
 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
Projeto: Ampliação da Coleta Seletiva – Santana do Paraíso 

Proponente: Yacamim Sustentabilidade LTDA 

Local: Santana do Paraíso 

Responsável Técnico: Renata Fonseca 
 

No dia 11 de agosto de 2022 a equipe do Semente, representada por Renata Fonseca 

e  Natália Magalhães, realizou a primeira visita técnica para verificar o andamento das 

atividades do Projeto “Ampliação da Coleta Seletiva – Santana do Paraíso”, iniciado em 13 de 

julho de 2022, que visa fortalecer e ampliar o sistema de coleta seletiva na cidade de Santana 

do Paraíso, por meio da expansão da rota para bairros ainda não contemplados, concepção 

de um novo galpão e captação de novos associados para a ACASP – Associação de Catadores 

de Recicláveis de Santana do Paraíso. 

Nos destinados até o atual galpão da ACASP onde fomos recebidas pela Diretora do 

Departamente de Meio Ambiente de Santana do Paraíso, Sra. Sandra, pelo Vice-Prefeito, Sr. 

Oliveirinha e pela Presidente da ACASP, Sra. Marlete Aparecida. Já na chegada ao local, 

observou-se que a quantidade de material reciclável recebido chegava próximo ao portão de 

entrada, o que demonstra que o espaço não mais comporta o volume de resíduos sólidos 

recolhidos, fator que mostra o envolvimento significativo da população local nas ações de 

coleta seletiva, o que por outro ponto certifica o sucesso da implementação da atividade, que 

também ocorreu através da Plataforma Semente, no ano de 2018. 

 
A equipe do Semente junto ao proponente na chegada ao galpão da ACASP 



 

 

 

 

Área externa do galpão da ACASP 

 

 

Área inicialmente destinada ao caminhão da coleta para recebimento do material e deslocamento  
para a rampa onde ocorria a triagem por meio da técnica de gravidade 

 
No momento haviam quatro associados no serviço de triagem, enquanto os demais 

estavam na rota do caminhão para recolhimento do material. O proponente informou que 

atualmente a ACASP conta com 7 membros, sendo que 3 deles estão incluídos no projeto 

desde a primeira fase. Salientou que o crescente volume de material recolhido justifica a 

necessidade de captação de novos associados e treinamento adequado para que sejam 

capazes de desenvolver suas atividades com segurança, com vistas a aprimorar as técnicas já 

aplicadas, uma vez que a situação do local tem prejudicado a ergonomia dos trabalhadores. 



 

 

 

 

A Presidente da Associação, Sra. Marlete Aparecida enumerou as dificuldades 

enfrentadas pelos catadores, principalmente nas áreas de assistência social e saúde, que 

demandam a intervenção das políticas públicas municipais. Já quanto a estrutura do galpão, 

afirmou que não é mais possível utilizar o espaço interno, que é destinado apenas ao 

armazenamento dos fardos de material prensado, sendo que todas as outras etapas do 

processo ocorrem no pátio externo. Descreveu passo a passo do trabalho ali realizado e 

identificou como ponto crítico o deslocamento das bags com o material selecionado até a 

parte de trás do galpão e, em seguida, a elevação da carga para a prensa, o que é feito 

manualmente por cada catador.  

 
Bags com o material selecionado que serão elevadas pelos catadores até a área interna do galpão para a prensagem  

 

 
Área interna do galpão onde os fardos de material prensado são armazenados 



 

 

 

 

 
 

O Proponente, a Diretora do Departamento de Meio Ambiente de Santana do Paraíso, o Vice-Prefeito,  
a Presidente da ACASP e a equipe do Semente na área interna do galpão 

 
A Diretora do Departamento de Meio Ambiente, Sra. Sandra, agradeceu a presença da 

equipe do Semente e a nova etapa de parceria firmada entre a Yacamim e a Plataforma 

Semente. Sinalizou que diariamente realiza visitas a ACASP e busca atender as demandas dos 

associados sempre que solicitada. Acrescentou que a produção é satisfatória e que só tende 

a aumentar com o projeto de ampliação.  

Já o Vice-Prefeito, Sr. Oliveirinha, declarou que todo o executivo municipal está 

disponível e empenhado na execução do projeto e que a pretensão é construir um novo galpão 

que atenda a realidade do município nos próximos anos e justifica essa demanda por conta 

do aumento exponencial de munícipes e que estudos técnicos indicam essa crescente para os 

próximos anos, uma vez que Santana do Paraíso é uma das poucas cidades que ainda possui 

território para a criação de novos loteamentos. 

Em seguida, o proponente informou que tem se dedicado à primeira fase do projeto, 

com levantamento de dados da atual situação da coleta seletiva na cidade, inlcuindo uma 

auditoria interna na ACASP, para identificar os erros e acertos, quais segmentos devem ser 

ajustados e assim, com base nesse diagnóstico, definir quais áreas e bairros serão 

contemplados com o serviço de coleta seletiva nessa expansão. Sinalizou que ocorreu uma 

reunião inicial com o Vice-Prefeito, a Diretora do Departamento de Meio Ambiente, o 

Secretário de Obras, engenheiros da empresa P.Avelar e a representante da Plataforma 

Semente – Núcleo Ipatinga, oportunidade em que apresentou o projeto e salientou a 

importância do engajamento da equipe da Sec. de Obras na elaboração do projeto de 

engenharia e o terreno onde será construído o novo galpão.  



 

 

 

 

Também explicou que algumas etapas do projeto ocorrerão de forma contomitante e 

que, de início, priorizou as tratativas junto às Secretarias de Meio Ambiente e de Obras para 

auxiliar na definição da área de construção do galpão e orientar os responsáveis pela 

elaboração do projeto do projeto de engenharia. Ressaltou a visita técnica ao galpão da 

Cooperativa Coopesol-Leste, na cidade de Belo Horizonte, realizada no dia 08 de agosto de 

2022, como uma oportunidade para os engenheiros conhecerem a estrutura e funcionamento 

de um galpão modelo.  

Por fim, a Diretora do Departamento de Meio Ambiente informou que a reunião com 

o Prefeito e os Secretários foi designada para o dia seguinte (12/08/2022), às 16 horas, na 

Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso.  

 

Representantes da Yacamim Sustentabilidade, membros da ACASP, Diretora do Departamento de Meio Ambiente, 

Vice- Prefeito e equipe Semente no pátio do galpão da coleta seletiva 

A equipe Semente orientou os servidores municipais e o proponente quanto ao prazo 

de execução do projeto e a necessidade do envolvimento de todos, pois a etapa do 

procedimento editalício para contratação da empresa que executará a obra do galpão, de 

responsabilidade da Prefeitura, compreende um prazo legal específico que deve ser 

observado, de forma que não venha a impactar o período de execução total do projeto que é 

de 12 (doze) meses.  



 

 

 

 

Dessa forma, ao final da visita, conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo 

proponente nesse início do projeto estão de acordo com o previsto no plano de 

monitoramento e no cronograma, tendo como satisfatórios os resultados alcançados até o 

presente momento.  

Ipatinga, 18 de agosto de 2022.  

 

 

Natália Silva Magalhães 
Analista de Projetos – Núcleo Semente Ipatinga 

  

 

       

 

 

 


