3.1.3 FAUNA 

 

De acordo com a Fundação Biodiversitas, ainda faltam registros científicos 

sobre a fauna do Estado de Minas Gerais, sendo que para cada 5.000 km de 

território mineiro, existe apenas uma localidade amostrada. Alguns números, 

entretanto, apontam para a riqueza endêmica e a variedade de espécies - para isso 

contribuindo a ocorrência dos três biomas nesse território e a fartura de rios, lagos, 

lagoas que determinam a vasta diversidade de peixes, assim, estima-se que das 

3.000 espécies brasileiras, 380 ocorrem em Minas (12,5%).  

      Há em Minas Gerais 190 espécies de mamíferos não-aquáticos - o que 

representa 40% dos catalogados no Brasil; 180 espécies de répteis entre serpentes, 

lagartos e jacarés, com destaque para as 120 de serpentes - quase metade das 

catalogadas no país; 200 espécies de anfíbios – um terço das que ocorrem no país – 

sendo vários os gêneros endêmicos de anuros (sapos, rãs e pererecas) da Mata 

Atlântica e das serras do Cipó e da Canastra. 

Na região de Santa Fé de Minas pode-se encontrar uma grande espécie de repteis, 

mamíferos e aves. Como exemplos de animais pode-se encontrar: Jaratataca 

(Conepatussemistriatus), Tatu (Dasypodidae), Gato-palheiro (Oncifeliscolocolo), 
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Jaguatirica (Leoparduspardalis), Lagarto Teiú (Tupinambismerianae), Jaguatirica 

(Leoparduspardalis), João-de-Barro (Furnariusrufus), Bem-te-vi 

(Pitangussulphuratus), Beija-flor (Colibri serrirostris), Urubu (Coragypsatratus), 

Seriema (Cariamacristata), Cascavel (Crotalus), Jararacuçu (Bothrops jararacuçu), 

Jararaca- da-seca (Bothropserythromelas), dentre outras inúmeras espécies. 

 

3.1.4 CLIMA 

 

A classificação de koppen conclui que o clima no município de Santa Fé de 

Minas é tropical, no qual a época mais seca coincide com o inverno. Mais 

detalhadamente, a região apresenta estação chuvosa no verão, de novembro a abril, 

e nítida estação sequidão no inverno, de maio a outubro (julho é o mês mais seco).  

A temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC. As precipitações são 

superiores a 750 mm anuais, atingindo 1.800 mm. 

 

3.1.5 SOLOS 

 

De acordo com sistema Brasileiro de Claasificação de Solos –

SIBCS(EMBRAPA,2013), os tipos de solos presentes na região são os latossolos. 

Segundo Scariot; Souza-Silva; Felfili (2005), os latossolos são solos 

altamente intemperados, resultantes da remoção de sílica e de bases trocáveis do 

perfil. 

Na paisagem ocorre em relevo plano a suave-ondulado, e é marcado por ser 

um solo muito profundo, poroso, de textura homogênea ao longo do perfil e de 

drenagens variando de bem, forte a acentuadamente drenado.  

Conforme dito porReatto; Spera (1998 citado por SCARIOT; SOUZASILVA; 

FELFILI, 2005), o bioma Cerrado, estima- se uma ocorrência de aproximadamente 

46% da superfície total da região.  

Com base no Mapa de Solos do Brasil, esta classe é representada por: 

Latossolos Vermelho (LV), correspondendo ao Latossolos Roxo e ao Latossolos 

Vermelho- Escuro, na antiga classificação, dentre outros. A composição 
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mineralógica destes solos é dominada por silicatos como a caulinita e (ou) sob a 

forma de óxidos e oxihidróxidos de Fe e Al como hematita, goethita, gibbsita e 

outros. O solo é silto-arenoso com teores de cálcio elevados e baixo fósforo e 

potássio. 

 

3.1.6 GEOLOGIA 

 

 Praticamente todo o município é constituído por rochas de idade 

neoproterozóica. As coberturas detríticas (NQd), em parte colúvio-eluviais e com 

ocorrência eventual de lateritas, e (ENdl) que são latossolos de composição areno-

argilosa, recobrem parte das sequências anteriores e ocupam, em geral, as cotas 

mais elevadas.  

Para esses sedimentos, pode-se atribuir uma origem residual pela atuação de 

ciclo erosivo em rochas mais antigas, resultando na desagregação, alteração e 

laterização. Esses depósitos superficiais são caracterizados por sedimentos 

diversificados, tanto na sua composição, quanto na sua distribuição; via de regra são 

formados de cascalho fino, areia, material síltico-argiloso, e porções limonitizadas, 

em finas camadas ou em blocos e concreções ferruginosas. 

 

3.1.7 HIDROGRAFIA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 

 

Os cursos hídricospresentesna região de Santa Fé de Minas são o Rio 

Ribeirão Santa Fé e o Rio Paracatu. Ainda, o Ribeirão Santa Fé é usado para 

captação de água pela Copasa para abastecimento urbano da cidade. Em períodos 

de seca essa captação é feita em um poço artesiano. 

 

3.2 Diagnóstico Socioeconômico 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

Os dados socioeconômicos relativos ao município, foram obtidos à partir de 

pesquisa ao site do IBGE de acordo com o senso de 2010. Logo, o município de 
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Santa Fé de Minas está localizado ao norte do Estado de Minas Gerais, no Alto-

Médio São Francisco. O município possui uma área de 2.917,448 km² de extensão. 

Santa Fé de Minas situa-se a 90 km a Norte-Oeste de Buritizeiro-MG, a maior 

cidade nos arredores. Situado a 509 metros de altitude, Santa Fé de Minas tem as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 16° 41' 29'' Sul, Longitude: 45° 24' 47'' 

Oeste. A seguir, a figura 1 exibe mapa de localização do município.  

 

 
Figura 1: Localização do município de Santa Fé de Minas/MG 

 

3.2.3 PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO 

 

A figura 2, expõe o gráfico referente a projeção de população para o 

município de Santa Fé de Minas, no qual é possível  concluir o dacaimento da 

população conforme o passar do tempo. Ainda, a tabela 1 contém dados da projeção 

populacional para o município de Santa Fé até o ano de 2038. 
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Figura 2: Projeção da população de Santa Fé de Minas/MG 

 

 

Tabela 1: Projeção de população futura para Santa Fé de Minas/MG. 

  Mini-quadrados Aritmético 

Ano 
População Total 

(hab) 
População Urbana 

(hab) 
População Total 

(hab) 
População Urbana 

(hab) 

2018 5266 1375 3789 3931 

2019 5316 1406 3766 4150 

2020 5366 1437 3744 4368 

2021 5416 1468 3722 4586 

2022 5466 1499 3699 4805 

2023 5516 1529 3677 5023 

2024 5566 1560 3654 5242 

2025 5616 1591 3632 5460 

2026 5666 1622 3610 5678 

2027 5716 1653 3587 5897 
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2028 5766 1683 3565 6115 

2029 5816 1714 3542 6334 

2030 5866 1745 3520 6552 

2031 5916 1776 3498 6770 

2032 5966 1807 3475 6989 

2033 6015 1837 3453 7207 

2034 6092 1868 3430 7426 

2035 6150 1898 3408 7644 

2036 6172 1950 3386 7862 

2037 6198 1989 3363 8081 

2038 6203 2049 3341 8299 

Fonte: Dados adaptados do IBGE. 

 

3.2.4 ECONOMIA 

 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1,2 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 6.5%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 849 de 853 e 758 de 853, 

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

5499 de 5570 e 4387 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 46.7% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 122 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 1.925 de 5.570 dentre as cidades do Brasil. O PIB 

per capita 2015 foi de R$8.693,62. 

 

3.2.5 EDUCAÇÃO 

 

De acordo com o IBGE (2015), os alunos dos anos inicias da rede pública da 

cidade tiveram nota média de 5.8 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa 
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nota foi de 3.8. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos 

dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 541 de 853. Considerando a nota 

dos alunos dos anos finais, a posição passava a 779 de 853. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.2 em 2010. Isso posicionava 

o município na posição 541 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3382 

de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

3.2.6 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO 

 

Apresenta 1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 32,9% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0,2% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, 

fica na posição 841 de 853, 700 de 853 e 794 de 853, respectivamente. Já quando 

comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 5.428 de 5.570, 4.769 de 5.570 

e 4.738 de 5.570, respectivamente. 

 

4 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, resíduos 

sólidos são resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades 

da comunidade de origem: industrial, doméstica, de serviços de saúde, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição.  

Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável 

o seu descarte na rede pública de esgotos ou corpo d'água, ou exijam para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível (ABNT, 1987). 

 

4.1 GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
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A Lei Federal nº 12.305/10, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis.        

Com isso,os municípios tem a função de destinar os resíduos de forma 

ambientalmente correta, garantindo a qualidade de vida e equilíbrio do meio 

ambiente. No entanto, técnicas que objetivam gerir resíduos sólidos são de elevados 

valores e de difícil acesso aos municípios, logo, pequenos municípios como Santa 

Fé de Minas, acabam sem opções de gerenciamento adequado para esses resíduos 

gerados e que no final acabam sendo descartados em lixões. 

A gestão sustentável de resíduos sólidos, conforme a Constituição da 

República Federativa do Brasil(BRASIL, 1988), em seu Art. 30 e Inciso I, é uma 

responsabilidade do município e, trata-se de uma parte essencial das operações do 

governo local. 

No âmbito municipal, conforme Art.18, Inciso I, da Lei Federal n°12.305/10, 

acerca dos planos de gestão integradas de resíduos sólidos,formenta-se a busca por 

soluções consorciadas, priorizando os consórcios de municípios no acesso aos 

recursos da União. 

Ainda, nos planos ambientais devem ser identificados e indicadas medidas 

sanadoras para os passivos ambientais produzidos,entre outros, de áreas 

contaminadas,inclusive lixões e aterros controlados,assim como de 

empreendimentos sujeitos à elaboração de PGRS(Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Solidos).A seguir, a tabela 2 exibe a evolução de geração de resíduos 

sólidos previstos até o ano 2038. 

 

Tabela 2: Planilha de evolução de geração de RSU para o município de Santa Fé de Minas/MG. 

Ano 

Populaç
ão Total 
(Geomé

trico) 
(hab) 

Geração per 
capita de 
resíduos 
sólidos 

(kg/hab/dia) 

Geração 
diária de 
resíduos 
sólidos  

Geração 
diária  de 
resíduos 
sólidos 

(ton) 

Geração 
mensal  de 
resíduos 
sólidos 

(ton/mês) 

Geração 
anualde 
resíduos 
sólidos 
(ton/anua
l) 

Volume 
diário  

2018 3797 0,697 2646,40 26,46 793,92 9659,35 10,59 



 

 

 

18 

Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Urbanos Integrados 

Dezembro/2018 

 

2019 
3777 0,704 2658,22 26,58 797,47 9702,51 10,63 

2020 
3756 0,711 2670,10 26,70 801,03 9745,87 10,68 

2021 
3735 0,718 2682,03 26,82 804,61 9789,42 10,73 

2022 
3715 0,725 2694,02 26,94 808,21 9833,17 10,78 

2023 
3695 0,732 2706,06 27,06 811,82 9877,11 10,82 

2024 
3674 0,740 2718,15 27,18 815,45 9921,25 10,87 

2025 
3654 0,747 2730,30 27,30 819,09 9965,58 10,92 

2026 
3634 0,755 2742,50 27,42 822,75 10010,12 10,97 

2027 
3614 0,762 2754,75 27,55 826,43 10054,85 11,02 

2028 
3595 0,770 2767,06 27,67 830,12 10099,78 11,07 

2029 
3575 0,777 2779,43 27,79 833,83 10144,91 11,12 

2030 
3555 0,785 2791,85 27,92 837,55 10190,25 11,17 

2031 
3536 0,793 2804,32 28,04 841,30 10235,79 11,22 

2032 
3516 0,801 2816,86 28,17 845,06 10281,53 11,27 

2033 
3497 0,809 2829,44 28,29 848,83 10327,47 11,32 

2034 
3478 0,817 2842,09 28,42 852,63 10373,62 11,37 

2035 
3459 0,825 2854,79 28,55 856,44 10419,98 11,42 

2036 
3440 0,834 2867,55 28,68 860,26 10466,54 11,47 

2037 
3421 0,842 2880,36 28,80 864,11 10513,31 11,52 

2038 
3402 0,850 2893,23 28,93 867,97 10560,30 11,57 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DO RESÍDUO SÓLIDO URBANO 
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O objetivo primordial de conhecer um resíduo, estabelecer a destinação 

ambientalmente adequada e/ou sua disposição final mais viável em termos 

econômicos e ambientais. 

 

4.3 CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS QUANTO AO LOCAL DE GERAÇÃO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, (Lei Federal n° 

12.305/2010), define a classificação de resíduos sólidos a partir da diferenciação em 

relação à sua origem e periculosidade, assim: 

 

4.3.1 DOMICILIAR 

 

Produzidos nos domicílios, basicamente provenientes da cozinha e da 

limpeza e manutenção de casas, compostos também de outros materiais 

descartados pelos usuários,como papeis, embalagens,resto de alimentos,podas. 

Alguns estabelecimentos comerciais têm parte dos seus resíduos de tipo 

doméstico,variando os percentuais da composição gravimétrica. Os resíduos sólidos 

domiciliares possuem composição bastante diversificada, a quantidade e 

composição  varia conforme fatores como a localização geográfica e a renda do 

município. 

 

4.3.2 COMERCIAL 

 

Sãoresíduos provenientes de estabelecimentos comerciais em geral,como 

escritórios, lojas, restaurantes, bares. São constituídos sobretudo, por embalagens, 

papeis, dentre outros , ainda podendo conter matéria orgânica. 

A seguir, é exposto na tabela 3 a responsabilidade de gestão para resíduos 

provenientes de diferenteslocais.  
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Tabela 2: Responsabilidade de gestão dos resíduos baseado na origem 

Classificação Responsável 

Domiciliar            Prefeitura   

Comercial            Prefeitura  

Público 

Gerador (empresas de 
tratamento de água e 
esgoto, drenagem de 

água pluvial, as 
prefeituras que 

prestam os serviços 
públicos de 

saneamento básico por 
conta própria, entre 

outros.) 

Serviços de saúde 
Gerador(hospitais, 

clínicas, consultórios, 
indústria farmacêutica). 

Industrial Gerador ( indústria). 

Agrícola Gerador (Agricultor). 

Entulho Gerador  

Fonte: Lei Federal nº 12.305/10 

 

4.4CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS QUANTO À PERICULOSIDADE 

 

Segundo a NBR 10.004/2004, a classificação de resíduos sólidos envolve a 

identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e 

características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 

Ainda segundo a mesma norma, são os resíduos sólidos classificados em: 

 

4.4.1 RESÍDUOS CLASSE I – PERIGOSOS 

 

Resíduos Classe 1 – Perigosos, podem ainda apresentar as seguintes 

características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade e/ou 

Patogenicidade, ou ainda as que constam nos anexos A ou B da NBR 10004. 

Basicamente, são aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, em função de 

suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podem apresentar: 
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 Riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; 

 Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada. 

 

4.4.2 RESÍDUOS CLASSE II – NÃO PERIGOSOS 

 

São subdivididos em Classe II A e Classe II B, como mostrado abaixo: 

  

 Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram na classificação de 

resíduos Classe I ou resíduos Classe II B. 

 Classe II B – Inertes: - Quando amostrados de forma representativa, conforme 

NBR 10.007, e submetidos aos procedimentos da NBR 10.006, não tiverem 

nenhum de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Congonhas – Minas Gerais 14 seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-

se aspecto, turbidez, dureza e sabor. 

 

4.5 BALANÇO DE MASSA DOS RSU 

 

De acordo com o acompanhamento e visitas feita ao município, foi possível 

observar que o caminhão realiza 3 viagens por dia, percorrendo uma distancia de 14 

KM no total. Por dia são coletados cerca de 1.935,93 kg de resíduos, entre eles 

plásticos, galhos, entulhos, matéria orgânica, dentre outros.  

Santa Fé de Minas é composta de 5 bairros sendo eles: Centro, Lageda, 

Cristo Rei, Santa Cruz e Lagoinha. O município dispõe de 10 pessoas responsáveis 

pelo serviço de coleta, limpeza e disposição dos resíduos. Logo, são 5 garis, 4 

pessoas responsáveis pela varrição e um motorista responsável pelo deslocamento 

do veículo. É feita uma escala pra determinar os dias que o caminhão de lixo irá 

passar em cada bairro. 
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4.5.1 TÉCNICA DO QUARTEAMENTO – CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o procedimento foi desenvolvido 

através de um trabalho de campo no lixão de Santa Fé – MG. Com o auxílio de 6 

catadores que foram disponibilizados, foram homogeneizados e pesados os 

resíduos provenientes de três caminhões. O procedimento foi realizado por sete dias 

na semana, representando a coleta diária dos resíduos. 

Para isso, os materiais utilizados foram: 

 

 Plástico: utilizou-se, onde os caminhões foram descarregados, lona plástica 

com comprimento de 6 m² para impermeabilizar o terreno e não contaminar o 

solo. Após as homogeneizações necessárias, utilizou-se um saco plástico 

preto com capacidade de 10 litros, onde se acondicionaram os materiais 

separadamente. 

  Faca, enxada e pá foram utilizados para o rompimento dos sacos plásticos e 

homogeneização do resíduo. 

  Tambores de  Polietileno com capacidade de 200 litros para colocação do 

resíduo coletado. A pesagem do material selecionado foi feita em tambores, 

usando balança. 

 Materiais de proteção individual como máscaras e luvas, foram distribuídos 

para todos os envolvidos.  

 

A caracterização qualitativa foi realizada utilizando-se a técnica do 

quarteamento, estabelecido na norma ABNT NBR 10.007: 2004 – Amostragem dos 

Resíduos Sólidos – Procedimentos (ABNT, 2004), a qual descreve o procedimento 

para determinação de sua composição percentual, em peso, de cada tipo de 

material encontrado no lixo triado, seguindo o método de quarteamento. 

Este método consistiu na divisão de uma amostra pré homogeneizada em 

quatro partes iguais, sendo que duas partes opostas foram tomadas para constituir 

uma nova amostra, descartando-se as partes restantes para então, serem 
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misturadas totalmente e repetir o processo de quarteamento até obter o volume 

desejado (ABNT, 2004). 

A seguir são descritos detalhadamente os passos da técnica do quarteamento: 

 

1º  O processo iniciou-se a partir da descarga dos resíduos;  

2º Fez-se o revolvimento da pilha e abertura das sacolas para sua máxima 

homogeneização;  

3º Iniciou-se o primeiro quarteamento, ou seja, dividiu-se o montante em quatro 

partes aparentemente iguais e tomaram-se duas partes opostas em diagonal, 

descartando as duas restantes; 

4º Na amostra resultante, repetiu-se a técnica do quarteamento, no qual foi coletado 

novamente duas partes opostas em diagonal e descartou-se as demais; 

5º A etapa seguinte consistiu no preenchimento dos baldes com capacidade de 200 

litros, os quais foram individualmente pesados vazios e em seguida foram 

preenchidos com os resíduos para posterior pesagem; 

6º Os resíduos de cada recipiente foram despejados sobre uma lona preta, de modo 

a proceder à segregação de seus componentes, obtendo seguintes categorias: 

matéria orgânica, plástico reciclável, papel/papelão, vidro, metal, tecido/trapo, rejeito 

(madeira, plástico não reciclável, papel não reciclável, isopor não reciclável, dentre 

outros); 

7º De acordo com a definição dos componentes, ocorreu à pesagem de cada tipo de 

resíduo, e em seguida os valores foram registrados; 

8º Após a realização de todo o processo de segregação para cada recipiente 

descarga sobre a lona preta, separação e pesagem de cada componente partiu-se 

para a tabulação dos dados. 

4.5.2 ANÁLISE 

 

Os itens a seguir descrevem os resultados obtidos a partir da realização da 

caracterização qualitativa dos resíduos sólidos de origem doméstica provenientes da 



 

 

 

24 

Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Urbanos Integrados 

Dezembro/2018 

 

do município de Santa Fé. Foram realizadas, portanto, duas amostragens e no 

presente PGRSU, apresenta-se a síntese dos resultados. Ressalta-se ainda, que a 

caracterização qualitativa dos resíduos sólidos domiciliares do município em estudo 

não resulta em dados estatísticos. Para tanto, seria necessário um número maior de 

amostragens realizadas sistematicamente em diferentes períodos do ano, as quais 

contemplassem as dimensões do serviço de coleta do município e assegurassem 

que a composição física dos resíduos não fosse influenciada pelos diversos fatores. 

 

4.5.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

A figura 3 ilustra  o gráfico da composição dos resíduos amostrados na unidade de 

estudo. 

 

 
Figura 3: Composição gravimétrica da caracterização dos resíduos sólidos de origem doméstica, 

provenientes do município de Santa Fé. 
Fonte: Próprio autor (2019) 

 

A fração orgânica representa cerca de 56% da totalidade amostrada (sete 

dias), sendo passível de tratamento pelo processo de compostagem. O percentual 

alcançado está dentro dos padrões da média nacional, na qual a matéria orgânica 

equivale a 52% da composição total dos resíduos de origem doméstica.  

56% 

16% 

6% 

3% 
1% 

14% 

4% 

 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS 

Matéria Orgânica Plástico Papel/Papelão Vidro Metal Rejeitos Outros



 

 

 

25 

Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Urbanos Integrados 

Dezembro/2018 

 

Logo, o incentivo ao processo de compostagem é vantajoso ao município, 

haja vista ganhos socioeconômicos pela geração de emprego e renda e não menos 

importante, em ganhos ambientais pela minimização de impactos. 

Em relação aos componentes inorgânicos de maior valor comercial e 

potencial para a reciclagem papel, papelão, plástico, vidro e metal esses constituem 

aproximados 26 % do total de resíduos gerados, os quais são recolhidos pela coleta 

regular e encaminhados ao lixão de Santa Fé. A destinação desses materiais aos 

locais de disposição final implica em desperdício de matéria-prima e energia, e 

ainda, na impossibilidade da geração de emprego e renda com a comercialização 

dos recicláveis. 

A categoria do plástico, apresentou percentual de 16 %, sendo a segunda 

parcela mais significativa na amostragem, representado por embalagens de 

produtos alimentícios, de limpeza, higiene, garrafas de refrigerante, sacolas e 

embalagens de maior maleabilidade. 

No que se refere à categoria de papel/papelão, verificou-se 6 %, enquanto a 

média nacional de tal componente representa 24,5% do resíduo sólido domiciliar.  

Os demais grupos, vidro e metal, apresentaram valores médios aproximados 

e quanto às latas de alumínio, equivalem à somente 4 % da composição média dos 

resíduos gerados pela unidade de estudo.  

O item rejeitos compõe-se por fraldas descartáveis, papel higiênico, papel 

toalha, absorventes, dentre outros, obtendo 14 % do resíduo amostrado.  

Há ainda o item outros, cujos componentes não se enquadram nos demais 

grupos e a categoria constituída pelos panos/trapos e têxteis. Ressalta-se que 

alguns dos resíduos incluídos na categoria outros, são classificados como resíduos 

perigosos (pilhas).  

A partir da realização da caracterização quantitativa e qualitativa constatou-se 

o alto potencial de aproveitamento dos resíduos sólidos gerados pela unidade de 

estudo, uma vez que 26 % dos resíduos sólidos recolhidos Santa Fé apresentam 

potencial de reciclagem. Por conseguinte, somente 14 % dos resíduos gerados em 

sete dias no município necessitam, de fato, serem aterrados. 
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Portanto, a inexistência de qualquer segregação na fonte geradora e o 

recolhimento de grandes quantidades de resíduos orgânicos pela coleta 

convencional contribui para a incidência de impactos de alta significância nos locais 

de disposição final, uma vez que ocorre a geração de gases e líquidos 

potencialmente tóxicos, além da proliferação de vetores e a geração de odores. 

Pereira Neto e Lelis (1999), direcionam as ações de caracterização 

gravimétrica como um ferramenta para que pequenos municípios possam obter um 

maior potencial de reintegração, onde sejam considerados os materiais 

potencialmente recicláveis, descontando-se possíveis rejeitos (ou material de baixa 

qualidade) que não são absorvidos pela indústria e os materiais potencialmente 

compostáveis, dos quais são descontados as perdas ocorridas durante o processo 

de compostagem (vapor d'água, volatilização de gases) e os rejeitos do 

peneiramento do composto, tratando-se, em sua maioria, de fragmentos de 

materiais inertes que se encontravam misturados à matéria orgânica.  

As análises apontam para a modificação do sistema atual a partir da 

determinação de objetivos mais adaptados à realidade local e às possibilidades de 

implementação de um programa de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

adotando a segregação na fonte geradora em três categorias: recicláveis, 

compostáveis e rejeitos. 

A seguir, o fluxograma exemplifica os tipos de resíduos gerados no município 

de Santa Fé, e o seu direcionamento. 
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Figura 4: Fluxograma da geração e direcionamento dos resíduos 
Fonte: Prefeitura de Santa Fé de Minas (2019). 

 

4.5.4 ACONDICIONAMENTO 

 

A etapa de acondicionamento inicia-se imediatamente após a geração dos 

resíduos sólidos. Este processo tem como objetivo principal preparar os resíduos de 

forma adequada para a coleta. O condicionamento adequado dos resíduos 

proporciona como principais benefícios: 

 

 Facilitar a coleta etransporte; 

 Evitar acidentes; 

 Evitar a atração de animais e a proliferação de vetores dedoenças; 

 Minimizar o impacto visual e mau cheiro; 

 

O condicionamento dos resíduos é uma etapa predendente a coleta, sendo 

imprescindível para a correta gestão. Para o condicionamento do resíduo, o 

recipiente deve possuir compatibilidade mecânica e química com tais resíduos, 

ainda, deve ser observado o modo como  resíduo é acondicionado nos pontos de 

geração. 

Por ser um município de baixa renda, e pouca densidade populacional, o 

RESÍDUOS  

Domiciliar  Comercial   Eletrônico  Hospitalar  

                                                Lixão  Empresa Privada                                  

Lixão  
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município dispõe apenas de matadouros irregulares, onde os dejetos são 

transportados pelo próprio dono do açougue e despejados no lixão. 

Os resíduos domiciliares em Santa Fé de Minas são coletados nas portas das 

residências. No entanto, infelizmente a maioria da população não tem o hábito de 

colocar seus resíduos em sacos de lixo de 100 litros, e o lixo é jogado na calçada da 

residência, no qual só será recolhido quando a equipe de varrição passar no local e 

fazer a limpeza, encaminhado o mesmo  para o lixão. 

 

4.5.5 COLETA 

 

 A seguir, são expostos os bairros onde são realizadas as coletas do lixo. 

 

Centro: segunda e sexta - feira 

Lagoinha: terça - feira  

Santa Cruz: quinta - feira  

Lagedo:quarta - feira 

Cristo rei: quinta - feira  
 

A tabela 4 e 5 exibem os dias da semana e os horários em que ocorrem a coleta de 

lixo.  

 

Tabela 3: Coleta de resíduos sólidos em Santa Fé de Minas/MG 

 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Urbano  X X X X X  

Fonte: Prefeitura Municial de Santa Fé de Minas/MG 

 

Tabela 4: Horário de coleta de resíduos sólidos em Santa Fé de Minas/MG 

Região  Turno  Detalhe  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

Urbana  Manhã Início  07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 

Término  16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 

Fonte: Prefeitura Municial de Santa Fé de Minas/MG 

 

4.5.6 VEÍCULO DE COLETA 
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Tabela 5: Veículo de coleta 

Veículo Tipo Marca/Modelo 

Caminhão  Caçamba Mercedez 1417  

Fonte: Prefeitura Municial de Santa Fé de Minas/MG 

 

4.5.7 RESÍDUOS COLETADOS 

 

São  coletados por dia na cidade de Santa Fé de Minas, 1.935,93 kg de 

resíduos, sendo o mesmo levado para o lixão, onde ocorre o descarte. São  

coletados vários tipos de resídos,como plástico, resíduos eletrônicos, matéria 

orgânica, galhos, dentre outros. 

 

4.5.8 TRANSPORTE 

      

O transporte é realizado por um caminhão caçamba que comporta 5 

toneladas de resíduos, ou seja, o mesmo caminhão usado para coletar é usado para 

realizar o transporte.  A Figura 3 exibe o caminhão utilizado na coleta 

 

 Figura 5: Caminhão cachambausado pata coleta e transporte 
Fonte: Próprio autor (2019) 
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4.5.9 VEÍCULO DE TRANSPORTE 

 
A tabela 6 expõe o veículo de transporte dos resíduos no município.  

 

Tabela 6: Veículo de coleta 

Veículo Tipo Marca/Modelo 

Caminhão  Caçamba  Mercedez 1417 

Fonte: Prefeitura Municial de Santa Fé de Minas/MG 

 

4.5.10 TRATAMENTO 

 

As operações de pré-tratamento servem, conforme o nome indica, para 

condicionar e preparar o resíduo sólido  visando tratamentos posteriores. Não 

constituem um processo completo, no entanto, com o aumento na produção de 

resíduos, uma maior eficiência desta etapa deve ser buscada sempre. 

No município de Santa fé de Minas, até o momento não existe nenhum pré-

tratamento ou tratamento adequado para o resíduos. Assim, todos os resíduos são 

direcionados para o lixão, contudo, o papelão é recolhido por alguns moradores da 

cidade para ser revendido.  

 

4.5.11 DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Como fase final do processo de gestão dos resíduos, o ponto final de 

descarte, tem papel fundamental para se destinar o resíduo, e conforme a situação 

ser tratado e disposto adequadamente sem degradar o meio ambiente. 

Assim, é de responsabilidade do município recolher e dar a destinação ao 

resíduo. Porém a destinação final de resíduos é desafio á gestão urbana, resultando 

no descarte irregular. 

Devido a baixa arrecadação de valores em de Santa Fé, o município opta por 

meios inviáveis de descarte de resíduos, ou seja, a prefeitura adotou um meio de 

aterramento e divisão de resíduos descartados. 

Em uma região distante da área mais urbanizada, foram abertas valas para o 

descarte de resíduos, no qual restos de ossos de matadouros são descartados em 
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um local, e resíduos domiciliares em outro.  Quando há uma superlotação do local, 

abre-se outra vala e despeja-se todo o lixo novamente, recobrindo uma camada de 

terra. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

PROGNÓSTICOS 
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5 PROGNÓSTICOS 
 
5.1 Cenários Propostos 

 

As primeiras medidas a serem tomadas serão no sentido de projetos de 

educação ambiental com os moradores de Santa Fé de Minas. Logo, esse processo 

ocorrerá por meio de blitz educativas, palestras nas escolas, criação de eventos a 

fim de interagir e instruir esses geradores, instalação de lixeiras para cada tipo de 

resíduo a cada cem (100) metros, doação de recipientes apropriados para cada tipo 

de resíduos, dentre outros, assim facilitando a coleta e reciclagem. 

Uma vez que o aterro sanitário é uma tecnologia inviável dentro do orçamento 

de um município de pequeno porte, devido ao alto custo de instalação e operação, 

uma das propostas mais urgentes para o município de Santa Fé de Minas, é o 

consórcio com outras cidades para o gerenciamento integrado de resíduos sólidos.  

Assim, ações regionalizadas em forma de consórcios ou parcerias ampliam 

benefícios e reduzem custos, além de serem apontados como uma alternativa para 

os municípios se adequarem às novas exigências da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

Outra questão, é a compra de um caminhão compactador para transporte dos 

resíduos, já que um dos principais focos da gestão de resíduos é o seu transporte. 

Ainda, muitos desses resíduos são considerados perigosos, representando riscos à 

saúde ao meio ambiente. Assim, o sistema de transporte precisa seguir uma série 

de normas e regras para que cheguem ao seu destino final de forma adequada. 

Além disso, é de grande importância implantar o sistema de coleta seletiva 

para que os resíduos sejam coletados e separados conforme o seu tipo. Neste caso, 

os próprios geradores de resíduos fazem uma separação prévia, em sacos de 100 

litros e armazenam os resíduos de forma que propicie a coleta seletiva. 

As coletas serão realizadas de porta em porta no turno matutino 3 vezes por 

semana (segunda, quarta e sexta). Esses resíduos serão levados para uma Unidade 

de triagem e compostagem que será implantada e mantida pela prefeitura. Essa 

unidade fará a separação dos resíduos orgânicos e dos resíduos recicláveis, visando 
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a redução dos resíduos enviados ao aterro sanitário (após o consórcio). Será feito 

uma parceria entre prefeitura e geradores, que dará descontos no IPTU a geradores 

que levarem seus resíduos até a unidade de reciclagem.  

Para o município de Santa Fé, a implantação de uma Unidade de Triagem e 

compostagem apresenta-se como uma ótima solução, visto que a maioria dos 

resíduos gerados no município são orgânicos. Já os materiais recicláveis, que 

também apresentam segunda maior porcentagem nos resíduos gerados, serão 

encaminhados para a reciclagem. 

Será utilizado nessa coleta, uma retroescavadeira e um caminhão basculante 

bem vedado, a fim de não vazar chorume desses resíduos.  

Ainda, será necessário capacitação para os funcionários responsáveis pelas 

coletas, pois muito estarão expostos a acidentes de trabalho. Também é 

indispensável um técnico de segurança para o gerenciamento de EPI’S. 

Para um melhor dimensionamento do transporte e da coleta faz-se necessário 

a ampliação do quadro de funcionários, e elaboração adequada dos dias de coletas 

para os bairros do município. 

 

5.2 RESÍDUO HOSPITALAR 

 

Os resíduos gerados em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e demais 

unidades e serviços de saúde, por serem alguns considerados contaminados ou 

contagiosos, devem ser coletados isoladamente. Precisam ser coletados de forma 

diferenciada ou especial . 

De acordo com Vasconcelos (2012), a coleta dos resíduos de saúde 

compreende uma fase interna e outra externa. Na fase interna, a boa gestão dos 

resíduos evita a contaminação no interior do estabelecimento de saúde, cujos 

ambientes podem favorecer a propagação de infecções. Essa fase envolve seleção 

de triagem, acondicionamento e transporte interno. Na fase externa, os resíduos 

devem ser coletados em veículos com carroceria fechada, devendo ser mínimo o 

grau de compactação. Normalmente a guarnição é composta pelo motorista e pelo 
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coletor, que detém de treinamento especial e conta com equipamentos adequados 

de proteção individual. 

Por essa razão faz-se necessário o treinamento e a contratação de pessoas 

capacitadas para a realização de dimensionamento do lixo hospitalar. Quanto a 

destinação desse resíduo, é necessário leva-lo para incineração, em cidades mais 

próximas que tenha essa tecnologia. 
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6 AÇÕES, METAS E PROGRAMAS 
 
6.1 AÇÃO 
 

RECICLAR MAIOR NÚMERO DE RESÍDUO 

 

6.2 META 

 

Meta 1: Construir uma UTC, para dimensionar os Resíduos Recicláveis, prazo 2 

anos; 

Meta 2: Reciclar no mínimo 20% dos resíduos recicláveis, prazo 2 anos; 

Meta 3: Implantar locais de reciclagem, prazo 1 ano; 

Meta 4: Palestra de educação ambiental para geradores, prazo 1 ano; 

Meta 5: Treinamento para Garis e Varrição, prazo 1 ano; 

Meta 6: Limpeza da área atual do lixão, prazo 3 anos; 

Meta 7: Incineração do lixo hospitalar, prazo 6 meses; 

Meta 8: Contratação de funcionários de acordo com a necessidade do sistema de 

transporte e coleta, prazo 6 meses; 

Meta 9: Elaboração adequada dos dias de coleta por bairro; prazo 2 meses; 

 

6.3 PROGRAMA 

 

Programa 1: Implantação de Coleta Seletiva 

 

Implantação de uma cooperativa público-privado, onde a sociedade através da 

coleta voluntária, entrega ao ponto de coleta os recicláveis, e recebe em retornos 

fiscais, descontos em taxas de água ou luz, ou até mesmo o recebimento em 

dinheiro vivo, com valor referente aos recicláveis. 

 

Programa 2: Implantação da Unidade de Triagem e  compostagem  
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A criação da UTC, no qual será recebida parte da matéria orgânica e efetuará os 

processos de compostagens, sendo o produto gerado, vendido aos demais 

moradores e pequenos agricultores da região a um custo mais baixo. 

 

Programa 3: Assocoação dos catadores 

 

Criação de uma associação de catadores para ajudar na coleta de resíduos 

recicláveis, e vende-los para cidades vizinhas. 

 



 

 

39 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Urbanos Integrados 
Dezembro/2018 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROS,M.R;Tratado sobre Resíduos Sólidos,Rio de Janeiro,RJ:Ed,Inter Ciência,2012. 
 

BARROS,V,T;Elelementos de Gestão de Resíduos Sólidos,Belo 
Horizonte,MG:Ed,Tessitura,2012. 
 

BIODIVERSITAS- Fauna e Flora do Norte de Minas Gerais. Disponível em: 
<http://www.biodiversitas.org.br/listasmg/>. Acesso em: 30 nov. 2018. 
 

Brasileiro de Classificação de Solos. 2. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 2006. 376 p. 
 

Diversidade alfa e beta. In: SCARIOT, A.; SOUZA-SILVA, J. C.; FELFILI, J. M. (Orgs.). 
Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio 
Ambiente no cerrado Sensu Strictu, 2005. Cap. 7, p. 141-154. 
 

Diversidade alfa e beta. In: SCARIOT, A.; SOUZA-SILVA, J. C.; FELFILI, J. M. (Orgs.). 
Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio 
Ambiente no cerrado Sensu Strictu, 2005. Cap. 7, p. 141-154. 
 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE cidades. 
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/santafedeminas/panorama>. Acesso 
em: 01 dez. 2018. 
 

MENDES. J, R. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea 
estado de Minas Gerais e Bahia. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM- 
V614p -Belo Horizonte, 2005. 
 

REATTO, A. C.; S. T. SPERA, S. T. Solos do bioma cerrado: aspectos pedológicos. In: 
SANO, S.; ALMEIDA, S. (Eds.) Cerrado: ambiente e flora. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 
1998. p. 47-86. apud FELFILI, J. M.; SILVA JUNIOR, M. C. 
 

REATTO, A. C.; S. T. SPERA, S. T. Solos do bioma cerrado: aspectos pedológicos. In: 
SANO, S.; ALMEIDA, S. (Eds.) Cerrado: ambiente e flora. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 
1998. p. 47-86. apud FELFILI, J. M.; SILVA JUNIOR, M. C. 
 

RIBEIRO, J. F; WALTER, B. M. T. As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado. In.: 
SANO, S. M; ALMEIDA, S. P; RIBEIRO, J. F. Ecologia e flora. Brasília: EMBRAPA, 2008. v. 
1, p. 152-212. 
 

SCARIOT, A.; SOUZA-SILVA, J. C.; FELFILI, J. M. (Orgs.) Cerrado: ecologia, 
biodiversidade e conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2005. 439 p. 
 

http://www.biodiversitas.org.br/listasmg/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/santafedeminas/panorama


 

 

40 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Urbanos Integrados 
Dezembro/2018 

SCARIOT, A.; SOUZA-SILVA, J. C.; FELFILI, J. M. (Orgs.) Cerrado: 
ecologia,biodiversidade e conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2005. 
439 p. 

  



 

 

41 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Urbanos Integrados 
Dezembro/2018 

8 ANEXO 1 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 
Lixão da cidade de Santa Fé de Minas 

 

 
Garis e Equipe de Varrição 
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Descarregamento do primeiro caminhão para o processo de quarteamento do resíduo 

 
 

Resíduos prontos para a homogeneização prévia 
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