


Os Planos Municipais de 
Saneamento Básico, Gestão 

Integrada dos Resíduos 
Sólidos e Gestão de 

Resíduos da Construção 
Civil e Demolição, são três 

ações importantes em favor 
do Meio Ambiente, da 

Saúde, e da Qualidade de 
Vida de todos nós 

unaienses.

Nesta cartilha, um resumo 
desses três planos.

Espero que você aprecie a 
leitura e nos ajude a tornar 

Unaí, a cidade que 
queremos para nós e nossos 

familiares. 

Abraços!
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A Prefeitura Municipal de Unaí e o Serviço
Municipal de Água e Esgoto - SAAE, com o apoio
técnico da Associação dos Municípios do Noroeste de
Minas - AMNOR, elaboraram o Plano Municipal de
Saneamento Básico, o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de
Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolição.

As ações e 

investimentos 

serão 

planejados para 

os próximos 20 

anos! 

Aqui estão os 4 eixos do nosso planejamento:

*   Abastecimento de água potável
*   Esgotamento sanitário
*   Manejo dos resíduos sólidos
*   Drenagem urbana

Recursos Hídricos



O sistema público de abastecimento de água potável são as
instalações, obras, equipamentos e serviços destinados ao
abastecimento de uma comunidade, para fins de consumo
doméstico, industrial e público.

É constituído por unidades de captação, adução,
tratamento, reserva e distribuição.

Você sabia que o SAAE leva água tratada para todas as 

residências de Unaí?

Para abastecer a cidade de Unaí o SAAE possui dois tipos de
captações: superficial (captação no Rio Preto) e subterrânea
(poços tubulares).

Estação de Tratamento de Água é responsável pelo
abastecimento de 92% da cidade de Unaí. Os outros 8% são
abastecidos por meio de poços tubulares. Nos distritos, o
abastecimento é feito por meio de poços.

Recursos Hídricos



A finalidade do tratamento é torná-la potável,
de acordo com os padrões de potabilidade
estabelecidos pelo ministério da saúde (portaria
2914/2011).

O tratamento realizado na ETA de Unaí é o
tratamento clássico, passando pelas etapas:
• captação e adução,
• coagulação e floculação,
• decantação,
• filtração,
• desinfecção,
• fluoretação e neutralização do ph.

Só depois a água é distribuída!

Nos poços a desinfecção da água é feita 
através da aplicação de cloro. 
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Para garantir a sustentabilidade do local
onde vivemos temos que adotar ações que
promovam a curto, médio e longo prazo a
garantia de uso da água necessária para
próximas gerações. Existem várias maneiras
simples de preservar o meio ambiente,
possibilitar a manutenção dos recursos
hídricos, garantir a fertilidade do solo,
deixar o ambiente limpo, separar os tipos
de lixo, fazer replantio de mudas, entre
outras tantas ações.

Recursos Hídricos



CUIDAR DA ÁGUA É UMA QUESTÃO DE 
SOBREVIVÊNCIA, DEPENDE DA DECISÃO 

E AÇÃO DE CADA PESSOA E DA SOCIEDADE

* Diga NÃO ao desperdício de água;

* Tome banhos curtos;

* Nunca deixe torneiras, chuveiros ou 

mangueiras abertas sem necessidade;

* Feche a torneira enquanto se ensaboa, escova 

os dentes ou se barbeia. O mesmo serve 

durante a lavagem de roupas e louças;

* Regue as plantas com moderação, de 

preferência pela manhã ou à noite;

* Reaproveite a água dos usos domésticos.

Recursos Hídricos



A IMPORTÂNCIA DA MATA CILIAR PARA A 
PROTEÇÃO DAS ÁGUAS

A Mata Ciliar é um tipo de cobertura vegetal 
nativa que fica às margens dos rios, lagos, 

nascentes e represas. 
O nome “ciliar” é dado por ficarem cercando as 

águas, e serem tão importantes para a sua 
conservação quanto são os cílios para os nossos 

olhos.

A Mata Ciliar  desempenha uma função 
ambiental de extrema importância na 

manutenção da qualidade da água, estabilidade 
dos solos, regularização dos ciclos hidrológicos e

conservação da biodiversidade.

Parque Natural Municipal Dujardes Caldeira – Unaí-MG
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O sistema público de esgotamento sanitário é

conjunto de instalações, obras, equipamentos, e

serviços destinados à coleta, tratamento e disposição

final dos esgotos gerados em uma comunidade, de

forma que assegure a qualidade das águas e atenda

aos padrões legais de lançamento de efluentes nos

corpos receptores.

Em Minas Gerais, esses padrões são

estabelecidos pela Deliberação Normativa Conjunta

COPAM/CERH 01/2008 e em nível federal, pela

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente –

CONAMA 357/2005.

Em Unaí, esse sistema é formado pelas redes

coletoras, interceptores e emissários, elevatórias de

esgoto bruto e a Estação de Tratamento de Esgoto. Na

cidade de Unaí temos 98% do esgoto coletado e 100%

deste é tratado na ETE.

Você sabia que cada litro de água que entra na sua 

residência resulta em um litro de esgoto? Ao 

economizar água você está diminuindo a quantidade 

de esgoto que retorna para o meio ambiente!

Esgotamento Sanitário



Após a remoção dos sólidos grosseiros, o
esgoto é levado à ETE, chegando na lagoa
anaeróbica, onde bactérias anaeróbicas
removerão 50% da carga orgânica. Da lagoa
anaeróbica passa para a lagoa facultativa,
onde os microrganismos irão se alimentar da
matéria orgânica, convertendo-a em gás
carbônico e água.

Após passar pelas etapas de tratamento,
a água é lançada novamente no Rio Preto. O
esgoto é a água servida com dejetos
resultantes de hábitos higiênicos e
fisiológicos, formado aproximadamente por
99% de água e 1% de materiais sólidos.

Esgotamento Sanitário



O SAAE possui 8 Estações Elevatórias, que conjuntamente, 
bombeam esgoto até a Estação Elevatória Final, onde 
acontece o tratamento preliminar e os processos de 
gradeamento e desarenação. 
O esgoto segue até a ETE, para que seja completado o seu 
tratamento.
A ETE de Unaí desempenha importante papel ambiental e 
sanitário, sendo vital para preservar o ecossistema e 
impedir a proliferação de doenças, evitando que o esgoto 
seja lançado no Rio Preto, causando poluição. 
O sistema de tratamento utilizado pelo SAAE é o biológico, 
sendo o esgoto coletado e levado para duas lagoas de 
estabilização, recebendo bactérias e algas que removem 
90% das impurezas. 

O tratamento do 
esgoto é essencial 
para a proteção 

da saúde pública e 
a preservação do 
meio ambiente.

Esgotamento Sanitário



Um sistema de drenagem de
águas pluviais é formado por galerias
destinadas ao escoamento das águas das
chuvas. Diferente do esgoto, a água de chuva
não necessita passar por tratamento.

Ela é direcionada para redes de drenagem
pluvial, encaminhando para o corpo hídrico
receptor, prevenindo enchentes e
inundações. As tubulações da rede de
esgotos são de baixo calibre, não foram
projetadas para receberem água de chuva e
não suportam o volume de águas das chuvas
e seu uso inadequado.

Não faça ligação de água na rede de 

esgoto: É proibido por lei! 

A água de chuva e de esgoto são 

diferentes.

Drenagem Pluvial



A presença de lixo nas ruas é um grave
problema ambiental, agravando-se durante o
período de chuva. Isso porque a água leva todo o
lixo para os bueiros podendo entupir, causando
alagamentos.

A chuva também leva areia, brita e outros materiais 

de construção que ficam nas calçadas para dentro 

dos bueiros.

Drenagem Pluvial



O lixo é levado através das galerias

pluviais até o rio Preto, causando a

poluição do rio. A equipe de drenagem

pluvial urbana do SAAE realiza limpeza

e manutenção periódica nos bueiros,

mas é necessário que a população faça

a sua parte!

Não jogue objetos em pias, ralos ou

vasos sanitários. Coloque-os no cesto

de lixo. Óleo de cozinha deve ser

colocado em recipiente separado e

depositado em locais específicos de

coleta.

Drenagem Pluvial



Resíduos Sólidos



A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) 
é uma Lei Federal  de nº 12.305/2010 que 
propõe a prática de hábitos de consumo 

sustentável. 
Ela organiza a forma como o lixo é tratado, 
exigindo dos setores públicos e privados, 
transparência no gerenciamento de seus 

resíduos.

CONSCIENTIZAR É PRECISO!

Resíduos Sólidos



LIXO/REJEITO E RESÍDUO SÓLIDO

Lixo ou rejeito é todo e qualquer material 
proveniente  das atividades humanas que não possui 
utilidade ao homem e nem valor comercial, 
composto por restos de alimentos, papéis, vidros, 
metais, plásticos, dentre outros produtos.

Como a geração de lixo está diretamente ligada ao 
aumento da população e ao crescimento das cidades 
e indústrias, este material vem sendo produzido em 
quantidades cada vez maiores e, sem planejamento 
e gestão adequados, se tornando um grande 
problema ambiental.

Resíduos Sólidos



Considerando que parte do material 
que vira lixo é na realidade 

aproveitável e não precisaria ser 
necessariamente descartado, entra 

em cena o conceito de resíduo sólido, 
diferente do lixo por possuir valor 
econômico agregado, passível de 
reaproveitamento, tratamento e 

recuperação.
Com isso, temos as seguintes 

definições:

Resíduos Sólidos
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Resíduos Sólidos

Art. 225/CF. Todos têm 
direito ao meio ambiente 

ecologicamente 
equilibrado, bem de uso 

comum do povo e 
essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao 
poder público e à 

coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras 
gerações.
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Agora os resíduos são 

responsabilidade de todos!

• Anterior a lei 12.305/2010, quando um consumidor
descartava um produto em local inadequado, ninguém
conseguia responsabilizá-lo.

• Entretanto, com a Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e
com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos essa responsabilidade será Compartilhada entre
todos que participam da cadeia deste produto.

• Faz parte desta cadeia a extração da matéria-prima, a
produção, o consumo e o descarte final.

• O setor privado deve viabilizar a logística reversa,
especialmente de produtos tóxicos ao ambiente como
agrotóxicos, lâmpadas, pilhas e baterias, vidros,
eletroeletrônicos, pneus e resíduo da construção civil.

• Concomitantemente, a lei determina para outros produtos:
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, considerando
o grau e a extensão do impacto á saúde pública e ao meio
ambiente dos resíduos gerados. Assim, as empresas
deverão se atentar ao destino que o usuário final deu ao
seu produto e oferecer opções para reaproveitá-lo em sua
cadeia produtiva ou descartar corretamente.

• Por sua vez, o consumidor deverá devolver estes produtos
ás empresas, no qual estas podem propor termos de
compromisso com o poder público para viabilizar essas
medidas.

• O ATERROSANITÁRIO só poderá receber o rejeito.

Resíduos Sólidos
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Conheça as linhas dos Eletroeletrônicos

LINHA VERDELINHA 

MARROM

LINHA AZULLINHA 

BRANCA



RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

De acordo com a resolução nº 307/02 do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) o resíduo sólido de construção 

civil é todo produto final proveniente de construções, reformas 

e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos. Pode ser chamado de 

entulho, caliça ou metralha.

Os resíduos da construção civil não podem ser dispostos 
em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de ‘’bota 
fora’’ , encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por lei.

Resíduos da Construção Civil e Demolição






