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APRESENTAÇÃO

O Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais apresenta um
levantamento de informações sobre a destinação dos RSU pelos municípios do Estado, além da
situação dos municípios quanto a alguns aspectos da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Este
relatório é uma das ferramentas para o acompanhamento e avaliação do resultado das ações da
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), no que tange aos resíduos sólidos urbanos.
Em Minas Gerais, a gestão dos resíduos sólidos é considerada estratégica para o desenvolvimento
econômico sustentável do Estado. Nesse sentido, uma das estratégias estabelecidas é a de tratar
adequadamente os resíduos sólidos, visando adequar a destinação correta e fomentar o
reaproveitamento, bem como a de estabelecer parcerias na busca de soluções para a questão.
A fim de cumprir o objetivo de apresentar o panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no
Estado de Minas Gerais em 2015, fazendo uma comparação evolutiva a partir de 2001, os resultados
são apresentados por Território de Desenvolvimento, seguindo a estrutura do modelo de gestão do
Governo Estadual.
A FEAM, por meio do Programa Minas Sem Lixões, criado em 2003, e das parcerias com a Fundação
Israel Pinheiro (FIP) e com as Universidades Federais de Lavras (UFLA) e de Viçosa (UFV), veio, ao
longo dos anos, apoiando os municípios na gestão dos seus RSU, por meio da implantação de sistemas
de tratamento e disposição regularizados ambientalmente, implantação da coleta seletiva e formação
de consórcios para gestão compartilhada de resíduos sólidos urbanos.
Nesse contexto, em 2009 e 2010, foram publicadas a Política Estadual de Resíduos Sólidos e a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, respectivamente, estimulando a gestão dos resíduos sólidos em todas
as suas etapas e tendo como princípios a não geração, a prevenção da geração, a redução da geração,
a reutilização, a reciclagem, o tratamento, a destinação final ambientalmente adequada e a valorização
dos resíduos sólidos.
A partir de 2012, depois de serem avaliados os resultados do Programa Minas Sem Lixões, foi criada,
dentro do Programa Estruturador de Qualidade Ambiental do Estado, a Ação 1231 – Redução e
Valorização de Resíduos – do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012 – 2015, tendo
sido proposto um escalonamento das metas percentuais de atendimento mínimo da população urbana
de Minas Gerais com sistemas de disposição de resíduos sólidos urbanos ambientalmente adequados,
tendo como meta finalística 75% em 2015.
Considerando sua característica de diagnose situacional, este documento permitirá ao Estado
programar e executar as atividades capazes de transformar a situação atual em uma condição
desejada, manifesta pela sociedade e viável pelo Poder Público, de modo a aumentar a eficácia e a
efetividade na gestão de resíduos.
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1. INTRODUÇÃO
Até o ano de 2001 foram tomadas poucas iniciativas pelo governo do Estado para a implementação da
política ambiental de gestão de resíduos sólidos urbanos. Nesse contexto, o ICMS Ecológico surgiu,
em 1995, como uma tentativa de incentivar os municípios a investirem em melhorias nas condições
sanitárias relativas aos esgotos e resíduos sólidos urbanos, aumentando, dessa forma, a qualidade de
vida de seus habitantes no que concerne às questões de saúde e obtendo também resultados positivos
na preservação ambiental.
Em dezembro de 2001, o Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM editou a Deliberação
Normativa 52/2001, iniciando-se, assim, a política de encerramento dos lixões e a convocação de
municípios ao licenciamento ambiental de sistemas tecnicamente adequados de tratamento e
disposição final de resíduos sólidos urbanos.

Neste primeiro momento, foram adotadas políticas de comando e controle, quando, fundamentado pela
Deliberação Normativa COPAM 52/2001, 600 municípios foram autuados por não adotarem os
requisitos mínimos que essa Deliberação estabelecia para minimizar os impactos ambientais nas áreas
de disposição final de resíduos, que operavam como lixões, transformando-as em aterros controlados,
até a implantação e regularização de sistema adequado de disposição final.

A DN COPAM 52/2001 veio se mostrando, apesar de algumas prorrogações nos seus prazos, um
mecanismo relativamente eficiente para pressionar os municípios a solucionarem o problema da
disposição final dos RSU. As sucessivas dilações dos prazos ilustram tipicamente um período de
regulagem do sistema, durante o qual ajustes são inevitáveis.
A partir de 2003, o Programa “Minas sem Lixões” passou a desenvolver ações de gerenciamento de
Resíduos Sólidos Urbanos que, até então fundamentada unicamente no processo de licenciamento
ambiental, passa a adotar outros instrumentos de condução e orientação, tais como: otimização dos
instrumentos de gestão, informação à sociedade e edição de material de orientação aos municípios,
visando à melhoria da qualidade ambiental.

Em um segundo momento, verificou-se que a complexidade das questões sociais, políticas e
ambientais relacionadas à gestão dos RSU demonstrava a necessidade de intensificar a fiscalização,
mas com maior ação orientativa às prefeituras, exigindo, dessa forma, a busca por parcerias técnicas
e convênios para a efetiva execução das ações.

De 2003 a 2011, a FEAM, por meio do Programa Minas Sem Lixões e em parceria com a Fundação
Israel Pinheiro – FIP e com universidades federais foram responsáveis por alterar o cenário dos RSU
em Minas Gerais. Ainda nesse período, em 2009 e 2010, foram publicadas a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, respectivamente, estimulando a gestão
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dos resíduos sólidos em todas as suas etapas e tendo como princípios a não geração, a prevenção da
geração, a redução da geração, a reutilização, a reciclagem, o tratamento, a destinação final
ambientalmente adequada e a valorização dos resíduos sólidos.

Nesse contexto, verificou-se a necessidade de maior atuação do Estado em apoio aos municípios nas
demais etapas da gestão dos RSU, etapas anteriores à disposição final, deixando de dar enfoque
somente à disposição final.

A partir de 2012, foi criada, dentro do Programa Estruturador de Qualidade Ambiental do Estado, a
Ação 1231 – Redução e Valorização de Resíduos – do Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG) 2012 – 2015, tendo como meta para 2015 o atendimento mínimo de 75% da população urbana
de Minas Gerais com sistemas de disposição de resíduos sólidos urbanos ambientalmente adequados.

Embora o Estado de Minas Gerais tenha executado ações de cunho legal e prestado assistência técnica
por meio de instituições parceiras e conveniadas, os resultados obtidos demonstram que há muito,
ainda, a se fazer.
Portanto, para que o sistema de RSU possa alcançar padrões “mais sustentáveis” de execução e
melhorar seu desempenho em todos os níveis, contemplando inclusive as diversas dimensões da
sustentabilidade, isto passa obrigatoriamente pelo planejamento de políticas públicas eficientes. Como
consequência, o aporte de informações a respeito da situação dos sistemas de resíduos deve ser uma
tarefa contínua, de responsabilidade e competência do poder público (POLAZ, 2008).

3
feam
2. OBJETIVOS
Objetivo Geral
Atualizar o panorama da destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais no
ano de 2015, fazendo uma comparação evolutiva a partir de 2001, ano de publicação da Deliberação
Normativa COPAM 52; e apresentar a situação dos municípios quanto a alguns aspectos da gestão
dos resíduos sólidos urbanos.

Objetivos Específicos


Identificar a forma de tratamento e/ou disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos adotada
pelos municípios do Estado de Minas Gerais no ano de 2015;



Verificar a evolução da tipologia de tratamento e/ou disposição final de Resíduos Sólidos
Urbanos adotada pelos municípios mineiros a partir de 2001, com enfoque na comparação da
situação de 2012 a 2015;



Identificar a situação atual quanto à regularização ambiental de cada infraestrutura de
destinação dos resíduos sólidos urbanos;



Identificar o número de municípios e a porcentagem atual da população urbana atendida pelos
sistemas de tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos urbanos regularizados
ambientalmente;



Apresentar o panorama da destinação final dos resíduos sólidos urbanos, segregado por
Território de Desenvolvimento;



Apresentar a situação dos municípios quanto a alguns aspectos da gestão dos resíduos sólidos
urbanos, tais como implantação de coleta seletiva, elaboração de Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos – PGIRS, consorciamento intermunicipal para gestão dos resíduos
sólidos, automonitoramento dos sistemas de destinação dos resíduos sólidos e prestação de
informações ao órgão ambiental.
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3. METODOLOGIA
Levantamento dos dados
O panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais foi realizado a
partir da análise da situação de cada um dos 853 municípios, com base nas seguintes informações:


vistorias realizadas em 2015 pela FEAM e SEMAD;



levantamento de dados do período de 2001 a 2014, a partir do Relatório Panorama da
destinação dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais em 2014 (FEAM, 2015);



levantamento de dados obtidos por meio da atualização do cadastro no ICMS ecológico,
subcritério saneamento ambiental;



levantamento de dados obtidos por meio de consultas ao SIAM em relação à regularização
ambiental dos sistemas de tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos urbanos, de
responsabilidade de cada administração municipal inserida no Estado de Minas Gerais.

A apresentação da situação dos municípios quanto a alguns aspectos da gestão dos resíduos sólidos
urbanos foi realizada com base em informações e relatórios da Gerência de Resíduos Sólidos Urbanos
da FEAM.

Critérios de Classificação
Os 853 municípios foram classificados quanto à forma de tratamento e/ou disposição final de seus
RSU, quanto à regularização ambiental dos empreendimentos e quanto à localidade da destinação dos
RSU, cujos critérios serão detalhados nos próximos itens.

Essa conjugação, resultou em 9 tipologias de classificação, que foram separadas em 3 grupos,
conforme a regularização ambiental. Na Figura 1 são apresentadas as tipologias de tratamento e/ou
disposição final de RSU e seus respectivos agrupamentos para a classificação municipal.

A diferença entre os sistemas de disposição não regularizados para os que são irregulares, ambos em
desacordo com a legislação ambiental, é o fato de sistemas de disposição não regularizados serem
passíveis de regularização e os irregulares não o serem.

Para a consolidação dos dados e apresentação gráfica, será utilizado o agrupamento apresentado,
quanto à regularização ambiental. Todavia, o agrupamento ‘Irregulares’ será apresentado estratificado
em ‘Aterro Controlado’ e ‘Lixão’ devido à significativa quantidade de municípios que ainda se
enquadram nesta classificação.
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Regularizados

Não
Regularizados

Irregulares

Aterro Sanitário (AS)

AS Não Regularizado

Aterro Controlado

Usina de Triagem e
Compostagem (UTC)

UTC Não Regularizada

Lixão

AS + UTC
AAF em verificação
Fora do Estado

Figura 1. Classificação municipal quanto ao tratamento e/ou disposição final de RSU.

3.2.1. Classificação quanto à forma de tratamento e/ou disposição final de RSU
A fim de avaliar as condições operacionais e ambientais de cada categoria, é utilizado como
instrumento de vistoria, um “check list” e, por meio de uma pontuação, que varia de zero a dez, é
fornecida a nota final do sistema.

Cada um dos 853 municípios foi classificado, em relação à forma de destinação dos RSU praticada,
em uma das quatro categorias descritas a seguir.



Aterro Sanitário – forma de disposição final dos RSU considerada adequada. O Aterro
Sanitário é uma forma de “disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar
danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Este método
utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos na menor área possível e
reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão
de cada trabalho, ou intervalos menores, se necessário” (NBR 8419:1992).

Este método de disposição final dos resíduos deve apresentar todos os elementos de proteção
ambiental, tais como: sistema de impermeabilização de base e laterais, sistema de cobertura,
sistema de drenagem e tratamento de lixiviados, sistema de coleta e tratamento dos gases,
sistema de drenagem superficial e sistema de monitoramento.

No âmbito do Panorama da Destinação dos RSU, nesta categoria também estão incluídos os
empreendimentos do tipo Aterro Sanitário de Pequeno Porte, que consiste em um “aterro
sanitário para disposição no solo de resíduos sólidos urbanos, até 20 t por dia ou menos,
quando definido por legislação local, em que, considerados os condicionantes físicos locais, a
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concepção do sistema possa ser simplificada, adequando os sistemas de proteção ambiental
sem prejuízo da minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública” (NBR
15849:2010). Esses aterros devem ser projetados, implantados e operados conforme
determina a NBR 15849:2010.


Usina de Triagem e Compostagem (UTC) – forma de tratamento dos RSU considerada
adequada. As UTCs são empreendimentos com a finalidade de separar os resíduos em três
frações: materiais potencialmente recicláveis, matéria orgânica e os rejeitos (materiais não
recicláveis).

Os materiais recicláveis, depois de separados, são prensados, enfardados e armazenados
para posterior comercialização; a matéria orgânica é tratada através do processo de
compostagem, de acordo com a NBR 13591:1996, e os rejeitos são dispostos em valas
escavadas em áreas contíguas à UTC ou em aterros sanitários.

O processo de compostagem é um método de tratamento que envolve a conversão biológica
da matéria orgânica e tem como produto final o composto orgânico. Este material é rico em
húmus e nutrientes minerais e pode ser utilizado em paisagismos, na recuperação de áreas
degradadas, entre outras finalidades.
Aterro Controlado – a Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu
prazo até agosto de 2014 para que os municípios passassem a realizar a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. Até essa data, o aterro controlado era considerado uma
forma paliativa de disposição final dos RSU, preferível ao lixão e aceitável para os municípios
com menos de 20.000 habitantes até a implantação de um sistema adequado de tratamento
e/ou disposição final de RSU. Diante disso, devido ao vencimento do prazo estabelecido pela
lei, a forma de disposição em aterro controlado é considerada inadequada.

Um aterro controlado causa menor impacto ambiental que um lixão, mas apresenta qualidade
bastante inferior a de um aterro sanitário. Nesse tipo de disposição há o emprego de critérios
de engenharia conforme NBR 8849:1985 e são adotadas apenas medidas mínimas
necessárias para diminuir o impacto sobre a saúde pública e o meio ambiente, tais como as
descritas na Deliberação Normativa COPAM nº 52/2001, alterada pela Deliberação Normativa
COPAM nº 118/2008. Essas medidas mínimas se referem à localização, isolamento e
identificação da área do aterro controlado, frequência de recobrimento dos resíduos e
implantação de sistema de drenagem pluvial.


Lixão – forma de disposição final inadequada dos RSU, que são lançados a céu aberto sem
nenhum critério técnico, não adotando as medidas necessárias para proteger a saúde pública
e o meio ambiente.
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O não recobrimento dos resíduos de acordo com a frequência mínima exigida pela DN COPAM
118/2008, a atividade de catação de materiais recicláveis e a queima ou vestígio de queima de
RSU são pontos decisivos na classificação da disposição final do município como lixão.

3.2.2. Classificação quanto à regularização ambiental dos empreendimentos de
tratamento e/ou disposição final de RSU
No âmbito estadual, de acordo com a DN 74/2004, a operação de atividade de tratamento e/ou
disposição final de RSU depende de prévia emissão de certificado de Licença de Operação – LO ou
Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, dependendo do porte e potencial poluidor do
empreendimento.

A LO é concedida pelo COPAM aos empreendimentos com quantidade operada de RSU maior que 15
t/dia. A decisão do COPAM é subsidiada por Parecer Único emitido pelas SUPRAMs após a análise
ambiental do empreendimento, que envolve análise de documentos legais e de estudos ambientais e
vistoria no local.

A AAF é concedida aos empreendimentos com quantidade operada de RSU menor que 15 t/dia. É um
processo mais simplificado para a regularização, envolvendo basicamente a análise de documentos
legais, no que tange às obrigações de natureza ambiental. Nesta modalidade não há vistoria prévia no
local, sendo essencial a apresentação do Termo de Responsabilidade, assinado pelo titular do
empreendimento e a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou equivalente do profissional
responsável pelo gerenciamento ambiental da atividade. Cabe ao órgão ambiental competente
fiscalizar as atividades e verificar a operação das unidades de tratamento e/ou disposição final de RSU.

Mediante as definições supracitadas, os municípios que possuem unidades passíveis de regularização
ambiental (Aterros Sanitários e Usinas de Triagem e Compostagem) foram classificados em
‘Regularizados’ e ‘Não Regularizados’. E aqueles que possuem unidades não passíveis de
regularização ambiental (Aterros Controlados e Lixões) foram classificados como ‘Irregulares’.


Regularizados – Englobam todos os municípios que destinam seus RSU a Aterros Sanitários
e Usinas de Triagem e Compostagem, formas de tratamento e/ou disposição final dos RSU
consideradas adequadas, que possuem regularização ambiental (LO ou AAF) de suas
unidades.

Para fins dessa classificação, ainda foram computados os municípios que possuem AAFs em
processo de verificação.
‘AAF em verificação’ é a classificação dada aos municípios que possuem regularização
ambiental por meio da AAF, mas ainda não foram vistoriados para a verificação da operação
da unidade, ou que foram vistoriados, tendo sido constatado que a unidade ainda não entrou
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em operação ou a operação está paralisada. Portanto, o município que possui ‘AAF em
verificação’ é considerado regularizado, mas ainda em processo de verificação para que seu
sistema seja considerado adequado.


Não regularizados – Englobam os municípios que destinam seus RSU a unidades de
tratamento e/ou disposição final de RSU (Aterro Sanitário e Usina de Triagem e
Compostagem), formas de destinação dos RSU consideradas adequadas, mas que não
possuem regularização ambiental (LO ou AAF) de suas unidades.



Irregulares – Englobam os municípios que destinam seus RSU a aterros controlados e lixões,
formas inadequadas de disposição que não são passíveis de regularização ambiental.

3.2.3. Classificação quanto à localização dos empreendimentos de tratamento
e/ou disposição final de RSU


No município – municípios que destinam seus RSU a unidades de tratamento e/ou disposição
final de RSU localizadas no próprio município.



Outra localidade – municípios que destinam seus RSU a unidades de tratamento e/ou
disposição final de RSU localizadas em outro município do Estado de MG.



Fora do Estado – municípios que destinam seus RSU a unidades de tratamento e/ou
disposição final de RSU localizadas fora do Estado de MG.
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4. PANORAMA DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
O panorama da destinação final de resíduos sólidos urbanos indica quais as formas de destinação
utilizadas pelos municípios e a dinâmica ao longo do tempo. Esta ferramenta ajuda a compreender de
que forma as ações institucionais nesta área específica têm modificado a realidade dos lixões no estado
de Minas Gerais.

SITUAÇÃO ATUAL DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU EM MINAS
GERAIS NO ANO DE 2015
Segundo o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais em 2014,
54,08% da população urbana era atendida por sistemas de tratamento e/ou disposição final de RSU
regularizados ambientalmente, porcentagem que representa 9.038.788 habitantes de 232 municípios,
considerando os dados do CENSO-IBGE 2010. No ano de 2015, este índice aumentou para 57,71%,
representando 9.647.120 habitantes de 296 municípios. Sendo assim, no período de um ano, houve
um acréscimo de 3,63% de população urbana e 64 municípios.

O acréscimo nesse percentual se deveu principalmente à regularização ambiental dos aterros
sanitários localizados nos municípios de Leopoldina e Montes Claros. Também contribuiu para esse
acréscimo a formalização de contratos de municípios para disposição de RSU no aterro sanitário em
Leopoldina e no aterro sanitário já licenciado em 2013 no município de Alfenas. Em 2015, o aterro
sanitário localizado em Alfenas passou a receber RSU de mais 6 municípios e o localizado em
Leopoldina iniciou o recebimento dos RSU de 23 municípios, incluindo o próprio município de
Leopoldina. No aterro sanitário em Montes Claros são dispostos os RSU somente desse município. Os
aterros sanitários localizados em Leopoldina, Montes Claros e Alfenas são gerenciados pelas empresas
União Recicláveis, Viasolo Engenharia Ambiental e Alfenas Ambiental, respectivamente. Ao todo, foram
87 novos municípios que passaram a realizar a disposição final dos RSU em empreendimento
regularizado no ano de 2015.

Por outro lado, 23 municípios deixaram de realizar a disposição final dos RSU em empreendimento
regularizado ao longo do ano de 2015. Desses, o município com população urbana mais expressiva é
Patos de Minas, que possui 127.724 habitantes. A LO do aterro sanitário desse município venceu em
16/10/2015 e não foi solicitada a revalidação.

O Gráfico 1 demonstra a porcentagem da população urbana agrupada por tipologia de destinação dos
RSU ao final do ano de 2015.
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Gráfico 1. Porcentagem da População Urbana por Tipologia de Destinação dos RSU em 2015.

Além dos 57,71% da população urbana com destinação regularizada dos RSU, verifica-se que 9,51%
da população urbana destina seus RSU a aterros sanitários e/ou UTCs não regularizados e 32,78% a
empreendimentos irregulares, sendo 14,16% a aterros controlados e 18,62% a lixões.

O Gráfico 2 apresenta o número de municípios por tipologia de destinação final dos RSU ao final de
2015.

Obs: AS=Aterro Sanitário; UTC=Usina de Triagem e Compostagem; AAF=Autorização Ambiental de
Funcionamento.

Gráfico 2. Número de Municípios por Tipologia de Destinação Final dos RSU – 2015.

Ao final do ano de 2015, contabilizou-se 157 municípios dispondo seus RSU em aterros sanitários,
sendo 134 regularizados e 23 não regularizados. Quanto aos municípios com destinação a UTCs,
contabilizou-se 142 municípios, sendo 106 regularizados e 36 não regularizados.
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Ainda em relação aos sistemas regularizados, 11 municípios destinam seus RSU a UTCs e aterros
sanitários regularizados, 32 municípios a empreendimentos que possuem AAF em verificação e 13
municípios a empreendimentos localizados fora de Minas Gerais, em municípios dos Estados do Rio
de Janeiro e São Paulo.

Contabilizando a disposição regularizada dos RSU, que inclui, além dos aterros sanitários e/ou UTCs
regularizadas, os municípios classificados como AAF em verificação e Fora do Estado, tem-se um total
de 296 municípios. Contabilizando a disposição não regularizada dos RSU, que inclui os aterros
sanitários e UTCs não regularizadas, tem-se um total de 59 municípios.

Contabilizando a disposição irregular dos RSU, foram constatados 252 municípios com disposição final
em aterros controlados e 246 municípios ainda dispondo seus RSU em lixões, totalizando 498
municípios em situação irregular perante a legislação ambiental.

Em uma análise estratificada por faixa de população urbana, conforme apresentado no Quadro 1,
verifica-se que, dos 498 municípios com destinação irregular, 438 possuem população urbana menor
que 20 mil habitantes, representando 88% do total de municípios irregulares.
Quadro 1. Destinação final dos RSU por faixa de população urbana – 2015.
< 20 mil hab.
Entre 20 e 50 mil hab.
> 50mil hab.

Faixa Pop. Urbana

AS+UTC Regularizados
AS Regularizado
UTC Regularizada
AAF em verificação
AS Não Regularizados
UTC Não Regularizada
Aterro Controlado
Lixão
Fora do Estado
Total

Nº de
Pop.
muniUrbana
cípios
10
84.285
82
516.685
105
546.160
30
150.011
11
89.980
35
256.528
229 1.047.727
209 1.384.557
13

% Pop.
Urbana
0,50
3,09
3,27
0,90
0,54
1,53
6,27
8,28

77.560

0,46

724 4.153.493

24,85

Nº de
municípios
0
18
1
2
6
1
18
26
0

Pop.
Urbana
0
652.839
25.200
69.307
202.862
35.185
498.923
772.782

% Pop.
Urbana
0
3,91
0,15
0,41
1,21
0,21
2,98
4,62

0

0

72 2.257.098

13,50

Nº de
municípios
1
34
0
0
6
0
5
11

102.316
7.422.757
0
0
1.005.034
0
819.867
954.651

0

0

0,00

57 10.304.625

61,65

Pop.
Urbana

% Pop.
Urbana
0,61
44,41
0,00
0,00
6,01
0,00
4,90
5,71

Em termos populacionais, com relação aos municípios com disposição irregular, os 438 municípios com
menos de 20 mil habitantes representam 14,55% da população urbana total de Minas Gerais, ao passo
que os 16 municípios com população urbana maior que 50 mil habitantes representam 10,61% e os 44
municípios com população urbana entre 20 e 50 mil habitantes representam 7,60%.

Considerando a grande representatividade populacional dos 16 municípios irregulares com população
urbana maior que 50 mil habitantes, vale identificá-los com a finalidade de que sejam intensificadas as
ações nesses municípios. São cinco municípios dispondo em aterro controlado - Paracatu, Passos,
Poços de Caldas, Ribeirão das Neves e Santa Luzia – e 11 municípios dispondo em lixões – Divinópolis,
Esmeraldas, Manhuaçu, Nova Serrana, Ouro Preto, Patrocínio, Ponte Nova, São João Del Rei, Teófilo
Otoni, Unaí e Varginha.
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Dos municípios com população urbana maior que 50 mil habitantes que possuíam lixões em 2014,
Montes Claros e Lavras regularizaram sua situação em 2015. Dos que possuíam aterro controlado em
2014, nenhum regularizou sua situação em 2015.

Outra questão que também se deve destacar em relação aos municípios com população urbana maior
que 50 mil habitantes é a disposição final em aterro sanitário não regularizado. Neste caso, 6 municípios
representam 6,01% da população urbana total. São eles: Itaúna, João Monlevade, Barbacena, Juiz de
Fora e Ubá, que já realizavam disposição em aterro sanitário não regularizado em 2014, e Patos de
Minas, que não renovou sua regularização ambiental em 2015.

SITUAÇÃO

DOS

MUNICÍPIOS

POR

TERRITÓRIO

DE

DESENVOLVIMENTO
Para a análise comparativa da situação dos municípios por Território de Desenvolvimento, deve-se
levar em consideração os dados demográficos apresentados no Quadro 2, a fim de se entender a
situação global da destinação dos RSU no Estado de Minas Gerais.

Quadro 2. Dados demográficos dos Territórios de Desenvolvimento.
População
Nº de
Território de Desenvolvimento
Urbana
municípios
(IBGE 2010)
01 - Noroeste
511.623
30
02 - Norte

1.095.990

86

03 - Médio e Baixo Jequitinhonha

279.533

31

04 - Mucuri

291.042

29

05 - Alto Jequitinhonha

184.386

24

06 - Central

206.963

17

07 - Vale do Rio Doce

502.245

49

08 - Vale do Aço

677.526

33

09 - Metropolitano

5.625.678

90

10 - Oeste

1.060.020

56

454.375

55

1.355.139

93

591.140

50

1.665.363

119

468.974

34

1.105.545

30

639.674

27

11 - Caparaó
12 - Mata
13 - Vertentes
14 - Sul
15 - Sudoeste
16 - Triângulo Norte
17 - Triângulo Sul
Total (Minas Gerais)

16.715.216

853

No gráfico 3 é demonstrada a representatividade da população urbana de cada Território de
Desenvolvimento em relação à população urbana total do Estado de Minas Gerais.
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População Urbana Total (IBGE 2010): 16.715.216 hab.
Gráfico 3. Porcentagem da População Urbana de MG por Território de Desenvolvimento.

O panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos dos municípios de Minas Gerais em 2015,
apresentado nos gráficos 4 e 5, a seguir, mostra que o Território de Desenvolvimento que apresenta o
melhor percentual de população urbana atendida por tipologia de destinação regularizada é o Vale do
Aço, seguido do Metropolitano, com 89% e 81% respectivamente.

Os piores resultados, que envolvem os maiores percentuais de população urbana que ainda são
atendidos por lixões, foram verificados no Mucuri, seguido de Médio e Baixo Jequitinhonha, com 70%
e 66% respectivamente.

Quando se analisa o número de municípios por tipologia de destinação dos RSU por Território de
Desenvolvimento, os melhores resultados, que envolvem o número de municípios com destinação
regularizada, foram verificados no Território Mata (59 municípios), seguido do Metropolitano (42
municípios). Os piores resultados, que envolvem os municípios com disposição dos RSU em lixões,
foram verificados no Norte (49 municípios) e no Sul (39 municípios).

A demonstração dos dados de forma regionalizada visa mostrar a situação de cada região do Estado,
sendo, portanto, apenas um critério regionalizado de análise. Cabe destacar que uma análise
comparativa mais aprofundada desse indicador deve considerar também o número de municípios de
cada região.

Assim, para melhoria da gestão de RSU e consequente disposição final adequada desses, torna-se
evidente a necessidade de se manter e de se intensificar as políticas públicas e parcerias nestas
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regiões. Essas políticas devem incluir, necessariamente, o estímulo à gestão consorciada de RSU, à
regularização ambiental de sistemas de disposição final adequados, além da recuperação e
monitoramento dos passivos ambientais associados ao fechamento dos lixões e aterros controlados.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Gráfico 4. Porcentagem da População Urbana de MG por Tipologia por Território de
Desenvolvimento em 2015.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Gráfico 5. Número de Municípios de MG por Tipologia por Território de Desenvolvimento em 2015.
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NOROESTE
O Território de Desenvolvimento Noroeste é formado por 30 municípios e possui uma população urbana
de 511.623 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 2 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 2. Panorama da Destinação dos RSU no Território Noroeste - 2015

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 6. Panorama da Destinação dos RSU no Território Noroeste – 2015.
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O gráfico 6 mostra que o Território Noroeste apresenta mais da metade da população urbana e dos
municípios com disposição final de RSU irregular, sendo 28,1% em lixões (5 municípios) e 29,4% em
aterros controlados (14 municípios). O município com disposição final em lixão e com população urbana
mais expressiva é Unaí, que possui 62.329 habitantes.

Quanto às formas de destinação de RSU regularizadas, 16,6% da população é atendida por UTC
regularizada e 0,8% em verificação de suas AAFs, perfazendo um total de 17,4% (10 municípios). Não
há aterro sanitário regularizado nesse território.

Os 25,0% restantes se referem à população urbana do município Patos de Minas, com destinação dos
RSU em aterro sanitário não regularizado.
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NORTE
O Território de Desenvolvimento Norte é formado por 86 municípios e possui uma população urbana
de 1.095.990 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 3 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 3. Panorama da Destinação dos RSU no Território Norte – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 7. Panorama da Destinação dos RSU no Território Norte – 2015.
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O gráfico 7 permite verificar que o Território Norte também apresenta mais da metade da população
urbana e dos municípios com disposição final de RSU irregular, sendo 45,1% em lixões (49 municípios)
e 10,1% em aterros controlados (23 municípios). O município com disposição final em lixão e com
população urbana mais expressiva é Januária, que possui 41.322 habitantes.

Quanto às formas de destinação de RSU regularizadas, 41,73% da população urbana é atendida por
aterro sanitário regularizado, 0,76% por UTC regularizada e 1,81% em verificação de suas AAFs,
perfazendo um total de 44,3% (12 municípios). Dentre eles, está o município Montes Claros, que obteve
regularização ambiental para disposição final dos RSU em aterro sanitário no ano de 2015.

Os 0,5% restantes se referem à população urbana dos municípios Cristália e Rubelita, com destinação
dos RSU em UTC não regularizada.
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MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA
O Território de Desenvolvimento Médio e Baixo Jequitinhonha é formado por 31 municípios e possui
uma população urbana de 279.533 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 4 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 4. Panorama da Destinação dos RSU no Território Médio e Baixo Jequitinhonha – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 8. Panorama da Destinação dos RSU no Território Médio e Baixo Jequitinhonha – 2015.
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O gráfico 8 permite verificar que a maioria da população urbana do Território Médio e Baixo
Jequitinhonha, 66,4% (18 municípios), ainda dispõe seus RSU em lixões e 26,6% (11 municípios) é
atendida por aterros controlados. O município com disposição final em lixão e com população urbana
mais expressiva é Almenara, que possui 31.750 habitantes.

Apenas o município Bandeira possui UTC regularizada, representando 0,9% da população urbana do
território; e apenas o município Jequitinhonha possui UTC não regularizada, representando 6,1% da
população urbana do território.

21
feam
MUCURI
O Território de Desenvolvimento Mucuri é formado por 29 municípios e possui uma população urbana
de 291.042 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 5 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 5. Panorama da Destinação dos RSU no Território Mucuri – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 9. Panorama da Destinação dos RSU no Território Mucuri – 2015.
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O Mucuri é o território que apresenta o pior resultado do Estado, possuindo 95,9% da população urbana
sendo atendida por sistemas irregulares, sendo 70,2% por lixões (20 municípios) e 25,7% por aterros
controlados (8 municípios). O município com disposição final em lixão e com população urbana mais
expressiva é Teófilo Otoni, que possui 110.076 habitantes.

Não há nenhum sistema regularizado nesse território. Somente o município Malacacheta possui uma
UTC não regularizada, correspondendo a 4,1% da população urbana do território.
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ALTO JEQUITINHONHA
O Território de Desenvolvimento Alto Jequitinhonha é formado por 24 municípios e possui uma
população urbana de 184.386 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 6 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 6. Panorama da Destinação dos RSU no Território Alto Jequitinhonha – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro Sanitário e
Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 10. Panorama da Destinação dos RSU no Território Alto Jequitinhonha – 2015.
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O gráfico 10 permite verificar que a maioria da população urbana do Território Alto Jequitinhonha é
atendida por sistemas irregulares, sendo 45,4% (8 municípios) atendida por lixões e 40,3% (11
municípios) atendida por aterros controlados, totalizando 85,7%. O município com disposição final
irregular e com população urbana mais expressiva é Diamantina, que possui 40.064 habitantes
atendidos por aterro controlado.

O percentual de população urbana com destinação dos RSU em sistemas regularizados é de 11,7% e
se refere aos municípios Carbonita e Presidente Kubitschek, que possuem UTC regularizada, além do
município Serro, que possui AAF em verificação.

Os municípios Jenipano de Minas e Senador Modestino Gonçalves dispõem seus RSU em UTCs não
regularizadas, correspondendo a 2,5% da população urbana do território.
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CENTRAL
O Território de Desenvolvimento Central é formado por 17 municípios e possui uma população urbana
de 206.963 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 7 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 7. Panorama da Destinação dos RSU no Território Central - 2015

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro Sanitário e
Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 11. Panorama da Destinação dos RSU no Território Central – 2015.

26
feam
O gráfico 11 permite verificar que a maioria da população urbana do Território Central também é
atendida por sistemas irregulares, sendo 40,8% (7 municípios) atendida por lixões e 21,3% (8
municípios) atendida por aterros controlados, totalizando 62,1%. Os municípios com disposição final
irregular e com população urbana mais expressiva são Três Marias, que possui 26.840 habitantes
atendidos por aterro controlado e Pompéu, que possui 25.740 habitantes atendidos por lixão.

O percentual de população urbana com destinação dos RSU em sistemas regularizados é de 37,8% e
se refere ao município Curvelo, que possui aterro sanitário regularizado, além do município Felixlândia,
que possui AAF em verificação. Não há sistemas não regularizados nesse território.
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VALE DO RIO DOCE
O Território de Desenvolvimento Vale do Rio Doce é formado por 49 municípios e possui uma
população urbana de 502.245 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 8 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 8. Panorama da Destinação dos SRU no Território Vale do Rio Doce – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 12. Panorama da Destinação dos RSU no Território Vale do Rio Doce – 2015.
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O gráfico 12 permite verificar que a maioria da população urbana do Território Vale do Rio Doce é
atendida por sistemas regularizados, correspondendo a 63,0% (12 municípios) da população urbana.
O município com disposição regularizada e com população urbana mais expressiva é Governador
Valadares, que possui 253.300 habitantes.

Os municípios com destinação dos RSU a UTCs não regularizadas são Sobrália e São João
Evangelista, perfazendo 2,8% da população urbana do território.

Os demais municípios realizam a disposição dos RSU em sistemas irregulares, sendo 14,9% da
população urbana atendida por lixões e 19,2% da população urbana atendida por aterros controlados.
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VALE DO AÇO
O Território de Desenvolvimento Vale do Aço é formado por 33 municípios e possui uma população
urbana de 677.526 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 9 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 9. Panorama da Destinação dos RSU no Território Vale do Aço – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 13. Panorama da Destinação dos RSU no Território Vale do Aço – 2015.
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O Vale do Aço é o território que apresenta o melhor resultado do Estado, possuindo 89,4% (18
municípios) da população urbana sendo atendida por sistemas regularizados. São 83,98% de
população urbana atendida por aterros sanitários regularizados, 2,77% por UTCs regularizadas e
2,67% possuem AAF em verificação. Nesse território está localizado o aterro sanitário de Santana do
Paraíso, que recebe RSU de 11 municípios, sendo 10 do Vale do Aço e um do Vale do Rio Doce. O
município regularizado e com população urbana mais expressiva é Ipatinga, que possui 236.968
habitantes, seguido de Coronel Fabriciano, que possui 102.395 habitantes.

Os municípios irregulares correspondem a 9,5% da população urbana do território, sendo 7,4% (10
municípios) atendida por lixões e 2,1% (3 municípios) por aterros controlados. Os municípios Córrego
Novo e Periquito possuem UTCs não regularizadas, correspondendo a 1,1% da população urbana do
território.
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METROPOLITANO
O Território de Desenvolvimento Metropolitano é formado por 90 municípios e possui uma população
urbana de 5.625.678 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010. É o território que possui a
maior população urbana do Estado.

A figura 10 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 10. Panorama da Destinação dos RSU no Território Metropolitano – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 14. Panorama da Destinação dos RSU no Território Metropolitano – 2015.
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O Metropolitano é o território que apresenta o segundo melhor resultado do Estado, possuindo 81,2%
(42 municípios) da população urbana sendo atendida por sistemas regularizados. Nesse território está
localizado o aterro sanitário de Sabará, que recebe RSU de 15 municípios do Estado, sendo 13 do
território Metropolitano, um do Oeste e um do Vertentes. Os municípios regularizados e com população
urbana mais expressiva são Belo Horizonte e Contagem, com 2.375.151 e 601.400 habitantes,
respectivamente.

Os municípios com destinação dos RSU a aterros sanitários e UTCs não regularizadas representam
2,9% da população urbana do território. 15,9% da população urbana ainda realiza destinação irregular
dos RSU, sendo 3,6% (11 municípios) em lixões e 12,3% (26 municípios) em aterros controlados.
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OESTE
O Território de Desenvolvimento Oeste é formado por 56 municípios e possui uma população urbana
de 1.060.020 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 11 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 11. Panorama da Destinação dos RSU no Território Oeste – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 15. Panorama da Destinação dos RSU no Território Oeste – 2015.
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O gráfico 15 permite verificar que a maioria da população urbana do Território Oeste é atendida por
sistemas irregulares, sendo 37,4% (10 municípios) por lixões e 15,4% (25 municípios) por aterros
controlados. O município com disposição dos RSU em lixão e com população urbana mais expressiva
é Divinópolis, que possui 207.516 habitantes.

Os 10 municípios regularizados representam 22,6% da população urbana e os 11 municípios não
regularizados representam 24,7% da população urbana. O município regularizado com população
urbana mais expressiva é Formiga, que possui 59.487 habitantes e disposição dos RSU em aterro
sanitário.
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CAPARAÓ
O Território de Desenvolvimento Caparaó é formado por 55 municípios e possui uma população urbana
de 454.375 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 12 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 12. Panorama da Destinação dos RSU no Território Caparaó – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 16. Panorama da Destinação dos RSU no Território Caparaó – 2015.

36
feam
O gráfico 16 permite verificar que a maioria da população urbana do Território Caparaó é atendida por
sistemas irregulares, sendo 43,5% (19 municípios) por lixões e 10,2% (11 municípios) por aterros
controlados. O município com disposição dos RSU em lixão e com população urbana mais expressiva
é Manhuaçu, que possui 64.839 habitantes, seguido de Ponte Nova, com 51.185 habitantes.

Os 22 municípios regularizados representam 36,7% da população urbana e os 3 municípios não
regularizados representam 9,7% da população urbana. O município regularizado com população
urbana mais expressiva é Viçosa, que possui 67.305 habitantes e disposição dos RSU em aterro
sanitário.
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MATA
O Território de Desenvolvimento Mata é formado por 93 municípios e possui uma população urbana de
1.355.139 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 13 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 13. Panorama da Destinação dos RSU no Território Mata – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 17. Panorama da Destinação dos RSU no Território Mata – 2015.
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O gráfico 17 permite verificar que uma pequena parcela da população urbana é atendida por sistemas
irregulares, sendo 4,4% (6 municípios) por lixões e 9,6% (20 municípios) por aterros controlados. O
município irregular e com população urbana mais expressiva é Santos Dumont, que possui 41.320
habitantes com disposição dos RSU em aterro controlado.

Os 59 municípios regularizados representam 39,2% da população urbana do território e destinam seus
RSU a aterros sanitários e/ou UTCs regularizadas, além de um município que possui AAF em
verificação e seis municípios que destinam seus RSU para fora do Estado de Minas Gerais. O município
regularizado e com população urbana mais expressiva é Muriaé, que possui 93.225 habitantes
destinando seus RSU para aterro sanitário regularizado.

Os oito municípios não regularizados representam 46,9% da população urbana realizando a destinação
dos RSU a aterros sanitários ou UTCs não regularizadas. Nesse território está localizado o município
Juiz de Fora, que possui aterro sanitário e perdeu sua regularização ambiental no ano de 2014. Esse
aterro ainda recebe os RSU de 8 municípios do Estado, incluindo o município Juiz de Fora.
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VERTENTES
O Território de Desenvolvimento Vertentes é formado por 50 municípios e possui uma população
urbana de 591.140 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 14 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 14. Panorama da Destinação dos RSU no Território Vertentes – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 18. Panorama da Destinação dos RSU no Território Vertentes – 2015.
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O gráfico 18 permite verificar que quase metade da população urbana do território destina seus RSU a
sistemas regularizados, sendo 36,5% a aterros sanitários, 11% a UTCs e 1,9% com AAF em
verificação, totalizando 49,4% (26 municípios) da população urbana. O município regularizado com
população urbana mais expressiva é Conselheiro Lafaiete, com 111.266 habitantes.

Os seis municípios não regularizados representam 24,7% da população urbana, sendo atendidos por
aterros sanitários e UTCs não regularizadas.

Os municípios irregulares representam 25,9% da população urbana, sendo 17,2% atendidos por lixões
e 8,7% por aterros controlados. O município irregular com população urbana mais expressiva é São
João Del Rei, que possui 79.857 habitantes e disposição dos RSU em lixão.
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SUL
O Território de Desenvolvimento Sul é formado por 119 municípios e possui uma população urbana de
1.665.363 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 15 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 15. Panorama da Destinação dos RSU no Território Sul – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 19. Panorama da Destinação dos RSU no Território Sul – 2015.
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O gráfico 19 permite verificar que 43,2% (41 municípios) da população urbana destinam seus RSU a
sistemas regularizados, sendo 40,22% a aterros sanitários e/ou UTCs regularizadas, 2,38% para fora
do Estado de Minas Gerais e 0,62% com AAF em verificação. O município regularizado com população
urbana mais expressiva é Pouso Alegre, que possui 119.590 habitantes.

Os municípios irregulares correspondem a 31,4% (39 municípios) da população urbana atendida por
lixões e 21,1% (34 municípios) por aterros controlados. O município irregular com população urbana
mais expressiva é Poços de Caldas, com 148.722 habitantes atendidos por aterro controlado, seguido
de Varginha, com 119.061 habitantes atendidos por lixão.

Os cinco municípios não regularizados representam 4,3% da população urbana do território que são
atendidos por aterros sanitários e UTCs não regularizadas.
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SUDOESTE
O Território de Desenvolvimento Sudoeste é formado por 34 municípios e possui uma população
urbana de 468.974 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 16 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 16. Panorama da Destinação dos RSU no Território Sudoeste – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 20. Panorama da Destinação dos RSU no Território Sudoeste – 2015.
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O gráfico 20 permite verificar que 64,5% da população urbana destinam seus RSU a sistemas
irregulares, sendo 18,7% (5 municípios) a lixões e 45,8% (14 municípios) a aterros controlados. O
município irregular com população urbana mais expressiva é Passos, que possui 100.842 habitantes e
destina seus RSU a aterro controlado.

Os 13 municípios regularizados representam 32,8% da população urbana, sendo 31,10% destinados a
aterros sanitários e/ou UTCs regularizadas, 1,18% com AAF em verificação e 0,54% destinando seus
RSU para fora do Estado de Minas Gerais. O município regularizado com população urbana mais
expressiva é São Sebastião do Paraíso, que possui 59.953 habitantes e destina seus RSU a aterro
sanitário.

Os municípios Delfinópolis e Pratápolis destinam seus RSU a UTCs não regularizadas, representando
2,7% da população urbana do território.
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TRIÂNGULO NORTE
O Território de Desenvolvimento Triângulo Norte é formado por 30 municípios e possui uma população
urbana de 1.105.545 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 16 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 17. Panorama da Destinação dos RSU no Território Triângulo Norte – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 21. Panorama da Destinação dos RSU no Território Triângulo Norte – 2015.

46
feam
O gráfico 21 permite verificar que a maior parte da população urbana do território, 78,3% (7 municípios),
realiza a destinação dos RSU em sistemas regularizados, sendo 75,44% em aterros sanitários, 0,92%
em UTCs e 1,96% com AAF em verificação. O município regularizado e com população urbana mais
expressiva é Uberlândia, que possui 587.266 habitantes e disposição final em aterro sanitário.

Quanto aos municípios irregulares, são 14,6% (13 municípios) da população urbana atendida por lixões
e 5,3% (9 municípios) por aterros controlados. O município irregular e com população urbana mais
expressiva é Patrocínio, que possui 72.758 habitantes e disposição dos RSU em lixão.

O município Prata possui UTC não regularizada, correspondendo a 1,8% da população urbana do
território.
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TRIÂNGULO SUL
O Território de Desenvolvimento Triângulo Sul é formado por 27 municípios e possui uma população
urbana de 639.674 habitantes, considerando dados do Censo IBGE 2010.

A figura 18 mostra o mapa da região, indicando a destinação de RSU praticada por cada município no
final do ano de 2015.

Figura 18. Panorama da Destinação dos RSU no Território Triângulo Sul – 2015.

Obs: Não Regularizados=Aterro Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem não regularizados. Regularizados=Aterro
Sanitário e Usina de Triagem e Compostagem regularizados, Fora do Estado e AAF em verificação.

Gráfico 22. Panorama da Destinação dos RSU no Território Triângulo Sul – 2015.
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O gráfico 22 permite verificar que a maior parte da população urbana do território, 80,2% (18
municípios), realiza a destinação dos RSU em sistemas regularizados, sendo 77,15% em aterros
sanitários e/ou UTCs regularizadas e 3,05% com AAF em verificação. O município regularizado e com
população urbana mais expressiva é Uberaba, que possui 289.376 habitantes e disposição final em
aterro sanitário.

Quanto aos municípios irregulares, são 9,8% (4 municípios) da população urbana atendida por lixões
e 2,8% (4 municípios) por aterros controlados. O município irregular e com população urbana mais
expressiva é Iturama, que possui 32.598 habitantes e disposição dos RSU em lixão.

O município Frutal possui aterro sanitário não regularizado, correspondendo a 7,2% da população
urbana do território.
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5. AVALIAÇÃO EVOLUTIVA DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU
EVOLUÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU DE 2001 A 2015
Analisando-se a evolução da destinação dos RSU em Minas Gerais de 2001 a 2015, conclui-se que
houve uma melhoria dos indicadores da gestão dos resíduos sólidos urbanos no Estado, desde que a
DN COPAM 52/2001 foi publicada, conforme quadro 3 e gráficos 23 e 24.

Em 2001, dos 853 municípios mineiros, 823 dispunham seus RSU em lixões. Em 2005 havia 564
municípios fazendo a disposição final em lixões no Estado, já em 2012 esse número caiu para 267,
chegando a 246 em 2015, registrando uma redução de 70% no período 2001-2015. Em termos de
percentual de população urbana com disposição dos RSU em lixões, também houve melhoria: esse
percentual passou de 29,57% em 2010 para 18,62% em 2015.

Quanto aos municípios com destinação dos RSU a UTCs e/ou aterros sanitários regularizados, também
houve um aumento considerável, passando de 30 municípios em 2001 para 251 municípios em 2015,
registrando um aumento de 736% no período 2001-2015. Em termos de percentual de população
urbana com destinação dos RSU a UTCs e/ou aterros sanitários regularizados, também houve
melhoria: esse percentual passou de 49,35% em 2010 para 55,94% em 2015.

Verifica-se também um aumento no número de municípios e no percentual de população urbana
atendida com destinação dos RSU para fora do Estado de Minas Gerais: em 2001, todos os municípios
destinavam seus RSU em empreendimentos localizados no próprio Estado. Em 2015, verificam-se 13
municípios encaminhando seus RSU para empreendimentos localizados nos Estados do Rio de Janeiro
e São Paulo, representando 0,46% da população urbana.

Ainda, dentro da definição de empreendimentos regularizados por AAFs, cuja verificação da operação
encontrava-se pendente na época da apuração, tem-se um decréscimo de 42%, diminuindo de 55 em
2010 para 32 em 2015. Quanto ao percentual de população urbana, em 2010 eram 3,31%, passando
para 1,31% em 2015.

Se compararmos o número de municípios que não destinam seus RSU para lixões, também se verifica
uma melhoria considerável. Em 2001 eram 30 municípios não destinando seus RSU para lixões; em
2005 eram 289; em 2011 esse número subiu para 575, chegando em 2015 a 607, registrando um
aumento de 110% no período 2005-2015 e um aumento de quase 20 vezes no período 2001-2015.
Quanto ao percentual de população urbana que não destinam seus RSU para lixões, em 2010 eram
70,43%, passando para 81,38% em 2015.
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Quadro 3. Evolução da Destinação dos RSU em MG - 2001 a 2015.
2001

2005

2010

Tipologia de Destinação de RSU

Nº de
municípios

Nº de
municípios

Nº de
municípios

Pop.
urbana
(IBGE
2007)

Nº de
municípios

Pop.
urbana
(IBGE
2010)

Nº de
municípios

Pop.
urbana
(IBGE
2010)

Nº de
municípios

Pop.
urbana
(IBGE
2010)

Nº de
municípios

Pop.
urbana
(IBGE
2010)

Lixão
Aterro Sanitário
Aterro Sanitário Não Regularizado
Aterro Sanitário + UTC
UTC
UTC Não Regularizada
Aterro Controlado
Fora de MG
AAF's em verificação
Total

823
8
22
853

564
25
55
17
191
1
853

311
61
8
112
15
288
3
55
853

29,57%
44,42%
1,39%
3,54%
0,49%
17,25%
0,03%
3,31%
100%

267
86
8
7
122
24
291
3
45
853

23,04%
50,80%
1,33%
0,95%
4,46%
0,75%
16,15%
0,03%
2,49%
100%

264
101
13
4
128
27
280
3
33
853

22,81%
51,27%
1,70%
0,99%
4,68%
0,78%
15,57%
0,05%
2,15%
100%

264
80
45
5
123
34
278
3
21
853

21,94%
47,58%
7,41%
1,06%
4,68%
1,00%
15,58%
0,05%
0,71%
100%

246
134
23
11
106
36
252
13
32
853

18,62%
51,40%
7,76%
1,12%
3,42%
1,75%
14,16%
0,46%
1,31%
100%

Gráfico 23. Evolução da Destinação dos RSU em MG - 2001 a 2015.

2012

2013

2014

2015

Gráfico 24. Evolução da Destinação dos RSU em MG - 2008 a 2015.
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EVOLUÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU DE 2012 A 2015
A partir de 2012, no âmbito da Ação 1231 – Redução e Valorização de Resíduos – do Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG) 2012 – 2015 foi proposto um escalonamento das metas percentuais
de atendimento mínimo da população urbana de Minas Gerais com sistemas de disposição de RSU
regularizados, a saber: 60% em 2012; 62,42% em 2013; 66,60% em 2014, tendo como meta finalística,
75% em 2015.

O quadro 4 apresenta o acompanhamento das metas acordadas no Projeto Redução e Valorização
dos Resíduos - RVR.
Quadro 4. Acompanhamento das metas – Projeto RVR.
Acompanhamento das Metas
META: % de população urbana
atendida por destinação
regularizada de RSU

2012

60%

2013

62,42%

2014

2015

66,60%

75%

% de população urbana atendida
por destinação regularizada de
RSU alcançado

58,73%

59,14%

54,08%

57,71%

Deficit de % de população urbana
a ser atendida p/ alcance da meta

1,27%

3,28%

12,52%

17,29%

META: Nº de municípios com
destinação regularizada de RSU

280

282

322

289

Nº de municípios com destinação
regularizada de RSU alcançado

263

269

232

296

Deficit de nº de municípios a ser
atendido p/ alcance da meta

17

13

90

0

O panorama geral do Estado mostra que, até o final do ano de 2013, 59,14% da população urbana era
atendida por sistemas regularizados de destinação dos RSU, porcentagem que representa 9.885.303
habitantes, considerando os dados do CENSO-IBGE 2010. No ano de 2014, este índice aumentou para
60,35% após a apuração do 1º semestre, mas regrediu no decorrer do 2º semestre, finalizando o ano
em 54,08%. Essa redução se deveu, em parte, à perda da validade da LO do Centro de Tratamento de
Resíduos de Juiz de Fora, de responsabilidade da empresa Vital Engenharia S.A., que recebia para
disposição final os RSU de 25 municípios da Zona da Mata, incluindo o município sede de Juiz de Fora,
mais 5 municípios inseridos na Supram Sul de Minas. Em 2015, alguns desses municípios passaram a
dispor os RSU no aterro sanitário localizado em Leopoldina.

Em 2015, o índice subiu para 57,71%. No entanto, ainda não se voltou a atingir o percentual alcançado
em 2013. O índice alcançado em 2015, de 57,71%, em relação à meta finalística estipulada de 75%,
mostra um déficit de quase 18%. Por outro lado, a meta referente ao número de municípios
regularizados em 2015 foi atendida.
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Contudo, é essencial que se tire o foco da destinação final de RSU, deslocando-o para a melhoria na
gestão e gerenciamento, como já estipulado nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos,
especialmente no artigo 9º da Lei Federal nº 12.305/2012, quando cita a seguinte ordem de prioridade
na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Importante se faz a pesquisa contínua sobre o assunto, inclusive com a criação de grupos de discussão,
a fim de repensar os índices e indicadores que melhor representam o atendimento à população urbana
por serviços adequados de manejo e disposição final de resíduos sólidos urbanos, abrangendo todas
as etapas da gestão desses resíduos.
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6. SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUANTO A ALGUNS ASPECTOS DA GESTÃO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em agosto de 2010 pela Lei 12.305, reúne o conjunto
de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem adotados com vistas à gestão
integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A Lei apresenta as
definições de gerenciamento de resíduos sólidos como sendo o “conjunto de ações exercidas, direta
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei” e de gestão integrada dos resíduos
sólidos como sendo 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 partir desse marco legal, os responsáveis pela gestão e gerenciamento dos RSU deveriam iniciar
uma revisão das estratégias adotadas até então, que eram focadas basicamente na coleta dos RSU e,
em alguns casos, na disposição final desses. Tornou-se necessário o estímulo à gestão dos RSU em
todas as suas etapas e tendo como princípios a não geração, redução, reutilização, reciclagem e
tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
conforme preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Diante disso, concomitantemente às ações de apoio aos municípios para regularização de sistemas de
disposição final dos RSU, foram desenvolvidas pela FEAM, em conjunto com as instituições parceiras
e conveniadas, ações voltadas para as demais etapas da gestão dos RSU, anteriores à etapa de
disposição final, de modo a atender aos objetivos das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos
Sólidos. No âmbito dessas ações, foram desenvolvidos estudos, instrumentos normativos,
capacitações, cartilhas informativas, dentre outras. Nesse contexto, estão apresentadas a seguir
algumas ações desenvolvidas e resultados obtidos, evidenciando, assim, a situação dos municípios
quanto a alguns aspectos da gestão dos RSU.

CADASTRO DOS PLANOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS – PGIRS DOS MUNICÍPIOS
Dentre os instrumentos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, está o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, a ser elaborado e revisado periodicamente pelos municípios.
De acordo com a Lei 12.305/2010, o PGIRS é condição para que os municípios tenham acesso aos
recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao
manejo de resíduos sólidos.
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Segundo as definições da Política Estadual de Resíduos Sólidos, o PGIRS é documento integrante do
processo de licenciamento que apresenta um levantamento da situação, naquele momento, do sistema
de manejo dos resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais viáveis e o estabelecimento de
ações integradas e diretrizes relativas aos aspectos ambientais, educacionais, econômicos, financeiros,
administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as fases de gestão dos resíduos sólidos, desde a
sua geração até a destinação final.

O Estado de Minas Gerais, por meio da DN COPAM 170/2011, estabeleceu prazos para o cadastro
dos PGIRS pelos municípios na FEAM. Os prazos foram definidos de acordo com as faixas
populacionais dos municípios, sendo:

I - população urbana maior que 50.000 habitantes: 30/07/2012 até 26/09/2012;
II - população urbana entre 20.000 e 50.000 habitantes: 30/07/2013 até 26/09/2013;
III - população urbana menor que 20.000 habitantes: 30/07/2014 até 26/09/2014.

Segundo acompanhamentos da FEAM, dos 853 municípios do Estado, somente 146 realizaram o
cadastro do PGIRS, representando 17% do total de municípios. Desses 146 cadastrados, 98 (11,5%)
foram considerados efetivados e 48 (5,60%) ainda apresentam pendências, conforme apresentado no
Gráfico 25.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Gráfico 25. Cadastro de PGIRS na FEAM.

Ressalta-se que 39 PGIRS foram cadastrados fora dos prazos estabelecidos pela DN COPAM
170/2011 e que, apesar de os prazos já estarem vencidos atualmente, a FEAM continua recebendo os
cadastros dos municípios. Considera-se de extrema importância a elaboração e implementação do
PGIRS, uma vez que o instrumento, conforme estabelecido pela Política Estadual de Resíduos Sólidos,
tem por finalidade estabelecer a forma de gestão dos resíduos sólidos de geração difusa e conter
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normas gerais de conduta para os geradores de resíduos sólidos, bem como instruções e diretrizes
para que estes elaborem seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Ademais, as informações contidas no cadastro do PGIRS têm sido armazenadas em banco de dados
e subsidiarão a elaboração e divulgação, pela FEAM, de relatórios consolidados contendo as
estratégias adotadas pelos municípios mineiros para gestão de resíduos, conforme determina o Art. 2º,
§2º da DN 170/2011).

ACOMPANHAMENTO COLETA SELETIVA
Nos últimos anos, foi apurado um total de 227 municípios do Estado de Minas Gerais que implantaram
programas de coleta seletiva de RSU, por meios próprios ou com apoio da FEAM e instituições
conveniadas e parceiras. Nos anos de 2014 e 2015, esses municípios foram visitados pela FEAM e
pela FIP1 com o objetivo de avaliar o nível de desempenho dos programas de coleta seletiva existentes.
Em 2014 foram visitados 126 municípios e em 2015, 101 municípios. Os resultados encontrados serão
analisados em relatório específico.
Nos resultados encontrados até o momento, utilizando-se a metodologia proposta – que classifica os
programas municipais de coleta seletiva em operantes, nos vários níveis, a saber (Quadro 5, a seguir):
bom, satisfatório, regular e insatisfatório – verificaram-se problemas recorrentes nos programas
avaliados: falta de continuidade ou efetividade e que a maioria das causas desses problemas está
relacionada em grande parte aos términos de mandatos eletivos, à má gestão e à comunicação
ineficiente.
Quadro 5. Relação entre a pontuação e a classificação de desempenho
Faixas de Classificação
Pontuação: 80 ≤ P ≤ 100

Operante e com nível Bom

Pontuação: 60 ≤ P < 80

Operante e com nível satisfatório

Pontuação: 40 < P < 60

Operante e com nível regular

Pontuação: P ≤ 40

Operante e com nível insatisfatório

O Gráfico 26 a seguir, apresenta os resultados das notas obtidas segundo a referida metodologia,
referentes a 125 municípios que puderam gerar uma Matriz de Avaliação, cujos dados foram
consolidados em relatórios elaborados pela FEAM e pela FIP. Foram fontes de dados para o
preenchimento das matrizes de avaliação um Questionário Situacional, com dados gerais da coleta
seletiva, preenchido pelo município; informações das vistorias; a Planilha do Panorama, que apresenta
a forma de disposição final do municípios e dados do Bolsa Reciclagem.

1

FIP – Fundação Israel Pinheiro - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que executa junto com a FEAM, por
meio de Termo de Parceria, um programa de governo no qual, dentre várias ações, está previsto o acompanhamento dos
programas de coleta seletiva municipais.
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_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Gráfico 26. Classificação do desempenho da coleta seletiva para municípios avaliados.

Os outros 102 municípios não encaminharam o Questionário Situacional, ou responderam informando
que o programa de coleta seletiva é inexistente, ainda está em fase de implantação ou se encontra
paralisado.

Verificaram-se outros problemas recorrentes nos programas avaliados que valem a pena a menção,
tais como: carência de frota para a coleta e de infraestrutura/equipamentos; falta de conscientização e
colaboração da população; ausência de recursos e capacitação de mão de obra, todos vinculados, em
última análise, à gestão deficiente e à comunicação inadequada.

GERAÇÃO PER CAPITA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM
MG
Diante das exigências das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, em 2015, a FEAM
convocou os municípios de Minas Gerais a determinarem, por meio de metodologia padronizada, a
composição gravimétrica, geração per capita e peso específico de seus resíduos sólidos urbanos. Essa
convocação, realizada por meio de envio de ofício a todos os municípios, tem por objetivo a obtenção
de um panorama da geração de RSU no Estado e a obtenção de um valor de geração per capita de
RSU de Minas Gerais, com base em estudos realizados pelos próprios municípios. Além disso, para o
adequado planejamento da gestão dos resíduos sólidos, o gestor municipal deve conhecer a origem,
quantidade e características dos resíduos sólidos gerados em seu território. Ou seja, o levantamento
dessas informações é o primeiro passo a ser dado pelo município para a definição das ações a serem
implementadas nessa área.

As informações enviadas pelos municípios foram consolidadas em relatório elaborado pela FEAM em
2016, intitulado Geração per capita de resíduos sólidos urbanos no estado de Minas Gerais.
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Segundo informações do relatório citado e conforme apresentado no Gráfico 27, dos 853 municípios
do Estado, somente 353 municípios enviaram respostas à FEAM, ainda que incompletas,
representando 41% do total de municípios. Entretanto, o número de respostas que puderam ser
aproveitadas na apuração da geração per capita de RSU foi de apenas 170 municípios, ou seja, 20%
do total de municípios do Estado.
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Gráfico 27. Estudos de geração per capita de RSU enviados à FEAM.

Após a aplicação da metodologia de coleta, tratamento e análise dos dados descrita no relatório citado,
chegou-se ao resultado de 0,680 kg.hab-1.d-1 de geração per capita de RSU no estado de Minas Gerais
no ano de 2015.

Ao longo do ano de 2016, serão elaborados pela FEAM os relatórios referentes aos estudos de
composição gravimétrica e peso específico dos RSU.

ICMS ECOLÓGICO
O ICMS Meio Ambiente ou Ecológico - subcritério Saneamento Ambiental, atualmente regido pela Lei
18.030/2009, tem por objetivo estimular os municípios a adotarem soluções ambientalmente
adequadas na área do saneamento. Nessa área, estão aptos a receber o incentivo todos os municípios
que possuem sistema de tratamento ou disposição final de RSU ou sistema de tratamento de esgoto
sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental estadual, que atenda, no
mínimo, a, respectivamente, 70% e 50% da população urbana.

Segundo informações do cadastro referente ao 4º trimestre de 2015 e apresentadas no Gráfico 28,
quanto ao tratamento e/ou disposição final dos RSU, dos 853 municípios do Estado, 248 estão
cadastrados no ICMS Ecológico, representando 29% do total de municípios do Estado, sendo: 120
(14%) por destinação a UTCs, 112 (13%) por disposição em aterros sanitários e 16 (2%) por destinação
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a ambos os empreendimentos. Dessa forma, 605 municípios não recebem ICMS Ecológico. Vale
lembrar que, dentre esses, 22 municípios atingiram o tempo máximo de recebimento, que corresponde
a 15 anos, segundo os critérios estabelecidos na Lei.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Gráfico 28. Cadastro de municípios no ICMS Ecológico (tratamento e/ou disposição final de RSU) no
4º trimestre de 2015.

CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS EM MG
As Políticas Estadual e Nacional de Resíduos Sólidos apontaram o consorciamento intermunicipal
como uma alternativa para a gestão dos RSU, tendo em vista as possibilidades de maior
sustentabilidade técnica e financeira desse tipo de solução, principalmente para os municípios de
menor porte. Os consórcios intermunicipais também têm prioridade na obtenção de incentivos
financeiros, conforme determinado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Com o objetivo de apoiar tecnicamente a formação de consórcios intermunicipais em Minas Gerais, em
2010, o Governo do Estado desenvolveu o Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos Urbanos – PRE-RSU, apresentando uma proposta de agrupamentos de
municípios com viabilidade técnica para a gestão compartilhada dos RSU, que poderia ser utilizado
como referência para a organização dos municípios.

Nesse contexto, alguns municípios se organizaram para a formação dos consórcios e, para avaliar o
cenário existente, em 2014, a FEAM realizou um Diagnóstico de Consórcios Intermunicipais para a
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais.

Segundo informações do diagnóstico citado, foram identificados 27 consórcios, dos quais 22
responderam a um diagnóstico preliminar, possibilitando a análise de sua situação, o que representa
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81% dos consórcios identificados. Existem 239 municípios que integram os 22 consórcios analisados,
o que representa 28% do total de municípios de Minas Gerais.

Quanto à formação dos consórcios, o diagnóstico conclui que o PRE-RSU foi utilizado como referência
por quase 1/3 dos consórcios analisados. Conclui, ainda, que, dos 22 consórcios analisados, apenas
30% possuem condições adequadas de operação e gestão.

RELATÓRIOS

DE

AUTOMONITORAMENTO

DE

ATERROS

SANITÁRIOS E USINAS DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
Os empreendedores de sistemas de tratamento e/ou disposição final dos RSU, sejam eles públicos ou
privados, devem enviar ao órgão ambiental, periodicamente, relatórios de automonitoramento desses
sistemas, de acordo com as determinações da regularização ambiental. Os dados dos relatórios de
automonitoramento de aterros sanitários e UTCs recebidos pela GERUB são compilados em planilhas
e analisados periodicamente.

Nos relatórios de aterros sanitários constam informações de monitoramentos de efluentes líquidos, de
águas superficiais e subterrâneas, dentre outros. Nos relatórios de UTCs, o responsável técnico deve
enviar trimestralmente um relatório da operação da unidade, onde são prestadas informações sobre a
quantidade de cada resíduo recebido, a saída deste material pela venda de materiais recicláveis, a
quantidade de matéria orgânica que é compostada, além do seu uso. Também é solicitado o envio
bimestral da análise química do composto e o envio anual da análise biológica do material.

No ano de 2015, 22 UTCs enviaram os 4 relatórios trimestrais. Houve ainda 13 municípios que enviaram
3 relatórios, 5 que enviaram 2 relatórios e 10 que enviaram apenas um relatório. Ou seja, 50 municípios
enviaram algum retorno quanto ao monitoramento da operação de UTCs. 44% dos municípios que
enviaram relatórios de monitoramento se localizam na Zona da Mata de Minas. O número de municípios
que enviaram alguma resposta sobre o automonitoramento de UTCs representa menos de 33% do total
de 153 municípios que deveriam apresentar o relatório.

Quanto aos aterros sanitários, no ano de 2015 foram encaminhados à GERUB relatórios de
automonitoramento de apenas 5 empreendimentos, dentre eles, o do aterro sanitário encerrado para
disposição de RSU, localizado na BR-040 em Belo Horizonte.

DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DOS RSU NOS MUNICÍPIOS
Com o objetivo de realizar um diagnóstico da gestão dos RSU nos municípios de Minas Gerais, em
janeiro de 2016 foi solicitado aos municípios através de comunicado via e-mail o preenchimento de um
questionário on line contendo informações sobre regularização ambiental, PGIRS e Plano de
Saneamento, coleta seletiva, gestão compartilhada dos RSU (consórcios), cobrança pela gestão dos
RSU, coleta de RSU na zona rural, dentre outras informações relevantes. Após o encerramento do
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prazo para envio dos questionários preenchidos, a GERUB irá avaliar as informações recebidas,
identificando as principais deficiências na gestão municipal dos RSU e traçar diretrizes para apoio a
esses municípios. Até o momento já foram recebidas respostas de 309 municípios, o que equivale a
36% dos municípios de Minas Gerais. O relatório será finalizado até o fim deste ano e será publicado
no início de 2017.
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Na última década, o Governo Estadual tem considerado a adequação da destinação dos resíduos
sólidos urbanos e dos passivos associados uma questão estratégica em seu planejamento e tem
implementado ações com o intuito de se trazer uma solução para esta questão.
Em 2001, apenas 30 municípios destinavam os RSU para sistemas ambientalmente regularizados.
Minas Gerais finaliza 2015 com 296 municípios atendendo seus habitantes com sistemas devidamente
regularizados, representando 57,71% da população urbana do estado. Além disso, 607 municípios não
dispõem seus resíduos em lixões, o que demonstra a evolução na adoção de critérios mínimos na
disposição final dos RSU, de acordo com a DN COPAM 118/2008.
No entanto, o desafio para se cumprir as metas continua grande. Apesar do vencimento do prazo para
o fim dos lixões estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, atualmente ainda existem 246
municípios que dispõem seus RSU em lixões, sendo 11 municípios com populações urbanas maiores
que 50 mil habitantes e 209 com populações urbanas menores que 20 mil habitantes. Além disso, em
2015, 23 municípios foram afetados pela perda de regularizações ambientais, número que representa
um retrocesso na gestão dos RSU do Estado.

Neste momento, conjugam-se os desafios de se evoluir principalmente na regularização dos municípios
com populações urbanas menores que 20 mil habitantes e de se manterem regularizados todos aqueles
que já possuem regularização.

A gestão compartilhada dos RSU vem se mostrando uma opção viável principalmente para os
municípios de menor porte e para aqueles que apresentam fragilidades econômicas e sociais, tanto
pela insuficiência de recursos humanos quanto financeiros, o que dificulta a prestação desses serviços
pelo município de forma individual. No entanto, os resultados do diagnóstico realizado demonstraram
que a maioria dos consórcios intermunicipais para gestão dos RSU já formalizados ainda não
apresentam condições adequadas de gestão e operação. Essas deficiências demonstram a
necessidade que os municípios ainda têm de receber apoio do estado para a formação e consolidação
dos consórcios.

Quanto ao desafio referente à manutenção das regularizações ambientais, verifica-se a necessidade
de intensificar as ações de acompanhamento dos empreendimentos regularizados, tanto por parte dos
municípios quanto por parte do órgão ambiental. A deficiência no acompanhamento dos
empreendimentos regularizados por parte dos municípios pode ser evidenciada pela baixa quantidade
de relatórios de automonitoramento apresentados à GERUB, conforme levantamento realizado.

A operação e manutenção adequadas dos sistemas de tratamento e/ou disposição final de RSU são
fatores determinantes na revalidação da regularização e um dos maiores desafios para os gestores
municipais, visto que grande parte não faz a cobrança pelo serviço prestado e, dessa forma, não
suportam os custos envolvidos no processo de operação dos sistemas.
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Cabe aos gestores municipais intensificar o acompanhamento da operação dos sistemas regularizados,
atentando-se ao cumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental, aos prazos de
revalidação da licença e à realização do automonitoramento, de forma a identificar e solucionar
tempestivamente

eventuais

irregularidades.

Cabe

também

ao

órgão

ambiental

realizar

acompanhamento sistemático dos empreendimentos regularizados, identificando irregularidades,
aplicando as penalidades cabíveis e orientando os gestores municipais na solução dessas
irregularidades.

Quanto aos lixões ainda existentes, recomenda-se que sejam concentrados esforços junto aos gestores
municipais dos Territórios de Desenvolvimento Mucuri e Médio e Baixo Jequitinhonha, que ainda
possuem 70% e 66% de população urbana atendida por lixões, respectivamente. Recomenda-se que
esses municípios sejam alvo de ações diferenciadas, considerando os baixos valores de Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH e Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS, tendo em vista o
grande desafio à gestão dos RSU que ainda se encontra nesses municípios.
Apesar da evolução ocorrida ao longo dos anos, verifica-se que ainda há um déficit de 42,29% no
atendimento à população urbana de Minas Gerais com disposição final regularizada de RSU. Verificase também uma deficiência na atuação dos municípios nas etapas da gestão dos RSU anteriores à
disposição final, conforme preconizam as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos. Os
resultados referentes ao acompanhamento da coleta seletiva e à realização dos estudos de geração
per capita dos RSU evidenciam essa deficiência.

Entende-se que o planejamento da gestão dos RSU pelos municípios é essencial para a obtenção de
resultados duradouros, sendo imprescindível a elaboração dos PGIRS. O levantamento realizado
demonstra que a grande maioria dos municípios do Estado ainda não elaboraram seus planos. A
elaboração dos planos possibilitará ao município o conhecimento da realidade local e o estabelecimento
de estratégias e metas a serem cumpridas em busca da sustentabilidade técnica e econômica da
gestão dos RSU. Para a obtenção de recursos da União para financiamento de empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos é exigida a elaboração dos
PGIRS. Dessa forma, espera-se que os recursos sejam devidamente aplicados e que os resultados
alcançados sejam satisfatórios.
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