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RESUMO 
 
 

A Unidade de Saúde Fátima II - Equipe Azul está localizada na Rua sacramento, no 

bairro Nossa Senhora de Fátima em Sabará/ MG. A Estratégia Saúde da Família 

(ESF) enfrenta vários problemas direta ou indiretamente relacionados com a 

condição de saúde da população assistida. Após diagnóstico situacional o problema 

destacado como prioridade para receber intervenção da equipe de saúde foi o 

descarte inadequado do lixo doméstico. Percebeu-se a grande importância em 

pesquisar e conscientizar a população sobre esse tema. Foram elaboradas 

propostas de intervenções com ações locais para contribuir de forma efetiva a 

solução desses problemas por meio de educação em saúde. As oficinas educativas 

serão realizadas em conjunto com a comunidade, equipe de saúde e lideranças 

comunitárias. Os impactos da disposição de lixo podem ser originados pelo descarte 

de lixo inadequado em vias públicas, córregos e outros locais impróprios, podem 

ocasionar agravamento das enchentes e a disseminação de doenças. Considerou-

se que com a implantação dessas oficinas será possível minimizar os efeitos 

negativos e colaborar com a melhoria na qualidade de vida da comunidade e 

alcançar um ambiente sustentável para atual e futura geração.       

 
 

Palavras-chaves: Estratégia Saúde da Família. Educação em Saúde. Saneamento 
Básico. 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The Fatima Health Unit II - Equipe Azul is located at Sacramento street, in the Nossa 

Senhora de Fátima neighborhood in Sabará / MG. The Family Health Strategy (FHS) 

faces several problems directly or indirectly related to the health condition of the 

assisted population. After situational diagnosis, the problem highlighted as a priority 

to receive intervention by the health team was the inadequate disposal of household 

waste. It was perceived the great importance in researching and making people 

aware of this issue. Proposals were made for interventions with local actions to 

effectively contribute to the solution of these problems through health education. The 

educational workshops will be held in conjunction with the community, health team 

and community leaders. Impacts of disposal can be caused by the disposal of 

improper waste on public roads, streams and other inappropriate sites, which can 

lead to increased flooding and the spread of disease. It was considered that with the 

implementation of these workshops it will be possible to minimize the negative effects 

and to collaborate with the improvement in the quality of life of the community and to 

reach a sustainable environment for present and future generation. 

 

 

Keywords: Family Health Strategy. Health Education. Basic Sanitation.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município de Sabará /MG  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 

de Sabará está localizado na região metropolitana a 18 km de Belo Horizonte 

(BRASIL, 2018a). Apresenta uma área territorial de 302,419km² e uma população 

estimada do último censo de 126.269 pessoas. Sua densidade demográfica é de 

417,87 hab./km². 

Em 2016, nesse município o salário médio mensal era de 2,3 salários 

mínimos. A proporção de pessoas que estavam trabalhando em relação à população 

total era de 15,1%. Considerando as famílias com rendimento mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, havia 33,2% da população nessas condições. O produto 

interno bruto (PIB) per capita de 16.352,31 reais, o Indicie de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) é de 0,731. A taxa de mortalidade infantil média em 2014 

na cidade era de 10,25 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. As internações 

devido às diarreias foram de 0,2 para cada 1.000 habitantes (BRASIL, 2018b). 

A taxa de escolaridade de 6 a 14 anos de idade em 2010 foi de 97,3%. Em 

2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 

5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para os alunos do 

ensino médio, essa nota foi de 4,1 (BRASIL, 2018c). O IDEB 2017 nos anos iniciais 

da rede pública alcançou 6.0; para os alunos do ensino médio a nota foi 4.1. A 

cidade porta 46 escolas de ensino fundamental e 13 escolas de ensino médio 

(QEDUCA 2017). 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde  

O município atualmente conta com 27 estabelecimentos de saúde. Composto 

por uma unidade de emergência, centro de especialidades médicas com 

atendimento ambulatorial, um Centro de Apoio Psicossocial Adulto / Álcool e Droga 

(CAPS/AD), e um infantil, Serviços de Apoio a Diagnóstico e Terapia (SADT), duas 

unidades de internação, sendo o Hospital Cristiano Machado e Santa Casa de 

Sabará. São realizados exames laboratoriais e de imagem no município, entre os 

equipamentos tem Eletrocardiógrafo, Mamógrafo, Raios-X, Ultrassom Dopller. 

Ademais, conta com 100 leitos para internação em estabelecimentos de saúde 

(BRASIL, 2009).   
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O município de Sabará conta com 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Há 

alguns anos o município adotou a Estratégia da Saúde da Família (ESF) e hoje 

possui 22 Equipes de Saúde da Família na zona urbana, e uma Equipe na zona rural 

localizada em Ravena.      

1.3 A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população adscrita 

A Equipe da Unidade de Saúde Fátima II – Equipe Azul é composta por uma 

médica generalista, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem e seis Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS’s). Ademais, conta com uma equipe do Núcleo de 

Apoio à Saúde de Família (NASF) composta por uma fisioterapeuta, uma 

nutricionista e uma psicóloga. Quinzenalmente, a unidade recebe um médio 

ginecologista. Como não há recepcionista, os ACS’s revezam nos atendimentos da 

recepção e agendamento de consultas especializadas.  

1.4 A Unidade Básica de Saúde da Família: o dia a dia da unidade e da equipe  

A Unidade de Saúde Fátima II – Equipe Azul, para qual se elabora o plano de 

intervenção, está situada na Rua Sacramento s/n, no bairro Nossa Senhora de 

Fátima, Sabará - MG. A Unidade Básica de Saúde (UBS) funciona de segunda à 

sexta-feira, das 07h00min até as 17h00min. O território adscrito dessa unidade é 

composto por 23 ruas, com uma população estimada em 3.540 pessoas e 1.268 

famílias cadastradas. A unidade foi inaugurada em julho de 2005, logo implantada 

na Estratégia da Saúde da Família (ESF). A área física da unidade é pequena, mas 

bem conservada. A sala de espera é inadequada considerando os horários de maior 

atendimento na unidade, durante coleta de exames laboratoriais e acolhimento 

(período matutino). A equipe segue um cronograma de atendimento de demanda 

espontânea todos os dias pela manhã, à tarde são realizados os programas de visita 

domiciliar, puericultura, hiperdia, pré-natal, saúde da mulher, atendimento individual 

e testes rápidos (sorologias). 

A ESF enfrenta vários problemas, após diagnóstico situacional, o problema 

que destaco como prioridade foi descarte inadequado do lixo doméstico. 

 

1.5 Priorização do problema selecionado  
A ESF Fátima II – Equipe Azul enfrenta vários problemas que de forma direta 

ou indireta afeta a população assistida como casas construídas muito próximas ao 

córrego, sem o planejamento da defesa civil e prefeitura, crescimento rápido da 
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comunidade, construções em área de risco para alagamentos, ausência de rede de 

esgoto, ruas mal planejadas. Outro problema é a cultura de manter criação de 

animais de grande porte (cavalos, vacas, porcos e cabras), que circulam diariamente 

pelo bairro sem controle de seus criadores.  

 

1.6 Estimativa rápida: problemas de saúde da Comunidade 

A ESF também enfrenta problemas na adesão e acompanhamento dos 

pacientes portadores de Doenças Crônicas não transmissíveis. Entre as principais: 

Doenças cardiovasculares, Respiratórias crônicas (Bronquite, Asma, DPOC, Rinite). 

Hipertensão, Câncer e Doenças metabólicas (Obesidades, Diabetes, Dislipidemia) 

de forma continua buscamos prevenir e controlar essas doenças. Destacado como 

prioridade o descarte e acondicionamento inadequado do lixo domestico, mudanças 

nos hábitos são necessários. Pois um estilo de vida saudável pode melhorar a 

expectativa e qualidade de vida, assim como o controle e a prevenção das doenças. 

 

1.7 Priorização dos problemas 

Como critérios para seleção, a Equipe de Saúde da Família - Fátima II – 

Equipe Azul Considerou os principais problemas da Unidade Básica de Saúde no 

município de Sabará, sua urgência e a capacidade de enfrentamento, conforme 

descrito no quadro a seguir:  

 

Quadro 1. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade à Equipe de Saúde Fátima II, Unidade Básica de Saúde 

Fátima II. Município de Sabará, estado de Minas Gerais.  

 

Principais 
problemas 

Importância Urgência Capacidade de 
enfretamento 

Seleção 

Descarte 
inadequado de 
lixo doméstico 

Alta 30 Fora  1 

Pavimentação 
inadequada 

Alta 25 Fora  2 

Rede geral de 
esgoto 
inadequada 

Media  20 Parcial 3 

Difícil Acesso 
UBS  

Alta 20 Parcial 4 

Fonte: Própria autora.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Segundo a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 

(2015), o lixo urbano é uma das maiores preocupações de ordem sanitária e 

ambiental. No município de Sabará observou-se que existe um hábito inadequado 

de descarte e coleta de lixo. Essas práticas podem provocar contaminação de rios, 

assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, 

poluição visual, mau cheiro e contaminação do meio ambiente.  

Após esse diagnóstico e levantamento dos principais problemas relacionados 

à saúde enfrentados pela população assistida pela ESF Fátima II – Equipe Azul 

percebeu-se a grande importância em pesquisar e conscientizar a população sobre 

o inadequado descarte e coleta de lixo urbano. 

Por meio desse projeto serão implantadas ações locais para contribuir de 

forma efetiva com a solução desse problema em especial, pela educação em saúde. 

Considerou-se de suma importância que as oficinas educativas sejam realizadas em 

conjunto com a comunidade, equipe de saúde e lideranças comunitárias.    
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um plano de intervenção, com foco na educação em saúde, para 

descarte e coleta de lixo adequada no território de abrangência da ESF Fátima II do 

município de Sabará/MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Realizar oficinas educativas que abordem o tema descarte e coleta seletiva 

do lixo doméstico.   

Modificar os hábitos de descarte do lixo da população local. 
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4 MÉTODO 
 
 

Iniciou-se esse projeto com uma estimativa rápida, que é um método utilizado 

para a elaboração de um diagnóstico de saúde de determinado território. Esse 

projeto também adotou como método pesquisas bibliográficas e informações 

coletadas a partir de fontes primarias e fontes secundarias em base eletrônica.  

As fontes de pesquisa bibliográficas utilizadas foram Biblioteca Virtual do 

NESCON e sites científicos. A partir desse estudo foi elaborada uma proposta de 

intervenção para coleta de lixo adequada por meio de educação em saúde para a 

comunidade nossa Senhora de Fátima, localizada no município de Sabará – MG.  

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção utilizou-se o Método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) simplificado (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

Esse plano de ação tem como objetivo elaborar um projeto para intervenção 

sobre um problema selecionado. Para esse projeto utilizou-se dez passos para 

construir um plano de ação, esses passos foram fundamentais, pois, foi a forma de 

enfrentar os problemas de maneira mais sistematizada, menos improvisada, e com 

mais chances de sucesso. Dessa maneira, o plano de intervenção foi elaborado de 

acordo com os dez passos descritos no item a seguir.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
  O lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, 

considerado sem utilidade e que entrou em desuso. O lixo tem várias origens e pode 

ser encontrado no estado sólido e gasoso, sendo classificado como orgânico; restos 

de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira entre outros. O lixo inorgânico é o 

que pode ser reciclado ou não, tais como plásticos, metais, vidros, etc.; no lixo tóxico 

podem ser consideradas as pilhas, baterias, tintas, enquanto os lixos alternativos 

são altamente tóxicos, como é o caso dos nucelares e hospitalares (RIBEIRO, 

2018).  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define que o resíduo sólido 

como o material, substancia objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade (BRASIL, 2016a).     

 Para o serviço de limpeza urbana, os tipos de lixo "doméstico" e "comercial" 

constituem o chamado "lixo domiciliar", que, “junto com o lixo público, representam a 

maior parcela dos resíduos sólidos produzidos nas cidades” (MONTEIRO et al., 

2001, p.27).  

O Lixo Residencial também denominado lixo domiciliar é produzido pelas 

pessoas em suas residências, constituído principalmente de restos de alimentos, 

embalagens plásticas, papéis em geral, plásticos entre outros. O lixo comercial é 

gerado pelo comércio em geral. Os lixos coletados nas cidades são levados para o 

lixão, uma forma inadequada de disposição dos resíduos sólidos, onde lá se 

verificam enormes quantidades de detritos que se encontram a céu aberto. Existem 

também os aterros sanitários destinados ao armazenamento do lixo, onde os 

resíduos são enterrados e compactados. O lixo pode também ser jogado em áreas 

desabitadas, em encostas de rios e córregos. Neste caso ocorre, sobretudo onde 

não há coleta de lixo, podendo ocasionar vários problemas ao meio ambiente, como 

também à população. O lixo ao ser liberado em local impróprio pode atrair insetos 

hospedeiros de doenças tais como a dengue e a leptospirose. A decomposição da 

matéria orgânica gera um odor desagradável e produz o ácido líquido denominado 

chorume. Este, ao ser absorvido pelo solo, pode atingir o lençol freático causando a 

poluição ao solo, a água e o ar (RIBEIRO, 2018). 
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Nos depósitos de resíduos, diversos vetores de doenças podem se 

desenvolver, como ratos, moscas, mosquitos e baratas. Esses vetores podem 

transmitir leptospirose, dengue e febre amarela (SANTIAGO, 2012).   

De acordo com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) desde 2007 os 

resíduos gerados na cidade de Belo Horizonte são destinados ao aterro em Sabará. 

A área de aterro em Belo Horizonte desativada em 2007 funciona hoje a Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS) esta localizada no km 531, no Bairro 

Jardim Filadélfia. Onde funcionam programas de reciclagem (Central de 

Aproveitamento Energético do Biogás, um Estação de Reciclagem de Entulho, a 

Unidade de Compostagem, a Unidade de Recebimento de Pneus, uma Unidade de 

Recebimentos de Pequenos Volumes, a Unidade de Educação Ambiental e uma 

célula especial para resíduos de serviços de saúde). Atualmente os resíduos de Belo 

Horizonte são enviados para o aterro de Macaúbas, em Sabará, localizado na 

rodovia MG5, KM 8.1, no bairro General Carneiro (SLU, 2018). 

Existem ainda em Sabará os lixões, que são espaços a céu aberto, onde fica 

apodrecendo ou é queimado. Nessas locais, á o risco constante de poluição do solo, 

do ar, das águas superficiais e subterrâneas e, ainda, a proliferação de doenças.   

O crescimento desorganizado e sem planejamento urbano da cidade de 

Sabará, é um ator que contribui para as dificuldades do descarte do lixo urbano. 

Conforme descrito por Correa et al (2007), o desenvolvimento sem planejamento 

urbano das cidades traz dificuldades para o descarte do lixo, que passa a agredir 

diretamente o ambiente e a influenciar na saúde da população.       

A desmobilização dos movimentos sociais pode ser considerada um fator que 

contribui para o problema do lixo na comunidade uma vez que esta não se organiza 

coletivamente para melhorar os processos de despejo e coleta de forma que as 

atitudes acabam sendo individuais. Observou-se, também, que o problema do lixo 

pode ser agravado pela presença de animais soltos na comunidade, principalmente 

cães que espalham o lixo, favorecendo a proliferação de vetores. A informação das 

pessoas sobre o saneamento é de fundamental importância já que aquelas que 

sabem o horário de passagem do lixeiro têm mais facilidade de descartá-lo e evitam 

assim o acúmulo na rua (VIEIRA e cols, 2012). 

Os resíduos gerados por aglomerações urbanas e, também, por processos 

produtivos constituem um grande problema, tanto pela quantidade quanto pela 
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toxicidade de tais rejeitos. A solução para tal questão não depende apenas de 

atitudes governamentais ou decisões de empresas; deve ser fruto também do 

empenho de cada cidadão, participar de organizações não governamentais ou 

simplesmente segregar resíduos dentro de casa, facilitando assim os processos de 

reciclagem (ARAUJO et al., 2016). 

Segundo Rosa et al. (2010), destaca-se a necessidade por campanhas 

educativas e programas de educação ambiental intuito de minimizar as 

consequências e eliminar o descarte inadequado do lixo. 

A educação ambiental é uma peça fundamental para o sucesso de qualquer 

programa de coleta seletiva. A educação visa ensinar o cidadão sobre o seu papel 

como gerador de lixo. Quando a população fica ciente do seu poder e seu dever de 

separar o lixo, passam a contribuir mais ativamente ao programa. Com isso, haverá 

um desvio cada vez maior dos materiais que outrora iam para o aterro – é uma 

economia de recursos (ROSA et al., 2010). 

Um dos problemas que mais tem se destacado na contemporaneidade é o 

lixo urbano, em especial o sólido, pois se libera uma enorme quantidade de lixo e 

grande parte desses resíduos não são processados (RIBEIRO, 2018).  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Descarte inadequado do lixo 

doméstico”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós 

críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Neste sentido, pretende-se criar junto à equipe 

de saúde da família um plano de intervenção e soluções prioritárias para realização 

de projetos sociais e mudança do hábito de vida da comunidade em relação ao 

descarte e coleta do lixo. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  
 

Algumas casas da comunidade onde está inserida a população assistida pela 

ESF Fátima II – Equipe Azul estão às margens do esgoto a céu aberto, existem 

muitas ruas sem pavimentação nos bairros de residência da população e vielas, o 

que dificulta a passagem de carros de coleta seletiva e até mesmo o carro utilizado 

para visitas domiciliares. No período chuvoso, a situação agrava-se com 

alagamentos em locais específicos.  

Assim, durante o acolhimento dos usuários na unidade, nas consultas e nas 

visitas domiciliares, estamos focando em orientações para cuidar do lixo, dos 

animais, da água utilizada nos domicílios, sobre o risco físico dos alagamentos e 

sobre as doenças que o mau acondicionamento do lixo pode gerar (por exemplo, 

dengue, diarreia, lesões e outras). 

Os impactos da disposição de lixo podem ser originados pelo descarte 

individual inadequado. O descarte de lixo inadequado em vias públicas, córrego e 

outros locais impróprios podem ocasionar agravamento das enchentes e a 

disseminação de doenças. 

Para facilitar o processo de descrição do problema, utilizou as informações do 

quadro 2. 

  

Quadro 2. Descritores do problema descarte lixo inadequado  

Descritores  Número de casos   Fontes  

Casas com descarte 
inadequado do lixo 

200 Registro de Equipe  

Casas com dificuldade na 
coleta de lixo 

300 Registro de Equipe 



23 
 

  

Casas localizadas na 
margem do esgoto 

100 Registro de Equipe 

Ruas sem pavimentação  14 Registro de Equipe 

Construções com risco de 
alagamento  

200 Registro de Equipe 

Casas próximas ao córrego 300 Registro de Equipe 

Número de casos com 
diarreia mensal 

6 a 8 Registro de Equipe 

Ausência de rede de esgoto 100 Registro de Equipe 

Fonte: Própria autora.  
 

 
6.2  Explicação do problema   
 
 O hábito inadequado de disposição final de lixo doméstico, associado ao 

esgoto sem a devida tubulação, sem dúvida é o problema prioritário do território. O 

correto acondicionamento dos resíduos sólidos terá um impacto positivo para a 

saúde da comunidade assistida. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos  
 

Os nós críticos são Causas ou situações que geram o problema prioritário, 

cuja resolução terá grande impacto também na resolução do problema prioritário, e 

nesse projeto foram os seguintes destacados:  

Fonte: Própria autora  
 

6.4 Desenho das operações  
 

Nesta etapa, foi realizado o desenho das operações a partir dos nós críticos, 

a identificação dos produtos e resultados esperados para cada operação definida e 

os recursos críticos para colocá-las em prática. Conforme descrito no quadro 3. 

 
Quadro 3. Desenho das Operações para os “nós” críticos do problema. Descarte 
inadequado do lixo doméstico na comunidade assistida pela equipe de Saúde 
Fátima II – Equipe Azul, Sabará / MG”. 

a) Ausência de separação do lixo doméstico. 

b) Disposição inadequada do lixo doméstico. 

c) Acumulo de lixo na rua. 

d) Ausência de projeto social e educativo 
 

 

Nó critico Operação-
Projeto 

Resultados 
Esperados 

Produtos Recursos necessários 

Ausência 
de 

Quebrar tabus: 
Modificar hábitos 

Coleta 
seletiva, 

Separação dos 
resíduos e coleta 

Político: conseguir local 
para realização do evento, 
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Fonte: Própria autora.  
 
 
6.5 Identificação dos recursos críticos  
 
 

O objetivo desse passo é identificar os recursos críticos que devem ser 

consumidos em cada operação, sendo sintetizados no quadro 4. 

 

Quadro 4. Identificação dos recursos críticos relaivos ao problema “Descarte 
inadequado do lixo doméstico na comunidade assistida pela equipe de Saúde 
Fátima II – Equipe Azul, Sabará / MG”. 
Operação-projeto Recursos críticos 

Quebrar tabus:  
Disposição do lixo doméstico. 
 

Político: conseguir local para realização do 
evento, mobilização social. 
Financeiro: para recursos audiovisuais, 
folhetos educativos. 
Organizacional: Mobilização da população 
através de palestras.   

Bem viver: 
Acondicionamento adequado do resíduo 
doméstico.  

Político: Material informativo para divulgação 
dos resíduos recicláveis, e disponibilização de 
palestras e reuniões. 
Organizacional: Mobilização da população 
durante os projetos de reciclagem do lixo em 
matéria prima.  
Estrutural: Estrutura e capacitação de pessoas 
 

Não: ao lixo na rua: Fornecer à população um 
projeto social e educativo 

Político: Mobilização social 

Fonte: Própria autora.  

separação 
do lixo 
doméstico.  

de vida. recolhimento 
de resíduos.  
 

de lixo. mobilização social. 
Financeiro: para recursos 
audiovisuais, folhetos 
educativos. 
Organizacional: 
Mobilização da população 
através de palestras. 

Disposição 
inadequada 
do lixo 
doméstico. 

Bem viver:  
Acondicionamento 
adequado do 
resíduo 
doméstico. 

Reciclagem 
e utilização 
de lixo como 
matéria 
prima. 
 

Avaliação do nível 
de conhecimento 
e educação da 
população sobre 
reciclagem. 
 
Palestras 
mensais. 
 

Cognitivo: informações 
sobre saneamento básico. 
Político: disponibilização 
de palestras e reuniões. 
Organizacional: 
estruturação de equipe 
para orientação. 
 

Acumulo 
de lixo na 
rua. 

Não: ao lixo na 
rua: 
Fornecer à 
população um 
projeto social e 
educativo. 

Reciclagem 
e utilização 
de lixo como 
matéria 
prima. 

Campanha sobre 
coleta de lixo, 
anunciado em 
panfletos. 
Acompanhamento 
na coleta. 

Político: Mobilização 
social. 
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6.6 Análise na viabilidade do plano  

 

São os seguintes objetivos principais nesse plano: 

a) Identificar os atores que controlam recursos críticos necessários para 

implantação de cada operação. 

b) Analisar a motivação desses atores em relação aos objetivos pretendidos pelo 

plano. 

c) Desenhar ações estratégicas para motivar os atores e construir a viabilidade 

da operação. 

 

  Para facilitar o processo de análise de viabilidade do plano, utilizou-se as 

informações no quadro 5. 

 

Quadro 5. Proposta de ações para modificação dos atores relativos ao problema 
“Descarte inadequado do lixo doméstico na comunidade assistida pela equipe de 
Saúde Fátima II – Equipe Azul, Sabará / MG”. 

 
Operações- 
Projetos 

 
Recursos 
críticos 
 

 
Ator que 
controla 

 
Motivação 

 
Ações 
estratégicas 

Quebrar tabus: 
Modificar hábitos 
de vida. 

Político: 
conseguir o 
apoio da 
secretaria do 
meio ambiente e 
prefeitura.  
 
Financeiro: 
disponibilização 
de informação 
com palestra. 
 

Secretário do 
meio ambiente e 
Prefeito 
 
 
 
 
  

Favorável 
 
 
 
 
 
 

Apresentar o 
projeto ao 
Secretário do meio 
ambiente. 

Bem viver:  
Acondicionamento 
adequado do 
resíduo 
doméstico. 

Financeiro: 
verba para 
reciclagem. 
  
Político: 
conseguir 
estrutura para 
realizar o 
projeto. 
 

Secretaria de 
desenvolvimento 
social 
 
Cultura e Lazer, 
ONGs, Defesa 
Social e 
Judiciário. 

Favorável 
 
 
 
Algumas 
instituições são 
favoráveis e 
outras são 
indiferentes. 

Apresentar o 
projeto. 
 
 
Apoio de 
associações. 

Não: ao lixo na 
rua: Fornecer à 
população um 
projeto social e 
educativo.  

Político: 
disponibilização 
de palestras e 
reuniões. 
  

Prefeito e 
secretaria de 
desenvolvimento 
social. 
 

Favorável 
  

Apresentar o 
projeto. 
 
Apoio das 
associações e da 
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Organizacional: 
estrutural e 
capacitação de 
pessoas. 
 

Associações dos 
bairros e 
Prefeitura 
Municipal. 

Prefeitura. 

Fonte: Própria autora.  
  
 
 
6.7 Elaboração do plano operativo  
 

Corresponde a elaboração do plano operativo. Dessa maneira, a equipe é 

dividida em responsáveis para cada operação e são estabelecidos os prazos para a 

implantação do projeto.  

O plano operativo foi descrito no quadro 6. 

 

Quadro 6. Plano Operativo relativo ao problema “Descarte inadequado do lixo 
doméstico na comunidade assistida pela equipe de Saúde Fátima II – Equipe Azul, 
Sabará / MG”. 
 
Operações 

 
Resultados 

 
Produtos 

 
Ações 
Estratégicas 

 
Responsáv
el 

 
Prazo 

Quebrar tabus: 
Modificar 
hábitos de vida. 

Coleta 
seletiva, 
recolhimento 
de resíduos.  
 

Separação dos 
resíduos e coleta 
de lixo. 

Apresentar o 
projeto 
 
Apoio das 
associações. 

ACS Apresentar o 
projeto em 2 
meses e 
iniciar as 
atividades em 
3 meses. 

Bem viver:  
Acondicioname
nto adequado 
do resíduo 
doméstico. 

Reciclagem e 
utilização de 
lixo como 
matéria prima 

Avaliação do 
conhecimento da 
população sobre 
reciclagem, em 
palestras 
mensais. 
 

Apresentar o 
projeto 
 
Apoio das 
associações. 

Enfermeira Apresentar 
em 2 meses e 
iniciar 
atividades em 
4 meses. 

Não: ao lixo na 
rua: 
Fornecer à 
população um 
projeto social e 
educativo. 

Diminuir 
quantidade de 
lixo na rua em 
20%. 

Campanha 
sobre coleta de 
lixo, anunciado 
em panfletos. 
Acompanhament
o dos pontos de 
coleta. 

Apresentar o 
projeto 

ACS Iniciar em 2 
meses e 
acompanhar 
mensalmente. 

Fonte: Própria autora.  
 
 
6.8 Plano de gestão  
 

O sucesso de um plano, ou pelo menos a possibilidade de que ele seja 

efetivamente implantado, depende de como será feita sua gestão.  
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Para facilitar o processo de descrição do plano de gestão, foi demonstrado no 

quadro 7. 

 
Quadro 7. Acompanhamento do plano de ação relativo ao problema “ Descarte 
inadequado do lixo doméstico na comunidade assistida pela equipe de Saúde 
Fátima II – Equipe Azul, Sabará / MG”. 
Operação-Projeto Produtos Responsável 

e  prazo 
Situação atual 

Quebrar tabus: 
Modificar hábitos 
de vida. 

Avaliação do 
conhecimento da 
população sobre 
reciclagem, em palestras 
mensais.  

 
ACS 

 
Projeto de ação elaborado 

Bem viver:  
Acondicionamento 
adequado do 
resíduo doméstico. 

Avaliação do 
conhecimento da 
população sobre 
reciclagem, em palestras 
mensais. 
 

 
Enfermeira 

Parceiros identificados e 
sensibilizados. 

Não: ao lixo na 
rua: 
Fornecer à 
população um 
projeto social e 
educativo. 

Campanha sobre coleta 
de lixo, anunciado em 
panfletos. 
Acompanhamento dos 
pontos de coleta. 
Informar a população, 
através da educação 
ambiental, os horários 
de coleta. 

ACS Fornecido recipientes 
adequados para coleta. 

Fonte: Própria autora.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

É notório que o descarte de resíduos sólidos no município de Sabará é 

realizado de forma inadequada, envolvendo pobreza, foco de vetores, 

desmoronamento, falta de cidadania e queixas ligada a saúde. 

Com relação aos seres vivos que se proliferam no lixo, os mais preocupantes 

são os mosquitos, baratas e ratos, os quais podem ser transmissores de doenças, 

tornando o lixo uma causa indireta de doenças. 

Nas cidades em desenvolvimento, como Sabará, não restam alternativas, 

senão o de mudanças comportamentais dos moradores em relação aos resíduos 

descartados.  

Constatou-se que o descarte de resíduos sólidos em locais inadequados em 

Sabará é um problema, mas que com a união de todos da comunidade, Poder 

Público, Educação Ambiental e coleta seletiva poderá ser resolvido por meio de 

mudanças de hábitos como: colocar o lixo na porta nos dias e horários determinados 

pela coleta municipal urbana para ser recolhido e levado para os lixões ou aterros 

sanitários e também por meio da prática de reciclagem de materiais. Assim será 

possível minimizar tais efeitos negativos e colaborar com melhoria na qualidade de 

vida da comunidade e alcançar um ambiente sustentável para a atual e futura 

geração. 

Apesar dos avanços em relação à preocupação com a problemática dos 

resíduos sólidos e suas consequências para ao homem e ao meio ambiente, o 

assunto ainda é preocupante nos dias atuais, pois é necessário o desenvolvimento 

de novos valores culturais e éticos, de modo a reorientar o estilo de vida dos 

consumidores e despertar a consciência ambiental dos mesmos. 
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