
Meio Ambiente



RESÍDUOS SÓLIDOS

• RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

• RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

• RESÍDUOS DE PODAS DE ÁRVORES

• RESÍDUOS PNEUS INSERVÍVEIS



RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES



O Município de Ouroeste gera cerca de 6.500 toneladas de resíduos sólidos domiciliar
diariamente. Esses resíduos são coletados pelos funcionários da prefeitura, três vezes por
semana, tanto em Ouroeste como no Distrito de Arabá.

Foto 1. Coleta de resíduos sólidos realizados pela Prefeitura



Os resíduos sólidos domiciliares coletados são encaminhado para o Transbordo
Municipal, onde ficam as caçambas estacionárias.

Foto 2. Transbordo Municipal



As caçambas cheias são trocadas três vezes por semana (segunda, quarta e 
sexta –feira), e encaminhadas para o Aterro Sanitário de Alexandrita MG.

Foto 3. Troca de caçamba.



Os resíduos sólidos domiciliares de Ouroeste sendo pesados na balança na Empresa 
Natureza Ambiental, que é responsável pela coleta.

Foto 4. Pesagens dos resíduos sólidos domiciliares



Os resíduos domiciliares são despejados no Aterro Sanitário e compactados para 
aumentar a vida útil do Aterro.

Foto 5. Aterro Sanitário de Alexandrita MG



RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS





Os resíduos recicláveis são coletados pela Associação Ouro do Lixo desde o ano de 2.002.
A Associação com 6 integrantes coleta os resíduos recicláveis em toda área urbana da 
cidade e também na área rural do município.

Foto 6. Barracão de triagem da Associação Ouro do Lixo



Os resíduos recicláveis coletados são depositados dentro do barracão, separados e
prensados para venda.

Foto 7. Resíduos recicláveis separados e depositados nos bag para 
serem prensados.



RESÍDUOS SÓLIDOS – PNEUS INSERVÍVEIS



Os pneus inservíveis são armazenados no Eco Ponto localizado próximo ao
Centro Esportivo

Foto 8. Eco Ponto



Os pneus inservíveis são levados até o Eco Ponto e acondicionados de forma
organizada dentro do barracão.

Foto 9. Acondicionamento de pneus no Eco Ponto



Os pneus inservíveis são doados para a ANIP para ser reutilizados, como fonte de 
energia e fabricação de asfalto.

Foto 10. Carregamento de pneu



O carregamento dos pneus é realizado duas a três vezes ao ano.

Foto 11. Carregamento de pneus realizados pelos funcionários da 
prefeitura de Ouroeste.



RESÍDUOS SÓLIDOS - PODA DE ÁRVORES



A arborização de Ouroeste é composta por mais de 90% de espécie Oiti, devido ser
resistente a poda .

Foto 12. Árvores da espécie Oiti



A prefeitura adquiriu recentemente uma Trituradora de galhos. A trituradora vai evitar
que esses resíduos que ocupam grande área sejam queimados.

Foto 13. Trituradora de galhos e árvores



A Trituradora possui motor a gasolina, é de fácil locomoção.

Foto 14. Trituradora de galho da Marca Lippel.



Os galhos e folhas triturados serão utilizados para produzir o adubo orgânico.

Foto 15. Produção de composto orgânico
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