
Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos 
Conselho da APA Federal da Mantiqueira - CONAPAM 

Reunião de 20 de maio de 2014 em Virgínia, MG

Local: Centro Cultural da Prefeitura de Virgínia, MG
Horário: de 10h00 a 15h30
Presentes: membros do CONAPAM: Suiane
Benevides (APA), Hermano Reis (Secretaria de 
Ambiente de Virgínia), Mariana Gianiaki (Ambiental 
Consulting/SOS Mata Atlântica); Marcelo Brito 
(AMEN); voluntários: Luis Armondi e Joaquim Moura.

Hermano, Luis, Mariana, Suiane e Joaquim (Marcelo Brito só 
pôde chegar depois)

Parte da manhã

A reunião começou com todos tomando conhecimento das respostas que obtivemos para o ofício enviado às 
30 prefeituras cujos municípios têm territórios inscritos na APA Federal da Serra da Mantiqueira, propondo-
lhes desenvolver projetos em parceria com o GTRS

Sete prefeituras responderam demonstrando interesse:  Aiuruoca MG (22/04); Resende (25/04); Delfim 
Moreira MG (28/04);  Piquete SP (29/04): Passa Quatro MG (29/04); Itanhandu (29/04); Virgínia MG (06/05). 
Tal volume de respostas representa um desafio para o Grupo, que não pode decepcionar quem respondeu ao 
nosso chamado.

Para podermos iniciar o trabalho, ficou decidido implantar pilotos em áreas dos municípios de Virgínia e 
Resende que estão incluídas na APA (esses municípios não estão inteiramente inscritos nela). Em Virgínia, 
trata-se do “Setor 2” (conforme o plano municipal), e,  em Resende, da região de Visconde de Mauá (alto Rio 
Preto). Essas regiões foram escolhidas para servir como pilotos por nela residirem, respectivamente, o 
coordenador do GTRS (Hermano Reis) e o seu secretário Joaquim Moura), o que facilita maior agilidade na 
implementação de ações.

Com relação aos demais municípios, ficou decidido realizar um seminário com seus representantes e o GTRS 
para definirmos iniciativas básicas ao seu alcance já envolvendo a comunidade para uma nova fase na 
gestão do lixo municipal. Também definiremos como será nossa interatividade.

Assim, o trabalho terá duas vertentes: uma implantando iniciativas nas áreas escolhidas em Virgínia e 
Resende, e a outra – voltada para os demais municípios – que irá se desenvolvendo com base nas 
experiências e aprendizagem colhidas nas áreas-piloto.

Para permitir essa troca de experiências entre os municípios, avaliações e adaptações, usaremos 
sistematicamente os recursos de interatividade e estruturação das informações oferecidos pela internet.

Também ficou decidido realizar uma reunião do GTRS com técnicos da prefeitura de Resende para iniciarmos 
o plano de atividades na região escolhida (Visconde de Mauá, Lote 10 e propriedades e comunidades rurais 
na direção da cachoeira da Fumaça), inscrita na APA da Mantiqueira.



A seguir, Hermano Reis, coordenador do GTRS e secretário de Ambiente de Virgínia, expôs o desafio que 
aguarda o grupo para melhorar a gestão do lixo no Setor 2 do município.

Informou tratar-se de uma área rural, abrangendo cerca de 2800 ha, distante 18 km da sede, onde vivem 
cerca de 450 famílias que não contam com a coleta regular dos resíduos. 

Os moradores costumam dar os restos de alimentos para os animais que quase todos criam (inclusive 
cachorros, galinhas e porcos) ou usá-los como adubo, por meio de práticas bastante variadas. 

Os resíduos secos recicláveis (papéis, papelão, plásticos, metais, vidros) são queimados junto com o lixo 
imprestável, por não terem a opção de entregá-los a um serviço de coleta, seja seletiva ou não. Sem 
alternativa, o jeito é queimá-los, criando problemas ambientais e de saúde.

Mesmo esta solução é difícil para implantar pelo fato de o caminhão usado na coleta já ter 33 anos de uso 
(Chevrolet D-60 1981) e ser utilizado atualmente no seu limite. 

A aquisição de mais veículos para lidar com os resíduos está prevista no projeto que a prefeitura encaminhou 
à FUNASA solicitando recursos para o saneamento do município, mas só deverão estar disponíveis em 2015. 

Outras possibilidades foram discutidas, como a cessão mensal, por um dia (em rodízio), de caminhões de 
propriedade dos produtores. Ou motivar os moradores a contribuírem com uma pequena quantia para pagar o 
frete pelo transporte dos resíduos desde o PEV até o local de triagem, mais perto do centro urbano. Nenhuma 
das ideias pareceu muito promissora, mas podem ser melhor avaliadas. Porém a solução efetiva será a 
prefeitura ter como recolher, nos PEVs, os resíduos recicláveis e os rejeitos e levá-los aos seus destinos –
diante da inviabilidade de percorrer os 543 km de estradas vicinais existentes na área rural do município.

Para dar início ao piloto no Setor 2, abordando prioritariamente o que pode ser trabalhado sem exigir o 
caminhão (reciclagem dos resíduos orgânicos por compostagem e educação ambiental, principalmente), será 
realizado um seminário reunindo lideranças e professores locais, representantes das secretarias de Ambiente 
e de Educação, fruticultores etc.

Já na região de Visconde de Mauá, o trabalho terá uma dinâmica diferente, pois lá já estão implantados 
serviços de coleta regular e seletiva, e já existem iniciativas de educação ambiental voltadas para a 
reciclagem, além de ações de compostagem doméstica e comunitária em curso.

Encerrada a reunião da manhã, fomos almoçar no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira, o maior gerador 
“individual” de resíduos do município (1/3 do lixo total). Para dar ideia da escala, emprega 200 pessoas (só 
perde para a prefeitura), e só em maio de 2014 o Hotel recebeu 16 mil hóspedes. (a população fixa de 
Virgínia não ultrapassa 9 mil habitantes).

Almoço-reunião no Hotel Fazenda Serra da Mantiqueira

Após, nos reunimos com o proprietário Sérgio Antunes 
Junior, que confirmou seu interesse em melhorar a 
gestão dos seus resíduos, inclusive o lixo orgânico que 
produz abundantemente. 

De fato, o Hotel já está implantando algumas medidas, 
e, para nos mostrar o que estão pensando, foi chamado 
um funcionário, o Chef Luiz que nos entregou uma 
cópia do pré-projeto que preparou, abordando 
sistematicamente a reciclagem dos diversos resíduos 
gerados no Hotel.

  Na cabeceira, o Chef Luiz, e à direita, Sérgio Antunes Junior



Ficou combinado com o proprietário que enviaremos uma proposta para realizar lá o Seminário citado acima 
– que ele considera viável – e outra com algumas ideias sobre “reciclagem e hotelaria”, inclusive descrevendo 
as práticas do Hotel Bühler – para um futuro contato.

A seguir, prosseguimos com a reunião do GTRS no Centro Cultural para definirmos os próximos passos, já 
então com a presença de Marcelo Brito – que só então pôde chegar, perdendo o almoço farto e maravilhoso 
oferecido pelo Hotel Serra da Mantiqueira. 

Próximos passos:

1. Responder aos ofícios das sete prefeituras interessadas em colaborar conosco, inclusive informando 
o motivo da demora (estávamos aguardando esta reunião para avaliar a situação
(a secretaria preparará as minutas);

2. Escrever proposta do Seminário sobre o Setor 2 a se realizar no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira
(a secretaria preparará a minuta);

3. Marcar reunião em Resende / Visconde de Mauá com a equipe da Agência de Meio Ambiente de 
Resende para planejar algumas ações na região
(o grupo deve indicar uma data viável para propormos à AMAR);

4. Planejar Seminário (talvez em Itamonte/APA) com representantes das sete prefeituras para troca de 
informações e planejamento de ações e interações;
(a coordenação e o grupo indicarão o público-alvo e a data viável para prepararmos as mensagens-convite); 

5. Analisar o texto apresentado pelo Chef Luiz e acrescentar sugestões
(a secretaria vai disponibilizar para os membros do GTRS, para comentários)


