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1 -  APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS-BH) constitui-

se em: 

 Instrumento de planejamento estratégico para a cidade, que determinará as 

diretrizes e ações, em um horizonte de 20 anos, para o manejo ambientalmente 

adequado e sustentável dos resíduos sólidos e para a educação ambiental e 

mobilização social; 

 Requisito necessário para o município ter acesso aos recursos da União, 

destinados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos, de acordo com 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei Federal no 12.305/2010). 

O processo de elaboração do PMGIRS-BH foi baseado nos seguintes princípios: 

 Interdisciplinaridade e intersetorialidade da Administração Municipal; 

 Participação da sociedade civil organizada; 

 Consideração das influências e inerências da gestão de resíduos provenientes 

da RMBH.  

São etapas de elaboração do PMGIRS-BH: 

1. Planejamento das Ações de Comunicação e Mobilização Social; 

2. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos; 

3. Identificação das Possibilidades de Gestão Associada; 

4. Planejamento das Ações do PMGIRS; 

5. Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS. 

Este relatório refere-se à consolidação dos relatórios parciais listados a seguir, que 

integram o Diagnóstico da Gestão dos Resíduos Sólidos – Etapa 2: 

 Aspectos gerais do Município; 

 Aspectos legais; 

 Aspectos operacionais e de infraestrutura; 

 Aspectos financeiros e orçamentários; 

 Aspectos de mobilização social, educação ambiental e controle social. 

O objetivo principal do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos é possibilitar o entendimento 

do cenário atual da situação dos resíduos e das ações geradoras destes em Belo 

Horizonte. 
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Seu conteúdo atende às exigências da PNRS (art.19), contemplando a análise da 

gestão de todos os resíduos, não apenas aqueles de responsabilidade do poder público 

municipal, de acordo com a classificação estabelecida na Lei Municipal no 10.534/2012: 

 Resíduos sólidos públicos 

 Resíduos sólidos domiciliares 

 Resíduos especiais 

o Resíduos de serviços de saúde 

o Resíduos da construção civil e volumosos 

o Resíduos de grandes geradores 

o Resíduos de poda e similares 

o Resíduos orgânicos 

o Resíduos reversos 

o Resíduos de serviços de transportes 

o Resíduos de serviços de saneamento  

o Resíduos industriais 

o Resíduos de mineração 

o Resíduos agrossilvopastoris  
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2 - ASPECTOS GERAIS 

O relatório parcial dos Aspectos Gerais apresenta as informações consolidadas para o 

município de Belo Horizonte e RMBH, abordando: 

 A inserção metropolitana e regional, quanto às questões socioeconômicas e 

ambientais (físicos e bióticos); 

 A caracterização e a dinâmica municipal, partindo da formação do município de 

Belo Horizonte, dados socioeconômicos, ambientais (físicos e bióticos) e de 

saneamento básico. 

Analisar o volume populacional e seu crescimento é fundamental para pensar a gestão 

integrada de resíduos sólidos, tendo por base a relação entre o número de habitantes 

de uma localidade e o volume de resíduos gerados.  

Embora o tamanho da população seja o determinante principal nos estudos sobre a 

geração e gerenciamento de resíduos, Silva (2008) ressalta a relação direta da situação 

dos resíduos com o incremento no processo de desenvolvimento econômico do país, 

com a dinâmica populacional, com os aspectos culturais e políticos, com as inovações 

tecnológicas, com o aumento do consumo de produtos cada vez mais descartáveis, 

com a responsabilidade constitucional, com a situação financeira dos municípios, como 

também com a questão social dos catadores. 

As formações físicas e predominâncias bióticas também fornecem importantes 

potencialidades ou limitações a serem consideradas dentro do PMGIRS-BH, seja na 

escolha das áreas para tratamento e disposição dos resíduos, pelo risco de passivos e 

degradações a partir de falhas e contaminações, ou pela disponibilidade de material 

orgânico, isolamento e controle de pragas. 

O município de Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, localizada na 

porção centro-sul do estado. Ao longo de sua existência, o Município sofreu um 

acelerado crescimento populacional, propiciado pelo avanço da industrialização e por 

sua localização estratégica, situada entre os principais eixos econômicos e de 

mobilidade do país. Possui área de 331 km² e população de 2.491.109 habitantes 

(IBGE, 2014), sendo o mais populoso município de Minas Gerais e o sexto mais 

populoso do Brasil. 

A RMBH é a terceira mais populosa região metropolitana do Brasil e representa o centro 

político, econômico, cultural e demográfico de Minas Gerais. Congrega 34 municípios 

com perfis diferenciados e um quadro socioeconômico, administrativo-financeiro e 

territorial extremamente desigual. Sua área é de 9.459,1 km², correspondente a 1,6% 
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do território mineiro e sua população é de 4.882.997 habitantes, o que representa 

24,92% da população total de Minas Gerais (IBGE, 2010). 

 

Figura 1 - Mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Fonte: PMGIRS-BH 
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Tabela 1 – Dados socioeconômicos dos municípios da RMBH e Colar Metropolitano 
de Belo Horizonte – População e PIB. 

FAIXA POPULACIONAL  MUNICÍPIO POPULAÇÃO1 PIB 2011 (R$ mil) 

Até 5 mil 

Fortuna de Minas 2.893 27.593 

Funilândia 4.196 34.172 

Moeda 4.922 37.134 

São José da Varginha 4.702 88.769 

Taquaraçu de Minas 4.030 43.755 

De 5 mil a 10 mil  

Baldim 8.071 68.198 

Belo Vale 7.816 102.747 

Bom Jesus do Amparo 5.923 41.072 

Bonfim 7.016 55.185 

Capim Branco 9.537 74.857 

Confins 6.478 1.540.849 

Florestal 7.209 62.334 

Inhaúma 6.158 77.545 

Itatiaiuçu 10.781 1.441.352 

Nova União 5.779 48.286 

Prudente de Morais 10.388 80.257 

Rio Acima 9.924 142.515 

Rio Manso 5.684 45.273 

São Gonçalo do Rio Abaixo 10.588 2.798.420 

De 10 mil a 30 mil 

Barão de Cocais 31.270 997.045 

Itaguara 13.172 140.540 

Jaboticatubas 19.052 122.265 

Juatuba 25.087 821.631 

Mário Campos  14.624 92.605 

Mateus Leme 30.155 439.570 

Raposos 16.230 84.098 

Santa Bárbara 30.169 371.120 

São Joaquim de Bicas 29.162 377.412 

São José da Lapa 22.257 363.663 

Sarzedo 29.889 505.978 

De 30 mil a 100 mil 

Brumadinho 37.857 2.051.528 

Caeté 43.739 382.568 

Esmeraldas 67.208 382.837 

Igarapé 39.774 686.759 

Itabirito 49.768 2.367.801 

Itaúna 91.543 1.695.902 
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FAIXA POPULACIONAL  MUNICÍPIO POPULAÇÃO1 PIB 2011 (R$ mil) 

Lagoa Santa 59.770 957.594 

Matozinhos 36.719 657.206 

Nova Lima 89.900 6.497.444 

Pará de Minas 91.158 1.725.886 

Pedro Leopoldo 62.951 1.136.872 

De 100 mil a 500 mil 

Betim 417.307 28.085.221 

Ibirité 173.873 1.363.607 

Ribeirão das Neves 322.659 2.170.645 

Sabará 134.382 1.478.668 

Santa Luzia 216.254 2.133.716 

Sete Lagoas 232.107 5.996.592 

Vespasiano 118.557 1.628.471 

De 500 mil a 1 milhão Contagem 648.766 18.912.326 

Acima de 1 milhão Belo Horizonte 2.502.557 54.996.326 

    
Nota: 1 – Estimativas do IBGE para 01/07/2015 

Fonte: IBGE, 2015. 
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3 - ASPECTOS LEGAIS 

O relatório parcial dos Aspectos Legais abrange: 

 A identificação e a análise dos dispositivos legais vigentes, aplicáveis à gestão 

integrada de resíduos sólidos (leis, decretos, códigos, políticas, resoluções e 

outros); 

 A avaliação dos contratos de serviços por terceiros, celebrados com a SLU antes 

da Lei no 12.305/2010, para identificação da necessidade de suas adequações.  

3.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Foram identificados os atos normativos vigentes, relativos à gestão integrada de 

resíduos sólidos, nas três esferas federativas (federal, estadual e municipal), incluindo 

leis, decretos, resoluções, deliberações normativas, normas técnicas e demais 

instrumentos correlatos. 

Tais atos normativos foram sistematizados, por meio de sua classificação, de acordo 

com a vertente legislativa com a qual mais se relacionam na instrumentalização do 

sistema de gestão integrada de resíduos sólidos:  

 Ordem político-econômica: Sistematiza os atos normativos que estabelecem as 

formas legais de institucionalização do sistema de gestão de resíduos sólidos, 

bem como as formas de remuneração e cobrança pelos serviços; 

 Ordem ambiental: Sistematiza os atos normativos que visam resguardar o meio 

ambiente, por meio dos processos de licenciamento, para implantação de 

atividades que apresentem risco para a saúde pública e para o meio ambiente;  

 Manejo dos resíduos sólidos: Sistematiza os atos normativos ligados 

especificamente ao manejo dos resíduos sólidos, que visam orientar, regular e 

estabelecer os procedimentos para o Poder Público e os geradores de resíduos 

sólidos, desde sua geração até a destinação final; 

 Ordem social: Sistematiza os atos normativos ligados aos aspectos sociais da 

gestão de resíduos sólidos.  

3.2 AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES 

Foi realizado o levantamento dos contratos/convênios de serviços realizados por 

terceiros, celebrados com a SLU, tendo sido identificados 37 itens, que foram 

agrupados por categoria, de acordo com a atividade e a etapa de manejo dos resíduos, 

a saber: atividades de coleta, de limpeza de vias, serviços de operação da estação de 
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transbordo, do processamento e destinação dos resíduos de construção civil e dos 

resíduos sólidos urbanos, dentre outros.  

A partir do levantamento realizado, e com enfoque na previsão contida no Termo de 

Referência de elaboração do PMGIRS (que prevê a análise de contratos vigentes e que 

tenham sido celebrados antes de 02 de agosto de 2010, data da entrada em vigor da 

Lei da PNRS), constatou-se que os contratos a serem analisados são os seguintes:  

Contrato no 266/2008 

O contrato, com vigência de 25 anos, foi celebrado com a Macaúbas Meio Ambiente 

S/A, em 20 de novembro de 2008, e tem como objeto a prestação de serviço público 

de disposição final, em aterro sanitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

classificados, segundo ABNT, como sendo Classe II-A e Classe II-B, provenientes da 

limpeza urbana do Município de Belo Horizonte. 

Conforme exposto, há a previsão contratual de aterragem de resíduos sólidos urbanos 

de Classe II-A (não inertes) e Classe II-B (inertes), segundo classificação da ABNT NBR 

nº 10004/2004, que é também utilizada no art. 4º, § 1º, da Lei Municipal no 10.534/2012 

(classificação de resíduos quanto à sua natureza).   

A ABNT NBR nº 10004/2004 classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais 

riscos ao meio ambiente e à saúde pública conforme descritivo a seguir:  

a) Resíduos classe I – Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, conforme 

definido em 3.2, ou uma das características descritas em 4.2.1.1 a 4.2.1.5, ou constem nos 

anexos A ou B; 

 

b) Resíduos classe II – Não perigosos: 

Resíduos classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações 

de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes, nos termos desta 

Norma. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; 

Resíduos classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico 

e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT 

NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor, conforme anexo G. 

Alguns dos resíduos não-perigosos previstos na norma ABNT NBR nº 10004/2004 são 

inertes (Classe II B), ou seja: seus componentes químicos são insolúveis e não 

biodegradáveis (ex. resíduos de borracha e areia de fundição). Se cotejados tais 
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exemplos de resíduos de natureza inerte (abordados especificamente quanto ao critério 

da composição química) com a classificação mais genérica quanto ao "tipo", adotada 

na Lei Municipal n.º 10.534/2012, é possível verificar que alguns se enquadram como 

resíduos especiais, especificamente, como resíduos da construção civil e congêneres, 

em que se incluiriam, por exemplo, resíduos de minerais não-metálicos, areia de 

fundição, etc.  

A partir de tal análise, nota-se uma inadequação do Contrato n.º 266/2008, diante do 

arcabouço principiológico e dos objetivos da Lei da PNRS (que prevê a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos), bem como diante da Lei Municipal n.º 

10.534/2012 (que prevê, para resíduos sólidos especiais (dentre os quais podem ser 

incluídos resíduos de construção civil e inertes), a necessidade de procedimentos 

especiais para o seu manejo e destinação, tendo em vista os impactos negativos e os 

riscos à saúde e ao meio ambiente).  

A disposição final ambientalmente adequada de resíduos inertes (considerados, por 

sua composição química, resíduos especiais, dentro da classificação da Lei Municipal 

n. 10.534/2012) deve ser operada em processo específico de aterragem, conforme 

NBR ABNT 15113/2004, visando a reservação de materiais segregados, de forma a 

possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme princípios 

de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente.   

Diante disso, em 2012, a SLU celebrou contrato com CZAR Engenharia Ambienta Ltda. 

(antiga Construtora Égide Ltda.) especificamente para a prestação de serviço de 

recebimento, triagem, armazenamento temporário, destinação e disposição final de 

resíduos da construção civil, resíduos volumosos, inertes e rejeitos. 

Merece destaque ainda que o Projeto Básico previsto no Edital de Licitação inclui uma 

tabela de projeção da demanda para disposição final de resíduos em aterro sanitário, 

compreendendo o período da concessão, ou seja, de 2008 a 2032.  

Para elaboração dessa projeção, foi considerada uma taxa de crescimento anual dos 

resíduos a serem aterrados de 2% ao ano, no período de 2007 a 2016, e de 3% ao ano, 

a partir de 2017, até o fim da concessão.  

Assim, verifica-se que o horizonte de planejamento previsto no Projeto Básico que 

baseou a contratação em análise está em clara desconformidade com as diretrizes da 

Lei da PNRS, que preveem a necessidade de redução da geração de resíduos e 

colocam a aterragem (disposição final de rejeitos em aterro) como última etapa de 

destinação, a ser adotada depois de esgotadas todas as possibilidades de recuperação 

e tratamento aplicáveis aos resíduos sólidos. 
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A partir da entrada em vigor da Lei da PNRS, a adoção de ações coordenadas para 

gerenciamento sistêmico das etapas prévias de destinação (não- geração, reutilização, 

reciclagem e tratamento), com vistas a reduzir a quantidade de resíduos enviados para 

disposição final em aterro dos resíduos sólidos urbanos tornou-se imposição legal 

vinculante para Poder Público, tornando premente uma revisão da tabela de projeção 

de massa de resíduos contida no Projeto Básico, à qual alude o item 4.3 do Contrato 

no 266/2008.  

Contrato no 244/2008 

O contrato, com vigência de 15 anos, foi celebrado com o Consórcio Horizonte ASJA, 

em 08 de julho de 2008, e tem como objeto a concessão para exploração do biogás 

gerado no Aterro Sanitário da Central de Resíduos Sólidos - CTRS/BR040. 

O referido contrato deu condições para conjugação da captação de biogás e sua 

utilização na geração e comercialização de energia elétrica, em mecanismos de 

desenvolvimento limpo e sustentável apto a ensejar a emissão de RCEs e sua 

respectiva comercialização, reduzindo os efeitos danosos dos gases de efeito estufa e 

gerando benefícios financeiros para o Poder Público, o qual participa de porcentagem 

da renda obtida com a comercialização de energia elétrica gerada e dos RCEs.  

Nesse sentido, a motivação e a finalidade do Contrato nº 244/2008 parecem ajustar-se 

às disposições da Lei nº 12.305/2010, vindo a implementar concretamente diretrizes 

para o adequado tratamento dos impactos ambientais e contaminação gerados pelo 

funcionamento do antigo aterro de Belo Horizonte, hoje já desativado, contribuindo, com 

isso, também, para o alcance dos objetivos legais estabelecidos para a Política 

Nacional de Mudança do Clima e para a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da 

Mudança Climática, conforme evidenciado no Relatório Parcial de “Aspectos Legais”, 

integrante do presente Diagnóstico. 

 



 

 

Página: 32/208 

Arquivo: 126-REL-CONS-P2-DIAGNOSTICO-R07-161124 

4 - ASPECTOS OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA 

4.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

O diagnóstico da estrutura administrativa da SLU foi realizado por meio do 

levantamento de informações, a partir de: 

 Análise da legislação vigente, referente à estrutura administrativa, e delimitação 

de objetivos e atribuições da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte, bem como de suas diretorias, departamentos, divisões e seções; 

 Apresentações feitas pelos titulares de departamentos e de alguns setores, que 

destacaram dados da estrutura organizacional da autarquia, com as principais 

atribuições, a legislação que norteia seus trabalhos, as interfaces internas e 

externas, pontos fortes, pontos fracos e expectativas da equipe; 

 Realização de entrevistas com a equipe técnica da SLU; 

 Análise de dados, relatórios e estudos disponibilizados pela SLU; 

 Realização de visitas técnicas às unidades operacionais.  

DESCRIÇÃO DA ATUAL ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SLU  

As ações da limpeza urbana em Belo Horizonte são de responsabilidade da 

Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, a qual integra a Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos – SMSU, e as Secretarias de Administração Regional Municipal – 

SARMU, por meio de suas respectivas Gerências Regionais de Limpeza Urbana – 

GERLU. 
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Figura 2 - Estrutura Organizacional da PBH.  

Fonte: PBH, 2015. 
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Figura 3 - Estrutura Organizacional da SLU.  

Fonte: SLU, 2015. 
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Superintendência 

A Superintendência é exercida pelo titular do cargo em comissão de Superintendente, 

que tem como competências, dentre outras, administrar a Autarquia, em observância 

às deliberações e decisões dos órgãos superiores, praticando os atos necessários à 

supervisão dos serviços e à gestão do patrimônio, como ordenador de despesas, e 

podendo convocar, em caráter extraordinário, reunião do Conselho Fiscal. É também 

de sua competência submeter, à aprovação do Prefeito, a Proposta Orçamentária 

Anual, o Programa Anual de Trabalho e o Plano Plurianual de Investimentos. Possui 

duas unidades diretamente subordinadas:  

 Divisão de Documentação e Arquivo, que tem como competências o 

gerenciamento, distribuição, controle, registro e protocolo dos documentos 

encaminhados ao Gabinete, assim como a abertura e o controle dos arquivos e 

dos processos administrativos do Gabinete,  

 Departamento de Políticas Sociais e Mobilização, responsável pelo 

planejamento, execução e coordenação de programas, projetos e campanhas 

educativas da limpeza urbana, difundindo os princípios de redução, reutilização 

e reciclagem.  

Na estrutura organizacional da autarquia, estão previstas 06 (seis) Assessorias, das 

quais uma é de Comunicação Social, sendo as demais competências diretamente 

escolhidas pelo Superintendente.  

Diretoria Operacional 

A Diretoria Operacional tem como competências: 

 O controle ambiental, a manutenção, operação e acompanhamento do 

licenciamento ambiental das unidades que integram a CTRS BR-040: a estação 

de transbordo, o pátio de compostagem, a estação de reciclagem de entulho, a 

célula de aterramento dos resíduos de serviços de saúde; o acompanhamento 

técnico da usina termoelétrica de aproveitamento do biogás; e a fiscalização 

técnica e gerencial dos contratos para destinação dos resíduos (CTR Macaúbas 

e Maquiné), por meio do Departamento de Tratamento e Disposição de 

Resíduos; 

 A coordenação e supervisão dos serviços regulares e de emergência de limpeza 

pública, além da supervisão das atividades relativas à manutenção de máquinas, 

veículos e equipamentos, por meio do Departamento de Serviços de Limpeza.  
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Faz parte da Diretoria Operacional o Centro de Operação e Controle – COC, que tem 

como principais atribuições o monitoramento remoto e com equipes de campo, da 

qualidade da execução dos serviços, da frota das contratadas e de pontos críticos de 

deposição clandestina de resíduos, como suporte às ações de fiscalização da 

Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização - SMAFIS.  

Diretoria de Gestão e Planejamento 

A Diretoria de Gestão e Planejamento tem como atribuições principais o planejamento 

e o monitoramento da qualidade dos serviços de coleta e limpeza pública, além da 

coordenação e controle da elaboração dos planos e programas de limpeza pública.  

Merecem destaque ainda as ações de planejar, coordenar e monitorar o cumprimento 

da legislação urbanística e ambiental do Município, antes a cargo de unidade específica 

de fiscalização dessa Diretoria. Em 2011, por meio da Lei no 10.101, a fiscalização foi 

incorporada à administração direta, por meio da SMAFIS, cabendo à SLU a 

colaboração com a mesma no exercício do poder de polícia. A partir dessa Lei, coube 

à SMAFIS o planejamento, a coordenação, a normatização, o monitoramento e a 

avaliação da fiscalização do cumprimento da legislação, em relação ao adequado 

manejo dos resíduos sólidos. 

Diretoria Jurídica  

São atribuições da Diretoria Jurídica: coordenar os serviços jurídicos e processos do 

contencioso; centralizar, redigir e publicar todos os atos administrativos ordinatórios; 

coordenar e supervisionar a aprovação dos editais de licitação e a prática dos atos 

jurídicos inerentes aos processos licitatórios; redigir convênios, contratos e 

regulamentos; supervisionar processos de dívida ativa; representar a SLU em juízo ou 

fora dele; articular-se junto à administração direta, visando à adequação dos critérios 

jurídicos, na condução dos trabalhos da SLU. 

Diretoria Administrativo-Financeira 

As atribuições da Diretoria Administrativo-Financeira são: elaborar as propostas 

orçamentárias; elaborar e reformular a estrutura administrativa, o quadro de pessoal, o 

plano de cargos e salários e o regulamento de pessoal; executar e coordenar a 

administração de pessoal, de material, de equipamentos, de patrimônio, de protocolo, 

de arquivamento de documentação, de serviços gerais; executar e coordenar a 

administração financeira e contábil, as ações de suporte à informatização; planejar, 

coordenar, realizar e supervisionar os procedimentos licitatórios. 

É importante destacar a subordinação da autarquia aos órgãos orçamentários e 

financeiros da administração direta, para aprovação de seu planejamento financeiro. 
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São constantes também as alterações nos mecanismos de controle de despesas do 

governo municipal, demandando frequentes atualizações por parte dos técnicos da 

área.  

RECURSOS HUMANOS 

Na prestação dos serviços de limpeza urbana à população de Belo Horizonte, seja nos 

trabalhos administrativos, técnicos ou operacionais, em 2015 estiveram envolvidos 

1.335 empregados públicos da SLU, além dos trabalhadores vinculados às empresas 

contratadas (PMS 2016/2019, atualização 2015). A equipe da SLU é multidisciplinar, 

formada por engenheiros, arquitetos, economistas, administradores, advogados, 

psicólogos, sociólogos, técnicos e especialistas diversos. 

ANÁLISE E SUGESTÕES DE LINHAS DE APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA E 

PROCESSOS 

A avaliação das informações e a história da SLU corroboram seu papel pioneiro na 

gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Impõe-se, entretanto, uma revisão de processos 

e estrutura, tanto em razão da adaptação natural a novas tecnologias e ambiência 

institucional, quanto pelo fato de ter havido, nas últimas décadas, uma transformação 

do papel da instituição. De uma organização que executava as atividades-fim, 

diretamente, a SLU, gradativamente, passou a contratar quase todos os serviços, 

através de empresas especializadas. Exemplos típicos são as necessidades de 

aperfeiçoamento dos mecanismos de administração e fiscalização dos contratos, e de 

acompanhamento e avaliação dos serviços contratados.  

No âmbito do diagnóstico, é visível a demanda por melhorias nos processos de 

comunicação organizacional, que vençam barreiras entre órgãos internos, 

excessivamente compartimentalizados e com insuficiente fluidez de informações 

técnicas e administrativas. 

Pelo fato de ter havido, nas últimas décadas, uma crescente incorporação de novas 

tecnologias ao setor de limpeza urbana, é particularmente importante internalizar a 

função do planejamento estratégico, integrado, mas diferenciado do planejamento da 

execução dos serviços de limpeza urbana.  

Em relação à fiscalização dos contratos para prestação dos serviços de limpeza urbana, 

não há sistemas organizados de complexidade proporcional ao tamanho e diversidade 

de objetos contratuais necessários para abarcar todas as atividades da SLU.  

É urgente e importante substituir os atuais procedimentos manuais de fiscalização da 

eficiência e efetividade dos serviços contratados por sistemas informatizados, bem 
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como adaptar a estrutura administrativa e os recursos humanos para tais tarefas, 

cruciais no modelo de gestão baseado em serviços terceirizados. 

Há de se considerar ainda a necessidade da realização de estudos específicos das 

consequências do modelo centralizado de fiscalização da legislação urbanística e 

ambiental vigente, conforme adotado pela PBH, que fez lotar na Secretaria Adjunta de 

Fiscalização da SMSU todos os fiscais de limpeza urbana.  

Igualmente, no mesmo contexto de avaliação de métodos gerenciais praticados, 

verifica-se a necessidade de: 

 Desenvolvimento de novos modelos de contratação das atividades-fim da SLU, 

inclusive considerando a possibilidade de unificar e simplificar objetos 

contratuais;  

 Informatização dos processos de apuração de dados de produção, com vistas a 

agilizar e permitir o cálculo confiável dos custos dos serviços contratados, de 

modo a orientar as licitações e eventuais alterações ao longo da execução dos 

contratos;  

 Revisão da metodologia adotada para apuração dos custos de serviços. 

Torna-se, ainda, imprescindível, a criação, na autarquia, de uma área com esta 

competência específica de captação de recursos, com vistas a cumprir o planejamento.  

Por último, resta evidente que é necessário aprimorar o sistema de gestão de pessoas 

do modo a manter o maior ativo da SLU - a qualidade e envolvimentos dos seus quadros 

-, mas também atualizar permanentemente meios e processos que motivem e 

desenvolvam os talentos internos. 

4.2 SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Apresenta-se, a seguir, o cenário atual da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 

em Belo Horizonte, por tipo de resíduo, não se limitando àqueles manejados pelo poder 

público municipal. 

A geração crescente e diversificada dos resíduos sólidos exige soluções de manejo 

diferenciado, de forma a atender aos princípios estabelecidos pela PNRS, priorizando 

a redução, a reutilização, a reciclagem e a disposição adequada dos rejeitos, bem como 

contribuindo para a melhoria das condições ambientais das áreas urbanas. 

Com esse enfoque, antes mesmo da aprovação da Lei Federal no 12.305/2010, a SLU 

propôs a implantação de um modelo inovador de gestão integrada dos resíduos, não 

só sob o aspecto tecnológico, como também e, principalmente, com uma determinação 
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de incorporar, nesse modelo, de forma intensiva e sistemática, componentes de caráter 

social e ambiental.  

Baseado nos princípios da Agenda 21, também em acordo com a PNRS, esse modelo 

fundamentava-se, portanto, no pressuposto de uma comunidade sustentável, que 

incorpore a dimensão ambiental em suas ações, envolvendo as relações entre os 

indivíduos, a sociedade e a natureza. 

Possuindo os resíduos sólidos um elevado grau de heterogeneidade, considera-se 

importante adotar soluções diferenciadas para as diferentes parcelas constituintes, 

principalmente aquelas que representam os maiores volumes e/ou massas. 

Nesse sentido, foi instituído o Sistema de Manejo Diferenciado e Tratamento 

Descentralizado dos Resíduos, que incentiva a segregação dos materiais nas fontes 

geradoras, com vistas à sua reintegração ambiental, e que contém três programas 

municipais de reciclagem, a saber: Compostagem, Coleta Seletiva dos Recicláveis 

(papel, metal, vidro e plástico) e Gestão dos Resíduos da Construção Civil.  

O diagrama apresentado a seguir demonstra a situação atual do Sistema Municipal de 

Manejo Diferenciado e Tratamento Descentralizado dos Resíduos, sendo evidenciados 

os serviços públicos ofertados, bem como a destinação dos resíduos adotada pelo 

município. 
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Figura 4 - Sistema de manejo diferenciado dos resíduos 

Fonte: Adaptado a partir de SLU, 2015. 
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CONTRATOS EXISTENTES 

Do ponto de vista da execução, vários dos serviços relacionados ao manejo de resíduos 

sólidos são realizados de forma indireta, pela SLU, através de empresas contratadas. 

Estes serviços são gerenciados pelas Gerências Regionais de Limpeza Urbana. Além 

disso, no que se refere à coleta seletiva, há parcerias com cooperativas e associações 

de catadores de materiais recicláveis, que são estabelecidas por meio de convênios, 

no âmbito do Programa de Coleta Seletiva. 

Tabela 2 – Descrição dos contratos existentes por regional e tipo de serviço 

Regional Contrato Serviço 

Barreiro, Centro Sul e 
Oeste 

1467/027/12 

Varrição manual e mecanizada 

Capina e roçada 

Limpeza de bocas de lobo (manual e mecanizada) 

Serviços complementares de limpeza 

Pintura e limpeza de postes e passeios 

Remoção de resíduos de pontos críticos em passeios 

Leste, Nordeste e Noroeste 1468/028/12 Limpeza de vias em Zonas de Especial Interesse Social 

Norte, Pampulha e Venda 
Nova 

1557/044/14 Coleta e transporte dos resíduos  

Único 266/08 
Disposição, em aterro sanitário, dos resíduos da limpeza 
urbana 

Barreiro, Centro Sul e 
Oeste 

002/2015 Coleta domiciliar (convencional, diferenciada e seletiva) e 
transporte  

Leste, Nordeste e Noroeste 003/2015 

Norte, Pampulha e Venda 
Nova 

004/2015 Idem contratos 002 e 003/2015 (caráter emergencial) 

Todas 007/15 a 015/2015 

SERVIÇOS DE MULTITAREFA: 

Raspagem de vias e logradouros  

Remoção de placas, faixas e cartazes 

Limpeza manual de locais diversos e limpeza eventual e 
extraordinária  

Mutirões de limpeza 

Limpeza de córregos 

Remoção de animais mortos 

Limpeza e pintura de postes, hastes, superfícies e meios-fios 

Todas  006/15 

SERVIÇOS DE MULTITAREFA: 

Remoção de pichações  

Remoção de resíduos em deposições clandestinas, manual e 
mecanizada 

Todas  1437/056/11 
Fornecimento, instalação/retirada, recuperação e limpeza de 
cestos coletores de resíduos  

Leste, Centro Sul, 
Nordeste, Noroeste, Oeste, 
Barreiro, Norte, Pampulha, 
Venda Nova 

148/037/11, 
Recebimento, triagem, armazenamento temporário, 
destinação e disposição final de resíduos da construção civil, 
resíduos volumosos, inertes e rejeitos 

1452/012/2012, 

1421/040/11 

 

A seguir é apresentada a situação atual da gestão e gerenciamento dos resíduos 

públicos, domiciliares e especiais. 
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4.2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS 

Conforme a Lei Municipal no 10.534/2012, Resíduos Sólidos Públicos (RPU) são os 

resíduos sólidos lançados por causas naturais, ou pela ação humana, nas vias e outros 

logradouros públicos, objeto dos serviços regulares de limpeza urbana. Os serviços de 

limpeza pública executados em Belo Horizonte são mostrados a seguir.  

Ressalta-se que os resíduos coletados são encaminhados preferencialmente, à 

exceção dos “outros serviços de limpeza urbana”, quando pode haver resíduos inertes, 

para destinação final no Aterro Sanitário do CTRS Macaúbas, no Município de Sabará. 

 

Figura 5 - Serviços de limpeza pública. 

 

4.2.1.1 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

A demanda pelos serviços de limpeza de vias e logradouros públicos está diretamente 

relacionada a aspectos como nível de conscientização da população, ocorrência de 

eventos da natureza, fluxo de transeuntes, densidade populacional, entre outros. 
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A seguir, apresenta-se o detalhamento das principais atividades relacionadas aos 

serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, quais sejam:  

 Varrição - Manual e mecanizada; 

 Limpeza urbana em Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS; 

 Capina e roçada regular - Manual e mecanizada; 

 Limpeza de bocas de lobo - Manual e mecanizada; 

 Lavação de vias e logradouros públicos. 

Varrição 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, varrição é definida como o conjunto de 

atividades necessárias para ajuntar, acondicionar e remover os resíduos sólidos 

lançados, por causas naturais, ou pela ação humana, nos logradouros públicos. 

A atividade de varrição é fundamental para a preservação da saúde e do bem-estar 

públicos, particularmente nas regiões de fluxo mais intenso de pedestres, tais como 

aquelas de concentração de atividade comercial. 

O serviço é realizado de acordo com o planejamento técnico da SLU, com vistas a 

melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados. A determinação da frequência 

da execução do serviço está relacionada aos seguintes fatores: 

 Características de ocupação dos logradouros; 

 Intensidade do trânsito;  

 Demanda de moradores; 

 Tipo de arborização; 

 Fluxo de transeuntes. 

O Município possui aproximadamente 95% % (valor referente a 2014) da extensão das 

vias urbanas pavimentadas que contam com o serviço de varrição. 

A varrição manual regular ocorre predominantemente no horário diurno, em virtude do 

custo de operação. A varrição mecanizada é realizada exclusivamente no período 

noturno, para não provocar impactos no trânsito, sendo executada predominantemente 

nos canteiros centrais com passeios bem estreitos ou inexistentes, onde o tráfego 

intenso de veículos oferece risco aos garis. 

A fiscalização dos serviços contratados é efetuada, de forma direta, por encarregados 

de varrição, servidores públicos da SLU.  
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Figura 6 - Tipos de varrição 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 7 - Frequência de varrição regional Centro-Sul 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 8 - Frequência de varrição regional Nordeste e Leste 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 9 - Frequência de varrição regional Oeste e Barreiro 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 10 - Frequência de varrição regional Pampulha e Noroeste 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 11 - Frequência de varrição regional Venda Nova e Norte 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 12 - Varrição manual em vias e outros logradouros públicos 

Fonte: SLU/CEMP 

 

Em 2013, as equipes de varrição executaram mensalmente, em média, o equivalente 

a 58,4 mil quilômetros de sarjetas. Para a execução dos serviços, foram alocados 1.312 

funcionários, dos quais 90 são da SLU e 1.222 das empresas contratadas.  

Os resíduos provenientes da varrição manual são acondicionados em sacos plásticos 

de 100 litros, na cor amarela. Os sacos são transportados em carrinhos de mão tipo 

“lutocar”, amarrados e dispostos para serem coletados em até 2 horas depois, nos 

pontos predeterminados. Na prática, observa-se uma dificuldade operacional no 

cumprimento desses prazos de recolhimento, comprometendo negativamente a 

imagem da limpeza urbana, decorrente do maior período de exposição dos resíduos 

nas vias públicas. 

 
Figura 13 - Acondicionamento dos resíduos de varrição 

Fonte: Tramitty, 2014 
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A equipe de varrição manual também é responsável pelo esvaziamento dos cestos 

coletores de resíduos leves, cuja frequência acompanha a execução dos serviços no 

seu trecho de atuação. Em Belo Horizonte, atualmente existem 22.849 cestos, 

instalados por meio de contrato que estabelece limpezas periódicas, reparos e 

adesivações, todos realizados sob orientação da SLU e cujos modelos foram aprovados 

pela Comissão de Mobiliário Urbano da PBH.  

 

Figura 14 - Cesto coletor inox 

Fonte: SLU/CEMP 
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Figura 15 - Mapa de localização de cestos coletores de resíduos leves 

  Fonte: MYR, 2015 
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Nas vias onde é realizada a varrição mecanizada existe, também, o serviço de varrição 

manual complementar nos passeios dos canteiros centrais, uma vez que a varrição 

mecanizada é realizada somente nas sarjetas. A qualidade do serviço prestado pela 

varrição mecanizada é influenciada por diversos fatores, dentre os quais: inclinação das 

sarjetas, estado de conservação das vias e presença de veículos estacionados. A 

fiscalização do serviço é realizada por meio de inferências, no dia posterior à sua 

execução.  

 

 

Figura 16 - Proporção de varrição manual e mecanizada entre os anos de 2010 a 2013 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

 

Considerando a característica dos serviços de limpeza urbana como a varrição, em que 

há atuação de trabalhadores em todo território municipal, é obrigatório que a empresa 

contratada disponibilize estrutura de apoio para os trabalhadores, podendo ou não 

utilizar aquelas cedidas pelas SLU. 

Cabe destacar que o serviço de varrição obteve, no mês de abril de 2015, 82% de 

satisfação, conforme o Programa Cidadão Auditor; contudo, como o comportamento da 

população tem influência direta na manutenção do serviço, é necessária a realização 

constante de campanhas educativas, visando sua conscientização acerca de suas 

responsabilidades. 

Capina e roçada 

Conforme a Lei Municipal no 10.534/2012, os conceitos de capina e roçada são assim 

definidos: 

 Capina: atividade de limpeza de logradouros públicos e terrenos não edificados, 

por meio de corte ou remoção da cobertura vegetal herbácea ou arbustiva rente 

ao solo;  

 Roçada: modalidade de capina na qual é feito apenas o desbaste da vegetação 

herbácea, sem a remoção de tocos ou de raízes, preservando a vegetação 
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arbustiva e tendo como padrão de acabamento a distância média de 10 a 15 cm 

acima do nível do solo, permitindo o uso de rastelo para remoção de lixo e entulho. 

O planejamento das atividades considera a execução contínua dos serviços ao longo do 

ano, sendo, em média, realizados atendimentos trimestrais. A realização dos serviços 

apresenta dificuldades, devido à interferência dos carros estacionados. 

Os resíduos provenientes da capina e da roçada são removidos em até 12 horas após o 

início de cada jornada de trabalho, por meio de caminhão basculante, depois de serem 

acondicionados em sacos plásticos de 100 litros na cor verde.  

  
Figura 17 - Execução dos serviços de capina e roçada 

Fonte: SLU/CEMP 

 

Conforme indicado no gráfico a seguir, a partir de 2011 houve aumento significativo 

no atendimento do serviço, resultado da maior utilização da roçadeira mecanizada. 

Dessa forma, a partir de 2011, o serviço passou a ser executado de forma mista 

(capina e roçada), com maior preponderância da roçada mecanizada, em virtude 

da elevada produtividade e menor contingente de mão de obra. 
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Figura 18 - Evolução dos serviços de capina e roçada 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

 

Cabe destacar que é necessário considerar os conceitos constantes da Lei Municipal no 

10.534/2012 nos novos editais de contratação, relativos à definição dos serviços de 

capina e roçada para o município de Belo Horizonte, no sentido de estipular critérios para 

a escolha assertiva do serviço a ser executado, de acordo com a característica do local. 

A falta de conservação da pavimentação de logradouros está diretamente relacionada 

ao aumento da demanda da prestação dos serviços de remoção de vegetação, 

diminuindo a produtividade na execução dos serviços de capina e roçada. É desejável, 

então, uma intensificação da atuação da prefeitura junto aos proprietários de imóveis, no 

sentido de assegurar a manutenção dos passeios pelos mesmos. 

Limpeza de bocas de lobo  

Conforme a Lei Municipal no 10.534/2012, bocas de lobo são estruturas hidráulicas para 

captação das águas pluviais e servidas transportadas pelas sarjetas e sarjetões. Em 

geral, situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta.  

A programação de limpeza de bocas de lobo utiliza a área de abrangência do 

planejamento do serviço de varrição e o mapeamento das áreas de alagamento realizado 

pelos Núcleos de Alerta de Chuva – NAC da Defesa Civil, sendo o serviço realizado de 

forma contínua, ao longo do ano, e tem por objetivo a garantia do funcionamento do 

sistema de drenagem urbana. Os entupimentos são agravados pelo carreamento de 

solo, areia e resíduos, que obstruem, total ou parcialmente, o escoamento das águas 

pluviais, contribuindo para a intensificação ou maior ocorrência de alagamentos, além da 

contaminação dos cursos d´água. 

Estão diretamente envolvidas no processo de limpeza de bocas de lobo: 
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 SLU: limpeza das bocas de lobo e substituição de grelhas danificadas ou ausentes 

 Gerências Regionais de Manutenção: manutenção, desobstrução e 

fornecimento das grelhas, além de limpeza das tubulações 

 Superintendência de Desenvolvimento da Capital: a implantação e 

substituição das bocas de lobo   

Em 2014, segundo informações da SLU, havia em Belo Horizonte 74.070 bocas de lobo, 

as quais, de forma geral, são beneficiadas pela limpeza bimestralmente (6 vezes ao ano), 

com intensificação em alguns pontos críticos. A atividade de limpeza pode ser realizada 

manual ou mecanicamente, sendo os resíduos acondicionados em sacos plásticos na 

cor marrom e colocados nos passeios para a coleta em até 2 horas depois. Pode também 

ocorrer a remoção de resíduos diretamente para o caminhão coletor, sem o 

acondicionamento, mantendo os passeios livres de quaisquer resíduos. De qualquer 

forma, os carros estacionados interferem negativamente na execução dos serviços.  

 
Figura 19 - Limpeza manual de bocas de lobo 

Fonte: SLU/CEMP, 2014 
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Figura 20 – Quantitativo anual de atendimento de limpeza de boca de lobo  

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

 

Cabe observar que existe uma discussão sobre a concentração da responsabilidade de 

manutenção das bocas de lobo em um único órgão, a exemplo da SUDECAP, evitando 

atrasos decorrentes principalmente da necessidade de trocas de grelhas.  

Embora o serviço de limpeza de bocas de lobo tenha obtido índice de satisfação de 70% 

em abril de 2015, pelo Programa Cidadão Auditor; infere-se que a conscientização da 

população também pode influenciar diretamente na redução da demanda por esse 

serviço, evitando os riscos de alagamento por entupimento.  

Lavação de vias e outros logradouros públicos 

Essa atividade consiste na utilização de caminhão pipa com bomba para o serviço de 

lavação de ruas, avenidas, obras de arte de engenharia urbana e espaços públicos, 

podendo ser realizada com ou sem acréscimo de detergentes e/ou desengraxantes, 

conforme a necessidade local. 

Tratam-se de limpezas relacionadas a locais ocupados por moradores em situação de 

rua, derramamento de resíduos nas vias, lavação em decorrência de alagamentos, e em 

casos de incêndio nas URPV. Na CTRS-040, são realizadas limpezas do galpão de 

transbordo, dispersão de poeira nas vias internas, Estação de Reciclagem de Entulho e 

nas células de aterragem de Resíduos de Serviços de Saúde, bem como umidificação 

do composto orgânico na Unidade de Compostagem.  
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Segundo a SLU, em meio à crise hídrica (2015), fez-se necessário explorar fontes 

alternativas de captação de água, e o serviço de lavação tem sido executado somente 

em locais que apresentem situações extremas e para assegurar a manutenção da saúde 

pública, o que foi referendado pela Lei Municipal no 10.912/2016.  

Considera-se importante destacar que campanhas educativas e fiscalização podem 

coibir o mau uso do espaço público, diminuindo a demanda por lavação. 

Limpeza Urbana em ZEIS 

Atualmente, equipes de dois ou seis garis contratados, preferencialmente entre 

moradores da comunidade atendida, realizam a remoção de todos os resíduos 

acumulados e a eliminação dos pontos críticos de deposição de lixo, conforme a 

programação diária especificada, totalizando 172 km de vias de comunidades atendidas 

com os serviços de limpeza urbana, distribuídos em 25 (vinte e cinco) vilas/conjuntos.  

Deve ser registrada a necessidade de efetivação do cadastro dos serviços realizados, 

para fins de subsidiar planejamentos futuros. 

4.2.1.2 OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

Além da execução dos serviços planejados de limpeza de vias, a remoção de resíduos 

públicos é complementada pelos seguintes serviços, realizados mediante liberação de 

Ordens de Serviço. 

Estes serviços são contratualmente designados por “Serviços de Multitarefa” e são 

executados em 10 (dez) lotes, dos quais 9 (nove) correspondem aos limites das regiões 

administrativas do Munícipio, sendo esses contratos gerenciados pelas GERLU, à 

exceção do décimo, gerenciado pela SLU, que abrange todo o Munícipio.  Para a 

realização desses serviços, os contratos preveem a disponibilização de mão de obra, 

paga por hora trabalhada, e caminhão báscula, para remoção dos resíduos gerados, 

pago por tonelada removida.  

Limpeza de córregos  

A limpeza de córregos é uma importante atividade para prevenir alagamentos, bem como 

para manutenção da salubridade, sobretudo nas áreas de vilas e favelas. Dentre os 

indicadores estabelecidos para a limpeza urbana, encontram-se as metas para limpeza 

de córregos em canal aberto, localizados nas áreas de vilas e aglomerados, 

contemplando o mínimo de 4 (quatro). Os demais córregos abertos são atendidos 

conforme demanda e programação elaborada pelas GERLU. 
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A operacionalização desse serviço apresenta elevados riscos, em virtude das 

dificuldades para o acesso aos córregos, geralmente localizados em terrenos 

acidentados, sem acesso para os caminhões, o que dificulta as remoções dos resíduos. 

Nestes locais, verifica-se também a recorrência de resíduos volumosos de difícil retirada, 

como geladeiras, fogões, e móveis, dentre outros. 

Tabela 3 – Serviço de limpeza de córregos 

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Área beneficiada 
(m²) 

3.064.829,50 3.700.458,50 2.301.213,97 2.514.740,00 2.533.305,50 14.114.547,47 

Total resíduos 
recolhidos (m³) 

9.955,40 16.996,60 7.872,44 6.887,59 7.007,59 48.719,62 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2010 a 2014 

 

Limpeza manual de locais diversos 

A limpeza manual de locais diversos, que extrapolam os serviços regulares planejados, 

inclui: vias sem pavimentação, áreas públicas remanescentes, lotes públicos municipais, 

alças de viadutos, lotes particulares (mediante abertura de processo pela SMAFIS), 

taludes e canteiros centrais de grande extensão. 

Cabe esclarecer que os serviços de limpeza de abrigos de ônibus, limpeza de tapumes 

e plantio de grama são provenientes de demandas externas à SLU, geralmente 

vinculadas a alguma ação específica promovida pelas Regionais, não configurando 

atividades recorrentes, enquanto os serviços de pintura de meio fio, pintura de grades e 

muretas são realizados prioritariamente nos grandes corredores viários, de acordo com 

critérios e programação definidos pelos GERLU junto às secretarias Regionais.   

A limpeza de canaletas, por se tratar de infraestrutura de drenagem pluvial, geralmente 

é realizada em conjunto com as GERMA, sendo de grande importância preventiva. 

Entretanto, assim como o serviço de limpezas de boca de lobo, há o questionamento 

sobre a concentração da responsabilidade de manutenção das bocas de lobo em um 

único órgão.  

Tabela 4 - Quantitativo dos serviços de multitarefa realizados entre 2007 e 2013 

Categoria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Média 
Anual 

Capina (m2) 2.644.321 2.439.533 3.852.463 3.811.760 4.243.492 3.286.242 3.060.379 3.334.027 

Capina (metro 
linear) 

0 0 0 154.095 50.526 61.324 62.374 46.903 

Destocamento  0 0 3 0 0 0 0 0 
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Categoria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Média 
Anual 

Limpeza abrigos 
de ônibus (un) 

514 515 1.612 2.412 2.651 1.356 2.500 1.651 

Limpeza c/ espeto 
(m2) 

4.291.851 5.058.770 1.009.690 917.339 811.256 428.540 1.099.227 1.945.239 

Limpeza de 
Canaletas (m) 

83.570 65.416 64.273 579.532 162.886 27.458 61.323 149.208 

Limpeza de boca 
de lobo (un) 

8.382 16.311 13.874 16.962 802.709 21.489 3.437 126.166 

Limpeza de postes 
(un) 

4.681 2.571 28.610 22.852 18.764 7.203 18.499 14.740 

Limpeza de 
tapumes (m2) 

0 0 12.310 382.693 138.787 0 8 76.257 

Pintura de grades 
e muretas  

0 0 82.930 155.980 94.870 1.390 110.000 63.596 

Pintura de meio fio 
(m) 

140.880 375.047 390.515 105.442 996.908 250.342 238.896 356.861 

Plantio de grama 
(m2) 

0 0 0 2.400 850 33.126 2.773 5.593 

Remoção de 
resíduos (m3) 

50.112 3.138 30.912 27.856 3.930.408 6.171.722 3.390.774 1.943.560 

Roçada manual 
(m2) 

1.601.427 1.523.434 1.925.100 2.593.391 2.224.655 1.420.825 2.055.413 1.906.321 

Roçada mecânica 
(m2) 

1.540.797 1.619.809 4.012.046 4.563.536 7.955.364 5.366.035 5.833.890 4.413.068 

Varrição (Km) 0 0 0 0 114.633 68.830 23.573 29.577 

Varrição (m2) 2.048.217 2.288.127 2.097.373 1.721.263 2.009.011 2.032.338 1.231.288 1.918.231 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

Devem-se citar ainda as áreas e prédios públicos com demandas diversas de limpeza. 

São áreas de usos diversos, como saúde, educação, social, próprios, áreas públicas e 

campos de futebol. 

Quadro 1 – Áreas públicas com demandas diversas de limpeza, 2015 

REGIONAL TEMA / SETOR 
QT LIMPEZA POR 

ANO 
M² 

TOTAL QTD * M² / 
ANO 

CENTRO SUL 

Saúde 45 4.603 13.809 

Social 15 730 2.190 

Educação 69 19.820 59.460 

Próprios 18 3.696 7.392 

Áreas públicas 405 946.820 2.280.844 

Campo de futebol 9 8.939 26.817 

Centro cultural 10 4.853 13.583 

LESTE 
Saúde 22 3.412 9.194 

Social 20 17.775 43.170 
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REGIONAL TEMA / SETOR 
QT LIMPEZA POR 

ANO 
M² 

TOTAL QTD * M² / 
ANO 

Educação 42 25.410 65.810 

Próprios 9 21.800 50.750 

Áreas públicas 137 800 341.129 

Campo de futebol 14 31.454 72.702 

Centro cultural 2 1.112 2.224 

PAMPULHA 

Saúde 76 7.297 29.188 

Social 20 3.007 12.028 

Educação 88 26.494 105.976 

Próprios 6 6.851 20.553 

Áreas públicas 138 509.167 1.527.501 

Campo de futebol 0 0 0 

Centro cultural 28 10.161 40.643 

BARREIRO 

Saúde 104 14.755 59.022 

Social 4 120 240 

Educação 176 68.512 274.049 

Próprios 15 90.495 185.785 

Áreas públicas 319 414.958 702.457 

Campo de futebol 26 12.434 24.868 

Centro cultural 0 0 0 

NORDESTE 

Saúde 84 11.310 33.930 

Social 9 650 1.950 

Educação 108 44.712 134.136 

Próprios 6 5.100 15.300 

Áreas públicas 198 136.580 273.160 

Campo de futebol 33 5.350 13.800 

Centro cultural 0 0 0 

NOROESTE 

Saúde 132 11.885 47.540 

Social 28 15.442 61.768 

Educação 252 10.694 42.776 

Próprios 60 15.120 60.480 

Áreas públicas 112 228.336 913.344 

Campo de futebol 68 121.351 485.404 

Centro cultural 0 0 0 

NORTE 

Saúde 72 4.352 14.664 

Social 20 9.500 38.000 

Educação 83 56.841 202.518 

Próprios 9 960 2.560 

Áreas públicas 24 55.033 55.033 

Campo de futebol 10 21.478 42.956 

Centro cultural 12 1.366 4.098 

Fonte: SMAGEA, 2015. 



 

 

Página: 62/208 

Arquivo: 126-REL-CONS-P2-DIAGNOSTICO-R07-161124 

Raspagem de vias e de outros logradouros  

O serviço consiste na raspagem e remoção de detritos, como areia, entulho, terra, podas 

de árvores e outros resíduos que se encontram acumulados nas vias e em outros 

logradouros públicos. 

 

Figura 21 - Evolução histórica dos serviços de raspagem 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

 

Remoção de placas, faixas e cartazes  

A atividade consiste na remoção de materiais irregulares, como cartazes, faixas, placas, 

banners etc., afixados em postes, árvores ou em edifícios públicos, assim como em 

imóveis particulares, a partir da demanda dos fiscais da SMAFIS. 

Tabela 5 - Remoção de placas, faixas e cartazes irregulares 

Remoção 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Remoção SLU (m²) 26 0 0 571 621 0 132 

Remoção Contratada (m²) 20.736 1.422 18.151 155.826 40.495 1.486 334.347 

Total Remoção (m²) 20.762,00 1.422,00 18.151,00 156.396,62 41.115,24 1.486,00 334.478,72 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 
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Mutirões de limpeza  

Os mutirões de limpeza são caracterizados por ações integradas de limpeza para manter 

a salubridade em esfera local ou municipal, os mutirões são coordenados pelas GERLU 

e executados em conjunto com demais órgãos municipais, como as secretarias regionais 

de assistência social, centros de saúde, zoonoses e fiscalização, além dos setores de 

mobilização e operacional da SLU, por meio das equipes de multitarefa. Os exemplos 

mais recorrentes são os casos de Síndrome de Diógenes (distúrbio caracterizado por 

acumulação compulsiva), ações de combate à Dengue e pontos críticos de deposição 

clandestina, além de limpeza de locais públicos ocupados por moradores em situação 

de rua (conforme Instrução Normativa Conjunta no 001/2013 e Código de Posturas do 

Município).  

  

 
 

Figura 22 – Ação em local ocupado por moradores em situação de rua 

Fonte: SLU 
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Tabela 6 - Recolhimento de resíduos em mutirões de dengue 
 

REGIONAL MASSA (t) 
Nº DE 

VIAGENS 

Barreiro 45,94 31 

Centro-Sul 33,86 28 

Leste 44,32 24 

Nordeste 43,72 40 

Noroeste 121,82 89 

Norte 74,72 58 

Oeste 90,93 53 

Pampulha 73,58 46 

Venda nova 71,54 49 

TOTAL 600,43 418 

Fonte: DPSEL-SLU, 2016 

 

Limpeza de obras de arte de engenharia urbana e remoção de pichação 

Tratam-se de ações de limpeza programada pela SLU junto às estruturas urbanas 

(viadutos, trincheiras, passarelas, túneis, alças de acesso, vias de pedestre ou áreas do 

entorno desses elementos viários, que não sejam regularmente atendidas pelos serviços 

de limpeza urbana), contemplando os serviços de varrição manual, catação de resíduos 

espalhados, remoção de vegetação arbustiva, raspagem superficial, retirada de 

cartazes, sujeiras ou incrustações observadas nas superfícies, lavação e limpeza de 

pichações, de acordo com as demandas. 
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Tabela 7 - Quantitativos no atendimento em obras de arte de engenharia urbana 

Período 
Serviços de limpeza de 

obras de arte (m²) 

Junho/2015 156.480,87 

Julho/2015 161.528,83 

Agosto/2015 166.913,53 

Setembro/2015 166.937,64 

Outubro/2015 189.054,56 

Novembro/2015 189.208,09 

Dezembro/2015 204.488,05 

Janeiro/2016 208.807,44 

Fevereiro/2016 154.160,64 

Março/2016 196.788,45 

Abril/2016 202.809,95 

Maio/2016 199.256,15 

TOTAL 2.483.270,20 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana  

 

Tabela 8 - Serviço de lavação - obras de arte de engenharia urbana e em eventos 

Período Lavação (m2) 

2010 18.270.230,66 

2011 18.873.402,02 

2012 19.009.853,29 

2013 17.386.403,88 

2014 12.256.828,21 

2015 6.471.012,09 

TOTAL  85.796.718,06 
Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana  

 

Tabela 9 – Área atendida e custo – limpeza de pichação 
 

Período Área Atendida (m2) 

2014 11.570 

2015 23.716 
Fonte: DPSEL-SLU, 2015. 
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Figura 23 – Limpeza de pichação 

Fonte: SLU/CEMP, 2014 

 

Limpeza de eventos 

Esse serviço contempla a limpeza pós-atividades de caráter cultural, turístico, esportivo, 

comercial, de lazer, de negócios, organizadas pelo poder público Municipal ou por 

particulares, os quais tenham sido devidamente aprovados e licenciados. Consiste na 

varrição manual, com total remoção dos resíduos espalhados, na área do evento e 

logradouros do entorno imediato, com acondicionamento e destinação final de resíduos 

em acordo com as orientações da SLU. A limpeza de eventos inclui a disponibilização 

de contêineres para coleta de resíduos comuns e recicláveis. 

Tabela 10 – Limpeza de eventos 

Período 

Serviços de limpeza 
de eventos  

Uso de contêineres 
para resíduos 

comuns  

Uso de contêineres 
para resíduos 

recicláveis 

Área (m²) Unidade Conjunto 

jun/15 949.043,51 2.164 55 

jul/15 1.246.374,73 3.666 79 

ago/15 774.895,00 3.390 55 

set/15 1.617.433,50 4.089 80 

out/15 770.098,54 3.309 61 

nov/15 506.288,50 3.225 56 

dez/15 1.011.111,42 3.038 53 

TOTAL 11.602.380,54 42.725 846 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana 

 

Destaca-se que, para redução da demanda por serviços complementares, tais como os 

de remoção de placas, faixas e cartazes irregulares e pichação, dentre outros, é 

importante a promoção de ações de educação ambiental e maior divulgação da 

legislação vigente, associadas à atuação contundente da fiscalização.  
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Em relação aos gastos públicos destes serviços, é importante salientar seus impactos 

econômicos, notadamente os relativos à prestação do serviço de limpeza de eventos, 

que são arcados, exclusivamente pela SLU, sem o devido repasse orçamentário e 

planejamento dos órgãos envolvidos em sua promoção. Dessa forma, é importante 

incentivar a integração da administração pública nos moldes do Decreto no 15.801/14, 

que dispõe sobre a inclusão das despesas de limpeza urbana na programação 

orçamentária para eventos, projetos, ações e programas. 

4.2.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

A Lei Municipal no 10.534/2012 classifica os resíduos sólidos domiciliares como os 

resíduos de residências, de edifícios públicos e coletivos, e de comércio, serviços e 

indústrias, desde que apresentem as mesmas características dos provenientes de 

residências. Referem-se às massas dos resíduos oriundos das seguintes coletas: 

 Coleta Indiferenciada de Resíduos Domiciliares 

o Áreas de urbanização formal  

o Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) – Vilas e Favelas 

 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis: Papel, Metal, Plástico e Vidro (PMPV) 

o Porta a Porta 

o Ponto a Ponto 

Deve-se ressaltar que a coleta em grandes geradores de resíduos com característica 

domiciliar será tratada em item específico.  

4.2.2.1 GERAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES 

Com base nos quantitativos de resíduos coletados em Belo Horizonte, estabeleceu-se 

um índice de geração per capita de resíduos sólidos para o Município, conforme 

apresentado a seguir. 

Tabela 11 - Estimativa de geração per capita de resíduos sólidos domiciliares em Belo 
Horizonte (2010 -2014) 

Ano 
População1 

Quantidade total 
de resíduos2 

Quantidade total 
de resíduos 

per capita 

(Habitantes) (t/ano) (t/d) (kg/hab x d) 

2010 2.375.151 632.887,74 1733,9 0,73 

2011 2.385.640 648.730,83 1777,3 0,745 

2012 2.395.785 672.627,19 1842,8 0,769 

2013 2.479.165 672.842,91 1843,4 0,744 

Fonte: 1) Estimativa de população - Censo 2010; 2) Relatórios Anuais de Estatística -SLU (2010 a 
2013) 
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Estudos de caracterização dos resíduos domiciliares foram desenvolvidos pela SLU em 

1985, 1991, 1995 e no período de Outubro/2002 a Setembro/2003, embasados em 

metodologia técnica e com bom nível de detalhamento.  Porém, tais pesquisas não foram 

executadas com a periodicidade desejável para se compreender o comportamento da 

geração de resíduos ao longo do tempo. 

Tabela 12 - Composição gravimétrica média dos resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte, 
em 2003 

Componentes (%) 

Resíduos alimentares  40,55 

Podas  9,05 

Resíduos de banheiro  7,77 

Fezes  4,22 

Total  61,59 

Papelão  1,13 

Papel fino  4,99 

Embalagem longa vida  1,1 

Papel misto  2,31 

Total  9,53 

Plástico filme  2,35 

Plástico rígido  2,46 

PET  1,14 

Plástico filme (sujo)  4,93 

Total  10,88 

Metal ferroso  1,75 

Metal não ferroso  0,54 

Total  2,29 

Vidro reciclável  2,63 

Vidro não reciclável  0,22 

Total  2,85 

Entulho  2,85 

Espuma, isopor, cerâmica  0,65 

Madeira, tecido, borracha, couro  4,04 

Total  7,54 

Resíduo perigoso doméstico  0,18 

Resíduo de serviços de saúde  0,27 

Automotivos  0,26 

Total  0,71 

Rejeitos  4,6 

Total Geral  100 

 Fonte: SMLU - Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte (março/2004) 

Outro trabalho que deve ser destacado sobre a composição gravimétrica dos resíduos 

domiciliares de Belo Horizonte é o que vem sendo realizado mensalmente pela empresa 

Macaúbas Meio Ambiente, desde 2009. Trata-se de procedimentos simplificados de 



 

 

Página: 69/208 

Arquivo: 126-REL-CONS-P2-DIAGNOSTICO-R07-161124 

amostragem da massa de resíduos, coletada por caminhões compactadores, que os 

aportam à CTRS Macaúbas.  

Apesar de sua importância histórica, por apresentar dados de composição gravimétrica 

ao longo dos últimos anos, o trabalho realizado pela CTRS Macaúbas não mostra de 

forma detalhada o espectro dos diversos componentes físicos presentes na massa de 

resíduos, não sendo aplicado, também, qualquer método estatístico para obtenção e 

interpretação de resultados das amostras obtidas. Tais condições dificultam as 

inferências e projeções relacionadas, sobretudo, no que tange ao entendimento da 

geração de resíduos enquadrados na categoria de materiais potencialmente recicláveis.  

Tabela 13 - Estudo de Composição Gravimétrica na CTRS Macaúbas (2009 a 2014) 

Fonte: 
Relatórios CTRS Macaúbas, 2015 

 

Tabela 14 - Composição gravimétrica média dos resíduos sólidos no Brasil 

Resíduo Participação 

Material Reciclável 31,90% 

Metais 2,90% 

Aço 2,30% 

Alumínio 0,60% 

Papel, papelão e tetrapak 13,10% 

Plástico total 13,50% 

Plástico filme 8,90% 

Plástico rígido 4,60% 

Vidro 2,40% 

Matéria Orgânica 51,40% 

Outros 16,70% 

Total 100,00% 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão preliminar para consulta prévia, 2011  

 

Ano
Matéria 

orgânica
Plástico

Papel / 

Papelão
Vidro Metais

Panos / 

trapos
Madeira

Pedra / 

cerâmica
Diversos

2010 47,37% 14,52% 19,37% 2,89% 1,83% 2,56% 0,45% 0,46% 10,55%

2011 50,14% 10,95% 21,14% 1,64% 1,06% 3,76% 0,28% 0,55% 10,50%

2012 52,13% 11,45% 19,91% 1,95% 1,21% 2,83% 0,25% 0,41% 9,86%

2013 51,14% 12,67% 17,45% 1,93% 2,10% 4,38% 0,69% 0,04% 9,60%

2014 43,05% 12,35% 15,66% 3,14% 3,23% 2,07% 0,25% 1,48% 18,78%
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Tabela 15 - Comparativo entre composições gravimétricas apresentadas 

Fonte / Estudo Matéria orgânica 
Recicláveis 
(P,P,M,V) 

Outros 

SMLU 61,59% 25,55% 12,86% 

CTRS Macaúbas 48,77% 35,29% 15,95% 

PNRS 51,40% 31,90% 16,70% 

Fonte: SMLU – Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte 
(março/2004); Relatórios CTRS Macaúbas, 2015; Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
– Versão preliminar para consulta prévia, 2011.  

 

Figura 24 - Composição gravimétrica simplificada dos resíduos sólidos domiciliares de Belo 
Horizonte 

Fonte: Relatórios CTRS Macaúbas, 2015 

 

Segundo os resultados da série histórica obtida na CTRS Macaúbas, os resíduos 

orgânicos predominam quando comparados aos demais componentes. Assim, para fins 

deste diagnóstico, será considerada a composição gravimétrica apresentada pelo estudo 

realizado na CTRS Macaúbas, por apresentar dados mais recentes para a realidade de 

Belo Horizonte. 

4.2.2.2 COLETA INDIFERENCIADA DOS RESÍDUOS DOMICILIARES 

A coleta indiferenciada dos resíduos sólidos domiciliares em Belo Horizonte é totalmente 

terceirizada, sendo gerenciada pela SLU, de forma descentralizada, por meio das 

GERLU.  

Desde sua criação, em 1973, coube à SLU planejar, desenvolver e regular o setor, além 

de executar os serviços de limpeza urbana, direta ou indiretamente. A partir de Junho/15, 

as empresas contratadas foram autorizadas a desenvolver planejamento próprio, a ser 

submetido à aprovação da Autarquia, antes de sua implantação. 
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Figura 25 - Distribuição dos lotes para atendimento do serviço de coleta domiciliar porta a porta 

Fonte: SLU, 2016. 
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No Município, em função das características urbanísticas locais, destacam-se dois tipos 

específicos de coleta domiciliar, a saber: coleta domiciliar em áreas de urbanização 

formal e coleta domiciliar em vilas e favelas. 

Coleta domiciliar em áreas de urbanização formal 

O planejamento do serviço de coleta domiciliar considera aspectos como: caracterização 

dos resíduos na área a ser beneficiada, elementos topográficos, densidade populacional, 

intensidade do tráfego de veículos, leis de trânsito, tipos de pavimentação, dimensões 

das vias públicas. Como resultado desse planejamento, as regiões administrativas são 

subdivididas em “distritos de coleta”, áreas delimitadas que englobam as vias que são 

atendidas por um veículo coletor, em um dia de coleta ou em uma jornada de trabalho. 

Em síntese, os parâmetros adotados pela SLU para o planejamento do serviço de coleta 

são: 

 Jornada de trabalho diária de 7h 20min (44 horas semanais), admitindo-se o 

máximo de 2 (duas) horas extras nos dias de maior geração de resíduos 

(segundas e terças-feiras); 

 7 (sete) toneladas de carga máxima de resíduos por viagem; 

 Guarnição composta por 1 (um) motorista e 4 (quatro) coletores; 

 Horário de coleta no período diurno, com início às 8 (oito) horas e o noturno, com 

início às 20 (vinte) horas; 

 Disposição final dos resíduos no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de 

Macaúbas – CTRS Macaúbas. 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares em Belo Horizonte é gerenciada pela SLU de 

forma descentralizada, sob coordenação das 9 Gerências Regionais de Limpeza do 

Município, com o seguinte atendimento (2013):  

 93% da extensão das vias formalmente urbanizadas;  

 96% da população é atendida pela coleta porta a porta.  

Dentre as dificuldades encontradas na operacionalização dos serviços de coleta, 

destacam-se a interferência das deposições clandestinas e a identificação de grandes 

geradores ao longo do roteiro.  
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Tabela 16 - Quantitativos dos resíduos coletados na coleta domiciliar, em toneladas por ano 
(2007-2013) 

Atividade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Domiciliar - 
Urbanização 
Formal 

515.870,04 537.988,61 624.803,41 587.592,75 600.158,49 625.627,42 626.478,22 

Domiciliar -  
ZEIS 

36.867,03 36.182,62 - 41.884,87 40.713,52 38.926,49 39.093,32 

Seletiva 1.362,54 3.539,37 10.760,96 3.410,12 7.858,82 8.073,28 7.271,37 

Total anual 554.099,61 577.710,60 635.564,37 632.887,74 648.730,83 672.627,19 672.842,91 

 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 
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Figura 26 - Frequência e turno da coleta domiciliar porta a porta, em áreas de urbanização formal 

Fonte: SLU, 2016. 
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Em relação à coleta domiciliar em áreas de urbanização formal, considera-se importante 

otimizar a prestação do serviço, aumentando a automação, por meio da coleta 

conteinerizada. Verifica-se também a necessidade do fortalecimento do corpo técnico e 

operacional, bem como a implantação de sistemas informatizados, visando assegurar a 

fiscalização, monitoramento e controle da qualidade dos serviços prestados, bem como 

o subsídio aos quantitativos para futuros contratos. 

Coleta domiciliar em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

Esse serviço é também planejado e coordenado pela SLU, contemplando as vilas, 

favelas e áreas de difícil acesso com serviço diferenciado de coleta de resíduos, face às 

suas características urbanísticas decorrentes da ocupação desordenada.  
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Figura 27 – Localização de vilas, favelas, conjuntos habitacionais e outros assentamentos de 
Belo Horizonte 

Fonte: SLU, 2016. 
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Figura 28 - Coleta em ZEIS, com caminhão minicompactador 

Fonte: SLU, 2014 

 

 
Figura 29 - Coleta em ZEIS, com carrinho de mão 

Fonte: SLU, 2014 

 

A remoção dos resíduos nos becos é realizada pelos garis contratados, salvo em 

algumas vilas que ainda contam com mão de obra própria da SLU. Esse serviço consiste 

em transportar os resíduos recolhidos para locais acessíveis ao veículo coletor, onde, 

em alguns casos, são instalados cestos comunitários. 
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Figura 30 - Quantidade de resíduos coletados por veículo tipo báscula nas ZEIS (t/ano)  

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

 

Para o ano de 2009, não há dados específicos para a coleta em ZEIS, uma vez que o 

volume de resíduo coletado nessa modalidade foi quantificado de forma conjunta com o 

volume coletado em área de urbanização formal. 

É importante destacar as dificuldades de medição dos resíduos recolhidos em áreas de 

ZEIS, por meio de equipamentos alternativos, como o carrinho de mão, tendo em vista 

que os mesmos são destinados à pontos de coleta pré-estabelecidos e recolhidos por 

veículos que beneficiam áreas formalmente urbanizadas. Diante disso, os resíduos são 

misturados, impossibilitando sua medição exclusiva. 

Cabe ressaltar que a coleta em ZEIS é essencial para promover cidadania em áreas de 

urbanização informal, as quais apresentam diversos obstáculos ao planejamento e 

execução dos serviços de coleta porta a porta, ou nos locais mais próximos possíveis 

(coleta ponto a ponto). A transformação desses locais também se apresenta constante, 

tornando necessário um frequente replanejamento das ações. Faz-se necessária a 

articulação, principalmente com a URBEL, de forma a viabilizar a prestação dos serviços 

de limpeza urbana. 

A coleta em ZEIS também é fortemente impactada pelos pontos de deposição 

clandestina, em que os resíduos domiciliares são, muitas vezes, misturados a resíduos 

de construção civil e volumosos, o que dificulta a prestação dos serviços. Contribui para 

o agravamento dessa situação, a exposição do resíduo domiciliar fora dos dias e horários 

planejados, sendo comum a violação dos sacos por animais e cidadãos. 

O trabalho de educação ambiental torna-se fundamental para a mudança de 

comportamento, em especial para assegurar a salubridade nessas áreas da cidade. 

 

36.867,03 36.182,62 41.884,87 40.713,52 38.926,49 39.093,32

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Domiciliar - ZEIS



 

 

Página: 79/208 

Arquivo: 126-REL-CONS-P2-DIAGNOSTICO-R07-161124 

4.2.2.3 COLETA SELETIVA DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO 

O Programa Municipal de Coleta Seletiva integra não apenas a coleta, propriamente dita, 

dos materiais recicláveis papel, plástico, metal e vidro, como também as etapas de 

processamento (pesagem, recebimento, segregação, armazenamento, prensagem, 

enfardamento) e comercialização desses materiais, realizadas pelas organizações de 

catadores, beneficiárias da destinação dos resíduos coletados pela PBH/ SLU.  

O material não comercializável e os rejeitos são recolhidos, nessas organizações, por 

meio da coleta domiciliar da SLU, e encaminhados para destinação final na CTRS 

Macaúbas. Todos os processos de implantação de coleta seletiva, seja na modalidade 

ponto a ponto, seja na modalidade porta a porta, contam com a atuação da mobilização 

social, por meio de: 

 Ações informativas, materializadas através de campanhas educativas; 

 Engajamento de associações de moradores em diversas reuniões e palestras; 

 Estímulo à atuação de multiplicadores e motivação dos moradores, com 

abordagem direta e entrega de materiais lúdico informativos. 

Coleta ponto a ponto 

Na coleta ponto a ponto o munícipe segrega os recicláveis na fonte geradora, 

acondiciona-os por tipo e os descarta em contenedores instalados em Locais de Entrega 

Voluntária – LEV. 

 

 
Figura 31 - Coleta seletiva ponto a ponto – LEV 

Fonte: SLU, 2014 
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Figura 32 -  Foto dos equipamentos para coleta seletiva ponto a ponto (Modelo Gaiola) -1997 

Fonte: SLU, 2014 

 

  

Figura 33 -  Equipamentos para coleta seletiva ponto a ponto de vidro 

Fonte: SLU, 2014 

 

A coleta ponto a ponto abrange todas as regiões de Belo Horizonte e conta atualmente 

com 87 endereços ou LEV, totalizando 262 contenedores.  
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Figura 34 - Mapa de Local de Entrega Voluntária - LEV 

Fonte: MYR, 2015
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Figura 35 - Evolução de quantitativos de Locais de Entrega Voluntária – LEV, instalados em BH 
no período 2009 – 2014 

Fonte: SLU/DP PRE, 2014 

 

O sistema de coleta seletiva ponto a ponto apresenta deficiências e fragilidades, como a 

seguir: 

 Design obsoleto, cuja imagem já se encontra desgastada junto à população; 

 Ineficiência da limpeza e organização dos LEV e áreas do entorno; 

 Utilização indevida, por grandes geradores, que utilizam as estruturas para 

depositarem seus resíduos; 

 Ineficácia da fiscalização;  

 Ausência de manutenção de contenedores; 

 Recorrente sobrecarga dos LEV; 

 Rejeição por parte da população; 

 Concorrência com catadores de resíduos recicláveis; 

 Deposição incorreta de outros tipos de resíduos nos contenedores;  

Salienta-se que, visando potencializar os roteiros de coleta seletiva dos LEV e equilibrar 

a relação custo-benefício, grandes geradores, tais como condomínios comerciais e 

residenciais e empresas, foram sendo incorporados a esses itinerários.  

Atualmente são 90 empreendimentos incluídos nesses roteiros; no entanto, é necessário 

rever essa prática sem a devida cobrança, pois esse procedimento contraria as diretrizes 

tanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010), quanto da Lei 

Municipal no 10.534/2012.  
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Coleta porta a porta  

Na coleta porta a porta o munícipe segrega, na origem, os materiais recicláveis, 

acondiciona-os em um mesmo saco plástico e os expõe no passeio, para o recolhimento 

semanal, em horário pré-determinado pela SLU. 

Em dezembro de 2008 a população beneficiada com os serviços de coleta seletiva porta 

a porta atingiu 354.000 moradores, com uma média mensal coletada aproximada de 455 

toneladas (média de agosto/2012 a outubro/2013), totalizando 30 bairros atendidos. 

 

 

Figura 36 - Caminhão de coleta seletiva porta a porta 

Fonte: SLU/CEMP, 2014 

 

Figura 37 - Evolução dos quantitativos de material reciclável coletado (PMPV) - massa (t) 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 
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Figura 38 - Mapa de áreas atendidas pela coleta seletiva porta a porta 

Fonte: MYR, 2015 
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O sistema de coleta seletiva porta a porta apresenta deficiências e fragilidades como: 

 Concorrência com catadores de resíduos recicláveis; 

 Falhas na segregação dos materiais; 

 Mal acondicionamento dos resíduos; 

 Falta de campanhas de educação ambiental; 

 Falta de fiscalização dos serviços. 

Os materiais recicláveis coletados pela PBH são repassados às associações e 

cooperativas, que são responsáveis pela pesagem, recebimento, segregação, 

armazenamento, prensagem, enfardamento e comercialização. O material não 

comercializável e os rejeitos são retirados, pela coleta convencional da SLU, e 

encaminhados para destinação final na CTRS Macaúbas.  

São entraves para a expansão do atendimento da coleta seletiva:  

 a falta de recursos financeiros; 

 a capacidade limitada de atendimento das organizações de catadores; 

 a necessidade de ampliação da cadeia envolvida, sobretudo referente ao mercado 

de indústrias recicladoras; 

 a necessidade de melhoria nos programas de educação socioambiental; 

 a existência de intermediários, os quais fazem com que o valor dos materiais 

recicláveis seja reduzido. 

As associações e cooperativas integrantes do Fórum Municipal Lixo e Cidadania - 

FML&C-BH beneficiadas, são as seguintes:  

 ASMARE (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reaproveitável de Belo Horizonte) 

 ASSOCIRECICLE (Associação dos Recicladores de Belo Horizonte) 

 COOPEMAR (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região 

Oeste de BH) 

 COOPERSOL Venda Nova (Cooperativa Solidária de Trabalhadores e grupos 

produtivos de Venda Nova) 

 COOPESOL Leste (Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos 

da região Leste) 

 COOPERSOLI (Cooperativa Solidária dos Recicladores e grupos produtivos do 

Barreiro e região) 

 COOMARP (Comunidade Associada para Reciclagem de Materiais da Região da 

Pampulha) 
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As condições operacionais apresentadas por essas entidades influenciam diretamente 

no potencial de produtividade. Destaca-se que: 

 Os galpões das entidades não apresentam logística de produção definida, pois os 

espaços não foram concebidos para essa função; 

 É necessária uma evolução da aceitação, pelos cooperados, de alteração da 

rotina de trabalho, a partir da mecanização dos processos e da consequente 

apuração coletiva da produtividade. 

As principais demandas apresentadas pelas entidades são relativas à: 

 investimentos na estrutura dos galpões e aos equipamentos; 

 capacitação de pessoal; 

 material de divulgação; 

 remuneração pelo trabalho. 

 

Inventário de catadores 

Objetivos  

 Construir um diagnóstico do universo de catadores de materiais recicláveis, com 

atuação no município de Belo Horizonte, em atendimento às determinações da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Identificar, na realidade atual dos catadores de materiais recicláveis, 

potencialidades e desafios, e assim concentrar esforços e estratégias no sentido 

de garantir o máximo de efetividade das ações e metas do PMGIRS – BH.  

Público alvo 

 Catador avulso: caracterizado como aquele que, no período da pesquisa, se 

autodenomina catador de material reciclável e que tem nessa atividade sua 

principal fonte de renda. 

 Catador organizado: caracterizado como aquele que, no período da pesquisa, 

mantém vínculo formal com uma cooperativa ou associação de catadores de 

material reciclável, com sede no município de Belo Horizonte.  
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Entrevistas realizadas 

Público  
Entrevistas 

Período de realização Número de entrevistados 

Catador avulso 28/10/2014 a 14/11/2014 834 

Catador organizado 10/11/2014 e 15/11/2014 204 

Total de entrevistas  1.038 

 

Resultados 

A seguir mapa com a localização dos catadores avulsos e região de coleta mencionada 

durante as entrevistas para o inventário de catadores. Os catadores organizados foram 

entrevistados dentro das cooperativas/associações.  
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Figura 39 – Localização dos catadores avulsos x região de coleta em BH 

Fonte: Inventário de catadores, 2014.  
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Perfil socioeconômico 

 

Figura 40 – Perfil socioeconômico dos catadores organizados x avulsos quanto ao sexo, idade, 
escolaridade e condição de moradia.  

Fonte: Inventário de catadores, 2014.  

 

Caracterização da atividade 

 

Figura 41 – Caracterização dos catadores organizados x avulsos quanto ao tempo na atividade e 
jornadas de trabalho.   

Fonte: Inventário de catadores, 2014.  
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Renda 

 

Figura 42 – Renda média mensal de catadores organizados e avulsos  

Fonte: Inventário de catadores, 2014.  

 

Produção 

As informações de produção foram obtidas a partir das respostas dos entrevistados, 

sendo para os catadores organizados obtidos a partir da razão entre o total 

comercializado mês e número de trabalhadores de cada unidade.   

 

 

Figura 43 – Produção por tipo de material reciclável de catadores avulsos e organizados 

Fonte: Inventário de catadores, 2014.  
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Compradores de material reciclado 

 

Figura 44 - Localização dos compradores de material reciclável em comparação com a 
realização das entrevistas dos catadores avulsos.  
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Ressalta-se que as associações e cooperativas de materiais recicláveis são parte 

integrante do Programa Municipal de Coleta Seletiva, prestando um serviço ambiental 

ao município, motivo pelo qual devem estar alinhadas às suas ações de melhoria e 

ampliação. Neste aspecto, devem-se considerar as condições operacionais encontradas, 

que influenciam diretamente no potencial de produtividade.  

 

4.2.2.4 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

Locais de destinação atual 

Os resíduos públicos, gerados a partir dos serviços de limpeza de vias e logradouros 

púbicos e outros serviços de limpeza pública, são destinados à CTR Maquiné ou à CTRS 

Macaúbas, conforme característica dos mesmos e indicação da SLU. 

Os materiais coletados na modalidade coleta domiciliar em áreas urbanizadas formais e 

em ZEIS têm, como destino, o aterro da CTRS Macaúbas. 

Já os resíduos coletados no Programa de Coleta Seletiva são totalmente destinados para 

as unidades de triagem de materiais recicláveis de associações e cooperativas de 

catadores de materiais, que possuem parceria com a Prefeitura. 

 

Figura 45 – Destinação dos resíduos sólidos urbanos em 2015 

Fonte: SLU, 2015. 
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Figura 46 - Resíduos destinados à Estação de Transbordo (t).  

Fonte: Adaptado, SLU. 

 

 

Figura 47 - Resíduos destinados à CTRS Macaúbas.  

Fonte: Adaptado, SLU. 

 

 

Figura 48 - Aterro sanitário da CTRS Macaúbas. 

Fonte: Tramitty, 2014. 
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Passivos ambientais 

Podem ser consideradas passivos ambientais 2 áreas de disposição de resíduos: o Lixão 

Morro das Pedras e o aterro sanitário localizado na área da Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos (CTRS BR-040). 

Lixão do Morro das Pedras 

Os resíduos sólidos gerados no município de Belo Horizonte, a partir da década de 60 

até 1972, eram depositados no Lixão do Morro das Pedras. Esse local não possuía 

controle de compactação, sistema de drenagem pluvial e aterramento. Além disso, havia 

atividade de catação no local. 

Atualmente, a região apresenta vilas praticamente urbanizadas, com escolas, creches, 

transporte coletivo, postos de saúde e policial, porém não há nenhum monitoramento 

sendo realizado, referente à antiga atividade de disposição de resíduos. No local do 

depósito de lixo, a PBH implantou o “Parque do Lixão”, dotado de campo de futebol com 

arquibancadas, mas que carece de obras de manutenção. 

 
Figura 49 - Localização da área via satélite. 

Fonte: Google Earth, 2014. 

Aterro da CTRS BR-040 

A unidade principal da CTRS BR-040 é o aterro sanitário, que ocupa 70% da área total, 

de aproximadamente 114,9 hectares. O aterro teve sua vida útil esgotada em 2007, 
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conforme previsão e condicionantes definidas no decorrer do processo de renovação da 

licença de operação e de ampliação das áreas de disposição final de resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Células de aterragem, com destaque para a frente de serviço em 
operação. 

Fonte: Arquivo SLU. 

Figura 50 - Vista aérea da área da CTRS - BR040, com 
destaque para a área de aterro. 

Fonte: Arquivo SLU. 
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Figura 52 - Células de aterragem finalizadas, com destaque para 
preparação da cobertura vegetal em taludes e bermas. 

Fonte: Arquivo SLU. 

 

Figura 53 - Vista geral da área de aterragem após encerramento. 

Fonte: Arquivo SLU. 
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O aterro acumulou, durante sua operação, aproximadamente 23 milhões de toneladas 

de resíduos. A partir de 1996, a SLU passou a computar o resíduo de construção e 

demolições como material aterrado, o que explica a variação no comportamento da curva 

de evolução da quantidade de resíduos aterrada. 

 

 
Figura 54 - Evolução da quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados à aterragem, no 

Aterro Sanitário da BR-040 (1975-2007) 

Fonte: Histórico da Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Belo Horizonte, 1975 a 
2006. Relatório de Estatística, SLU/PBH. Ano 2007. 

Após o encerramento do aterro sanitário da BR-040, no ano de 2007, as demais 

atividades realizadas na área de abrangência da CTRS BR-040 continuaram em 

funcionamento, sendo elas: Unidade de Compostagem; Viveiro de mudas; Célula 

Especial para aterragem de Resíduos de Serviços de Saúde; Unidade de Transbordo 

(operação interrompida em 2016); Estação de Reciclagem de Entulho; Unidade de 

Recebimento de Pneus – URP; Central de Aproveitamento Energético do Biogás, Divisão 

de Manutenção de Veículos, Almoxarifado, Unidade de Educação Ambiental e 

edificações para desenvolvimento das atividades técnico- administrativas relacionadas 

ao Departamento de Tratamento e Destinação Final de Resíduos. 

O Plano de Encerramento elaborado para o aterro contempla os procedimentos para a 

conservação e manutenção da área, integrados a um programa de monitoramento 

ambiental e geotécnico. O Plano prevê a continuidade do projeto paisagístico e de 

restauração ambiental das áreas degradadas, assim como a manutenção da Unidade de 

Educação Ambiental.  
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Futuramente esta área poderá ser destinada a parques ou áreas verdes. No entanto, 

essa opção somente será implementada com o término da produção de biogás no interior 

das células e quando os riscos de colapsos e demais fatores restritivos estiverem 

definitivamente reduzidos a níveis aceitáveis, ou seja, até que o maciço de resíduos 

atinja os padrões de segurança e de qualidade ambiental.  

Os resíduos acumulados nos maciços de aterragem durante toda sua operação incluem 

resíduos domésticos e de construção civil e demolição. Os resíduos dispostos, 

constituídos por grande parcela de materiais biodegradáveis, contribuíram para uma 

geração considerável de biogás ao longo de todos esses anos. 

Os gases resultantes da decomposição dos compostos biodegradáveis presentes na 

fração orgânica dos resíduos aterrados são basicamente formados por metano, dióxido 

de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e gás sulfídrico. Devido ao percentual 

elevado de metano e dióxido de carbono (gases formadores do fenômeno conhecido 

como efeito estufa), a disposição de resíduos em aterros sanitários faz parte de um grupo 

de fontes de emissões  precursoras dos GEE - Emissões do Setor de Resíduos, que 

estão subsetorizadas em emissões por disposição de resíduos em aterros sanitário, 

tratamento biológico de resíduos e tratamento/lançamento de efluentes, segundo o 

padrão do Protocolo Global para Emissões de GEE de Comunidades – GPC 2012. 

Nesse sentido, como uma das formas de minimizar os impactos causados pelo aterro 

sanitário, atualmente é realizada a captação e o aproveitamento energético do biogás, 

pela via da oxidação térmica do metano, ou seja, queima do combustível para produção 

de energia.  

A Central de Aproveitamento Energético do Biogás da CTRS BR-040 é considerada o 

maior projeto criado, em Belo Horizonte, para diminuir a emissão de gases causadores 

de Efeito Estufa (GEE). 

O Consórcio Horizonte Asja, vencedor da licitação realizada pela Prefeitura de Belo 

Horizonte, possui a concessão para exploração do biogás durante 15 anos, e respectiva 

certificação e comercialização dos créditos carbono advindos da atividade, nos termos 

do Tratado de Kyoto e normas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças do Clima. Além dos aspectos positivos inerentes à exploração do biogás, 

destacam-se aqueles relacionados à melhoria das condições ambientais, em virtude dos 

recursos financeiros associados à comercialização dos Certificados de Emissões 

Reduzidas – CER. 

A unidade de captação dos gases implantada é composta por rede de poços de 

captação, interligadas a subestações de controle e regulação. Após passar pelas 

subestações, os gases são conduzidos à estação de aspiração/exaustão, constituída por 
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aspiradores turbo de múltiplos estágios, capazes de aplicar diferentes pressões às linhas 

de captação e, ao mesmo tempo, impulsionar o biogás tratado, para alimentar os motores 

e tochas de queima.  

O biogás, na forma de combustível, é utilizado pelo sistema de geração termelétrica, 

constituído por três conjuntos motor-gerador, com capacidade de 1,426 MW cada, 

totalizando 4,278 MW de potência instalada. A energia gerada é suficiente para 

abastecer 20 mil casas, que consomem por mês até 100kwh. A energia gerada é 

adquirida pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais – CEMIG e lançada 

em sua rede de transmissão. 

 

 

Figura 55 - Poço de captação do biogás e Subestação de captação. 

 

 

Figura 56 - Usina Termelétrica da Central de Tratamento de biogás da CTRS BR 040. 
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O gráfico a seguir demonstra a energia gerada pelo sistema, no período de 

fevereiro/2011 a agosto/2016. 

 

Figura 57 - Aproveitamento energético do biogás no aterro da CTRS BR 040. 

 

Com a Central de Aproveitamento Energético de Resíduos Sólidos, a SLU contribui para 

a redução das emissões responsáveis pelo efeito estufa, deixando de lançar na 

atmosfera cerca de 4 milhões de toneladas equivalentes de CO2, em 15 anos.  A meta 

do município é reduzir em 20% a tendência de crescimento das emissões até 2030, tendo 

como referência o ano base de 2007 (PBH, 3º Inventário de Emissões de Gases Efeito 

Estufa. Atualização 2001/2012/2013. Relatório Técnico Final). Os quantitativos de gases 

metano e CO2 equivalente, captados no aterro da CTRS BR 040, no período de 

novembro/2009 a agosto/2014, são apresentados a seguir. 

 

Tabela 17 - Quantidade de gás metano captado no aterro sanitário de Belo Horizonte (Nm3). 

Período 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

       

Janeiro - 1.197.304 1.685.047 1.424.627 888.725 - 

Fevereiro - 920.860 1.334.073 1.334.853 1.796.677 202.327 

Março - 973.439 1.500.121 1.407.717 1.111.486 452.027 

Abril - 1.186.982 1.252.889 1.299.739 936.999 127.770 

Maio - 1.232.958 1.286.786 1.340.470 1.013.350 420.265 

Junho - 1.158.065 1.328.133 1.212.964 967.337 534.713 

Julho - 1.076.557 1.541.564 1.183.123 905.336 514.850 

Agosto - 1.147.506 1.510.697 1.073.212 452.576 508.125 

Setembro - 797.810 1.476.898 1.097.936 57.849 - 

Outubro - 429.872 1.520.056 1.096.348 52.055 - 

Novembro 605.219 1.114.031 1.417.994 1.112.266 943.357 - 

Dezembro 775.926 1.531.867 1.460.251 1.109.250 301.797 - 

Total 1.381.144 12.767.249 17.314.511 14.692.506 9.427.542 2.760.077 

30.542 30.913
21.603 19.961 16.610

9.845

129.474

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Aproveitamento  energético do biogás no aterro da CTRS 
BR 040 

Energia gerada (MWh) 
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Tabela 18 - Quantidade aproximada de CO2 equivalente evitado na atmosfera (t). 

Período 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Janeiro  -  17.843  25.111  21.230  13.244  0  

Fevereiro  -  13.723  19.881  19.892  26.775  3.015  

Março  -  14.506  22.355  20.978  16.564  6.736  

Abril  -  17.689  18.671  19.369  13.963  1.904  

Maio  -  18.374  19.176  19.976  15.101  6.263  

Junho  -  17.258  19.792  18.076  14.416  7.968  

Julho  -  16.043  22.973  17.631  13.492  7.672  

Agosto  -  17.100  22.513  15.993  6.744  7.572  

Setembro  -  11.889  22.009  16.362  862  -  

Outubro  6.406  22.652  16.338  776  -  

Novembro  9.019  16.602  21.131  16.575  14.058  -  

Dezembro  11.563  22.828  21.761  16.530  4.497  -  

Total  20.582  190.261  258.026  218.952  140.492  41.131 

 

Fontes:  
Relatórios técnicos da SLU; Catapreta, Cícero Antônio Antunes. Aproveitamento do biogás e redução de 
emissões causadoras do efeito estufa – A experiência do aterro sanitário de Belo Horizonte; ABES, Anais 
do Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro, outubro 2015. 

 

4.2.3 RESÍDUOS ESPECIAIS 

São considerados resíduos sólidos especiais, de acordo com a Lei Municipal no 

10.534/2012, aqueles que, por seu volume, peso, grau de periculosidade ou 

degradabilidade, ou por outras especificidades, requeiram procedimentos especiais para 

o seu manejo e destinação, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e 

ao meio ambiente. 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, é de responsabilidade do gerador a coleta, o 

transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos especiais, devendo 

proceder de acordo com a legislação específica, normas ambientais e demais 

disposições. A SLU, em caráter facultativo, e a seu exclusivo critério, poderá realizar 

esses serviços, cobrando o respectivo preço público, sendo os mesmos atualmente 

ofertados para: 

 Resíduos com características domiciliares, gerado por grandes geradores; 

 Resíduos de serviços de saúde, apesar de estar em processo de encerramento 

da prestação do serviço, exceto para as unidades de serviços de saúde públicas 

municipais.  

O poder público municipal, através da SLU, realiza ainda alguns serviços referentes aos 

resíduos especiais, mas que não estão associados a geradores específicos, a saber: 
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 Limpeza de pontos de deposições clandestinas, com coleta de resíduos da 

construção civil e volumosos; 

 Remoção de carcaças e veículos abandonados; 

 Ações de manutenção da arborização urbana, com consequente geração de 

resíduo de poda. 

Deve-se mencionar, ainda, que a prestação de serviço pelo poder público municipal, 

relacionada aos resíduos sólidos especiais, segundo a Lei Municipal no 10534/2012, não 

poderá ocorrer para os seguintes resíduos:  

 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

 Lodos e lamas oriundos de estações de tratamento de água, de esgotos 

sanitários, de fossas sépticas ou postos de lubrificação de veículos ou 

assemelhados e resíduos provenientes de limpeza de caixas de gorduras ou 

outros produtos pastosos, que exalem odores desagradáveis; 

 Resíduos químicos em geral; 

 Resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos; 

 Rejeitos radioativos;  

 Demais resíduos Classe I - Perigosos. 

A seguir é apresentado o diagnóstico dos resíduos sólidos especiais gerados no 

município de Belo Horizonte. 

4.2.3.1 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

De acordo com a Resolução CONAMA no 358/2005, os RSS são todos aqueles 

resultantes das atividades dos seguintes serviços: 

 Atendimento à saúde humana e animal 

 Laboratórios analíticos de produtos para saúde 

 Necrotérios e funerárias 

 Medicina legal. 

 Drogarias e farmácias; 

 Estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; 

 Centros de controle de zoonoses; 

 Distribuidores de produtos farmacêuticos; 

 Unidades móveis de atendimento à saúde; 

 Acupuntura, tatuagem, entre outros similares. 
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Os RSS são classificados de acordo com as Resoluções ANVISA - RDC no 306/2004 e 

CONAMA no 358/2005, em cinco grupos: 

 Grupo A: Biológico 

 Grupo B: Químico 

 Grupo C: Radioativo 

 Grupo D: Semelhante ao domiciliar, com recicláveis 

 Grupo E: Perfurante, cortante e abrasivo 

Tabela 19 – Classificação e composição dos RSS 

Grupo Característica Composição RSS 

A Biológico 15% 23,85% 

B Químico 3% 1,15% 

C Radioativo 1% Não medido 

D 
Semelhante aos domiciliares, 

com recicláveis 
80% 70,18% 

E 
Perfurantes, cortantes e 

abrasivos 
1% 4,82% 

Fonte CONAMA no 358/05 
OMS / 

PMGIRSS, 2014 
Borges, 2015 
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ASPECTOS LEGAIS 

Tabela 20 – Aspectos legais quanto aos resíduos sólidos especiais. 

Referência Assunto 

Resolução ANVISA RDC no 

306/2004 

Apresenta o detalhamento dos procedimentos de gerenciamento de RSS 

Resolução CONAMA no 358/2005 Preconiza que é de responsabilidade, do gerador de RSS, o gerenciamento 

de seus resíduos, desde a geração até a disposição final. Seu enfoque 

principal é o tratamento e a disposição final dos RSS. 

Lei Federal no 12.305/2010 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos) 

Preconiza que o PGRSS é parte integrante do licenciamento ambiental. No 

caso de empreendimentos não sujeitos ao licenciamento ambiental, a 

aprovação do PGRSS cabe à autoridade municipal competente. 

Deliberação Normativa COPAM no 

171/2011 

Estabelece diretrizes para os sistemas de tratamento e disposição final dos 

RSS no Estado de Minas Gerais. Menciona que o transporte rodoviário de 

determinados RSS, o recebimento, transferência, tratamento e disposição 

final deverão estar licenciados. 

Lei Municipal no 10.534/2012  

 

Dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços e o manejo de resíduos 

sólidos urbanos no Município. 

Decreto Municipal no 12.165/2005  

 

 

Apresenta diretrizes básicas e o regulamento técnico para o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde no Município. 

O Decreto estabelece que o gerador deve aprovar PGRSS, elaborado por 

profissional habilitado pelo respectivo conselho de classe, com apresentação 

de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou documento similar, 

quando couber. O escopo do plano inclui os aspectos referentes ao manejo 

dos resíduos, nas fases de intraestabelecimento e extraestabelecimento. 

O Decreto apresenta as atribuições dos órgãos envolvidos: 

 SMSA/VISA - Avalia, aprova e fiscaliza os geradores de RSS, na fase de 

intraestabelecimento; 

 SLU - Avalia e aprova os aspectos da fase de intraestabelecimento, no 

que diz respeito ao acondicionamento e armazenamento final e, na fase 

de extraestabelecimento, nos aspectos de coleta e transporte, tratamento 

e disposição final dos RSS; 

 SMMA/SMSU - Avaliam e aprovam, de forma integrada com a SLU, por 

meio do licenciamento ambiental/urbanístico, os projetos relacionados à 

coleta, transporte externo, estação de transferência, tratamento e 

disposição final dos RSS.  

 CNEN - Analisa e aprova a proposta de gestão de RSS do Grupo C, em 

empreendimentos geradores de resíduos deste grupo.   

 

De acordo com o Decreto Municipal no 12.165/2005, o escopo do PGRSS deve 

contemplar as seguintes etapas de manejo dos resíduos: 



 

 

Página: 105/208 

Arquivo: 126-REL-CONS-P2-DIAGNOSTICO-R07-161124 

 

Figura 58 – Organograma de gerenciamento 

Fonte: MEB, 2007  

 

Cabe destacar que o Decreto Municipal no 12.165/2005 está sendo revisado, para 

otimizar o fluxo e a forma de elaboração, análise e aprovação dos PGRSS. Além dos 

dispositivos legais, outras ferramentas para apoio à gestão e gerenciamento de RSS 

estão disponíveis: 

 Manual de Gerenciamento de RSS (FEAM, 2008); 

 Plano Estadual de Resíduos de Minas Gerais, em processo de elaboração pelo 

Estado; 
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 Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos para Região e Colar Metropolitanos; 

 Plano Metropolitano de Gestão de RSS e RCC, integrando 50 municípios do Colar 

Metropolitano. 

Em Belo Horizonte, a SLU e a SMSA estão desenvolvendo um trabalho conjunto para 

otimizar a gestão dos RSS provenientes dos estabelecimentos de saúde das unidades 

municipais. Essa melhoria é necessária, uma vez que a maioria das unidades municipais 

de saúde não possui PGRSS aprovado e implantado e, assim, todo resíduo gerado é 

considerado como infectante. 

A situação atual dos PGRSS junto à SLU é apresentada a seguir. Segundo a Divisão de 

Licenciamento da SLU, já foram protocolados cerca de 10.000 PGRSS até 2015, dos 

quais: 

 1.200 foram aprovados; 

 2.700 estão pendentes (foram analisados, mas aguardam manifestação do 

empreendedor); 

 2.100 aguardam análise (incluindo documentação complementar e planos novos); 

 4.000 estão em arquivo morto (quando os estabelecimentos deixam de existir, 

mudam de endereço/CNPJ, ou apresentam novo PGRSS por determinado 

motivo) 

Existe hoje uma grande quantidade de planos acumulados, muitos deles aguardando por 

análise, outros apresentando problemas na elaboração, e consequentemente, com 

necessidade de readequação. A análise ocorre, tanto pela Vigilância Sanitária quanto 

pela SLU, sendo que ambas relatam possuir equipe restrita. Assim, o processo se torna 

lento e desgastante e aponta para a necessidade de melhor estruturação e organização 

das informações. 

GERAÇÃO 

A relação de estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, bem como a 

composição e a estimativa de geração de RSS são a seguir apresentados: 

 
Quadro 2 - Estabelecimentos de Saúde nos Municípios do Colar Metropolitano de Belo Horizonte 

Município 
Públicos 

Privados Total 
Federal Estadual Municipal 

Baldim - - 4 - 4 

Barão de Cocais - 1 12 15 28 

Belo Horizonte 11 42 340 4.908 5.301 

Belo Vale - - 7 4 11 
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Município 
Públicos 

Privados Total 
Federal Estadual Municipal 

Betim - 3 65 200 268 

Bom Jesus do Amparo - - 2 1 3 

Bonfim - - 4 6 10 

Brumadinho - - 23 42 65 

Caeté - - 21 33 54 

Capim Branco - - 5 1 6 

Confins - - 3 5 8 

Contagem - 1 196 568 765 

Esmeraldas - - 32 14 46 

Florestal - - 5 6 11 

Fortuna de Minas - - 4 - 4 

Funilândia - - 7 - 7 

Ibirité - - 38 22 60 

Igarapé - - 15 17 32 

Inhaúma - - 6 - 6 

Itabirito - - 19 60 79 

Itaguara - - 9 11 20 

Itatiaiuçu - - 8 5 13 

Itaúna - 1 33 253 287 

Jaboticatubas - - 8 6 14 

Juatuba - 1 16 13 30 

Lagoa Santa - 1 25 73 99 

Mário Campos - - 4 - 4 

Mateus Leme - - 17 27 44 

Matozinhos - - 15 22 37 

Moeda - - 4 1 5 

Nova Lima - - 40 117 157 

Nova União - - 4 - 4 

Pará de Minas - 1 25 194 220 

Pedro Leopoldo - - 30 106 136 

Prudente de Morais - - 6 - 6 

Raposos - - 10 2 12 

Ribeirão das Neves - 5 81 38 124 

Rio Acima - - 8 - 8 

Rio Manso - - 3 2 5 

Sabará - 1 32 39 72 

Santa Bárbara - - 10 12 22 

Santa Luzia - - 46 75 121 

São Gonçalo do Rio 
Abaixo - 1 7 3 11 

São Joaquim de Bicas - 1 8 10 19 

São José da Lapa - - 15 7 22 
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Município 
Públicos 

Privados Total 
Federal Estadual Municipal 

São José da Varginha - - 5 - 5 

Sarzedo - - 15 4 19 

Sete Lagoas - 6 70 355 431 

Taquaraçu de Minas - - 4 - 4 

Vespasiano - 2 30 83 115 

Total 11 67 1.396 7.360 8.834 

Fonte: ADRMBH (2014), 

 

Tabela 21 - Estimativa de geração de RSS – Belo Horizonte 

Grupo Composição Estimativa (t/dia) 

    Grupo A 23,85% 11,71 

Grupo B 1,15% 0,56 

Grupo C - - 

Grupo D 70,18% 34,45 

Grupo E 4,82% 2,37 

TOTAL 100,00% 49,09 t/dia 

Fonte: Borges, 2014 

COLETA E TRANSPORTE  

A localização das unidades municipais de saúde atendidas pela coleta de RSS realizada 

pela SLU, bem com as frequências de coleta, é apresentada a seguir. 
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Figura 59 - Localização das unidades municipais de saúde atendidas pela coleta de RSSe 

frequências de coleta 

Fonte: DV PCO/SLU, 2015. 
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A coleta e o transporte de RSS devem ser realizadas em obediência aos seguintes 

instrumentos legais: 

 Decreto Federal no 96.044/1988 - Regulamento para o Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos; 

 Norma ABNT NBR 12.810/1993 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Norma ABNT NBR 14.652/2013 -Implementos rodoviários -Coletor/transportador 

de resíduos de serviços de saúde -Requisitos de construção e inspeção. 

Atualmente, há 20 empresas e 68 veículos licenciados pela SLU para coleta e transporte 

de RSS. Conforme Norma Técnica da SLU no 004/2002, os veículos de coleta e 

transporte de RSS deverão atender aos seguintes requisitos: 

 Apresentar plano de atuação, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

de profissional competente; 

 Ter em suas laterais externas inscrições, como a do nome da empresa; 

 Passar por inspeção (válida por um ano); 

 Ter idade máxima de 10 anos. 

A coleta e o transporte dos RSS em estabelecimentos públicos municipais é realizada, 

pela SLU, nas seguintes condições: 

 
Tabela 22 – Condições e estabelecimentos da coleta e transporte de RSS. 

Estabelecimentos Equipamentos utilizados Frequência Horário 

Grande porte (Hospitais e 

UPAs) 

3 caminhões coletores 

compactadores 

Diária Diurno 

Médio porte (Centros de 

Saúde) 

5 veículos utilitários do tipo Furgão Regional Centro-Sul: Diária 

Demais regionais: Três vezes por 

semana 

Diurno 

Pequeno porte (236 
unidades diversas 

3 caminhões coletores 

compactadores 

Diária Diurno 

 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL  

Segundo o Decreto Municipal no 12.165/2005, o tratamento de RSS consiste na 

aplicação de métodos, técnicas ou processos que alteram as características físicas, 

físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua 

descaracterização, visando a minimização do risco à saúde pública, a preservação da 

qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador. O tratamento pode 

ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro local, observadas, nestes 

casos, as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e 

o local do tratamento. 
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A Resolução CONAMA no 358/2005 preconiza sobre as formas de tratamento e 

disposição final dos RSS: 

 Tratamento: métodos térmicos (autoclavagem, micro-ondas, incineração, pirólise 

e aquecimento) ou métodos químicos; 

 Destinação final: Disposição no solo em aterro sanitário ou de resíduos perigosos.  

Os principais tratamentos adotados em Belo Horizonte são:  

 Fase intraestabelecimento: Autoclavagem, para inativação bacteriana. 

 Fase extraestabelecimento: Incineração, sendo que as unidades mais utilizadas 

estão localizadas em Contagem, Betim, Santa Luzia, Lavras e Juiz de Fora. 

A capacidade instalada para autoclavagem e incineração em Minas Gerais é 

apresentada a seguir: 

Tabela 23 - Capacidade instalada para autoclavagem e incineração em Minas Gerais 

Ano 

Capacidade instalada (t/ano), por tecnologia 

Autoclave Incineração 
Micro-
ondas 

Total 

2008 3.120,00 6.641,00 * 9.734,00 

2009 6.302,40 8.112,00 * 14.414,00 

2011 6.302,00 8.112,00 * 14.414,00 
Fonte: PMGIRSS, 2014 

Em relação à disposição de RSS, cabe destacar que, a partir de 2006, os RSS eram 

encaminhados para a célula de aterragem especial localizada na CTRS BR-040, 

mediante pagamento do preço público correspondente. A partir de 2009, os resíduos 

infectantes e comuns passaram a ser coletados separadamente, visando garantir a 

ampliação da vida útil da célula de aterro de RSS da BR-040. A partir de 2014, houve 

Interrupção da coleta dos RSS infectantes, exceto para unidades de saúde públicas 

municipais.  
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4.2.3.2 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS 

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

De acordo com a Resolução CONAMA no 307/2002, os RCC são aqueles provenientes 

de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 

resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiações elétricas etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha.  

Os resíduos da construção civil são assim classificados: 

 Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, tais como 

produtos de origem cimentícia ou cerâmica e solo; 

 Classe B - resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

 Classe C - resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis, que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação; 

 Classe D - resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Os resíduos volumosos são constituídos por peças de grandes dimensões, como móveis 

e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de 

origem não industrial e não coletados pelo sistema de recolhimento domiciliar 

convencional. Os componentes mais constantes são as madeiras e os metais. 

A capital mineira é considerada referência nacional na gestão e gerenciamento público 

de resíduos da construção civil e volumosos - RCCV, com a implantação, ainda na 

década de 1990, de programa de manejo específico desses resíduos, denominado 

Programa de Correções Ambientais e Reciclagem de Entulho de Belo Horizonte. 
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Visando melhorar a relação da população com o adequado gerenciamento desses 

resíduos e, consequentemente, reduzir a disposição inadequada, o programa contou 

com a implantação de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) e de 

Estações de Reciclagem de Entulho (ERE), criando, assim, uma importante estrutura de 

apoio aos entes públicos e privados envolvidos no fluxo desses resíduos. 

GESTÃO E MANEJO 

O sistema de gestão e manejo dos RCCV, desenvolvido pela SLU, baseia-se na 

diferenciação do fluxo dos resíduos dos pequenos e grandes geradores e na existência 

de áreas receptoras, capazes de atender a demandas específicas. 

 
Figura 60 - Sistema de gestão e manejo de RCCV 

Fonte: SLU, 2015 
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ASPECTOS LEGAIS 
 

Tabela 24 – aspectos legais da gestão de RCC. 

Referência Assunto 

Resolução CONAMA no 307/2002  

 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil.  

Define que os geradores são responsáveis pelos RCC gerados em 

suas atividades, devendo adotar medidas que priorizem a não geração 

de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 

reciclagem e a disposição final, sendo proibida a disposição dos RCC 

em bota-foras, encostas, aterros de resíduos domiciliares, corpos 

d’água, lotes vagos e locais protegidos por Lei.  

Estabelece a classificação dos RCC, considerando suas 

características físicas e químicas. 

Lei Federal no 12.305/2010 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos) 

Reforça a exigência, já explicitada pela Resolução CONAMA no 

307/2002, de elaboração de PGRCC pelos empreendedores da 

construção civil. 

Resolução CONAMA no 448/2012 

(altera a Resolução CONAMA no 

307/2002) 

Iguala a nomenclatura apresentada pela PNRS. 

Consolida a obrigatoriedade da elaboração e implementação de 

Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), 

pelos grandes geradores. 

Lei Municipal no 10.522/2012 Instituiu o Sistema de Gestão Sustentável de RCCV e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de RCCV. 

Estabelece, no artigo 30, que os RCCV não podem ser dispostos em 

aterros sanitários, com exceção daqueles apresentados na forma de 

agregados reciclados ou na condição de solos não contaminados, que 

poderão ser utilizados em aterros sanitários, com a finalidade de 

execução de serviços internos ao aterro. 

 

É importante destacar que, pela Lei no 10.522/2012, que estabelece diretrizes e 

regramentos para a gestão e gerenciamento dos RCCV em Belo Horizonte, a PBH 

continua responsável por oferecer alternativas de descarte para os pequenos geradores 

de RCCV, bem como estabelece o limite entre pequenos e grandes geradores. A 

regulamentação da referida legislação é imprescindível para sua operacionalização e 

fiscalização efetiva, mas depende de publicação de Decreto, o qual já dispõe de minuta 

desenvolvida, embasada em discussões técnicas, coordenadas pela equipe da SLU, 

com envolvimento de diversos órgãos da PBH, como: SUDECAP, SMARU, BHTrans, 

SMAFIS e SMMA. 
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GERAÇÃO 

Para cálculo da estimativa de geração dos resíduos da construção civil e volumosos, 

podem ser considerados dois parâmetros: estimativa relacionada à área construída e 

geração per capita. Entretanto, a ausência de dados confiáveis acerca das construções 

realizadas no Brasil reduz, consequentemente, a confiabilidade das estimativas.  

Em Belo Horizonte, o problema da inexistência de dados e/ou indisponibilidade das 

informações é causado por diversos fatores, destacando o fato de não existir um sistema 

de registro e controle dos RCCV gerados no município.  

Mesmo quando se trata das obras públicas realizadas em Belo Horizonte, não há dados, 

uma vez que, segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, 

não há nenhum processo de registro e controle que totalize a geração, transporte e 

destinação dos resíduos gerados, nas diversas obras sob sua responsabilidade, já que 

os controles existentes são realizados para cada obra, separadamente. 

Quanto à estimativa de RCC, utilizando-se como parâmetro a geração per capita, 

diversas fontes abordam o tema, dentre as quais se podem ser destacados os estudos 

realizados por: Sinduscon-MG, MMA, IPEA, Plano Nacional de Resíduos Sólidos e 

ABRELPE. 

A estimativa de geração de RCC para Belo Horizonte, considerando os indicadores 

apresentados pelos estudos citados é apresentada a seguir: 

Quadro 3 - Estimativa de geração de RCC, per capita 

ANO 
População 

(hab) 
(IBGE) 

ESTIMATIVA DE GERAÇÃO (KG/habxano) 

450 520 500 500 265,72 

Kg/habxano Kg/habxano Kg/habxano Kg/habxano Kg/habxano 

2013 2.379.998 1.070.999.100,00 1.237.598.960,00 1.189.999.000,00 1.189.999.000,00 632.413.068,56 

2015 2.502.557 1.126.150.650,00 1.301.329.640,00 1.251.278.500,00 1.251.278.500,00 664.979.446,04 

Fonte 
SINDUSCON-

MG (2008)   
MMA (2010) IPEA (2012) PNRS (2010) 

ABRELPE 
(2012) 

 

Em 2013, o poder público Municipal foi responsável pelo manejo de 391.564,80 

toneladas de RCCV (aterrados e reciclados), dos quais 27,41% foram provenientes de 

deposições clandestinas. Assim, a PBH foi responsável pelo transporte e destinação de 

uma parte significativa do total gerado (29,91% e 55,63%) da estimativa de geração 

máxima e mínima, no ano 2013, segundo os parâmetros de geração do MMA. 
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Quadro 4 - Variações de geração de RCCV – Belo Horizonte 

 

 

COLETA E TRANSPORTE  

A coleta e o transporte de RCCV são realizados por vários agentes, destacando-se os 

privados, que atuam com caminhões poliguindastes e caçambas estacionárias. 

Usualmente, as pequenas quantidades de resíduos são transportadas por carrinheiros, 

carroceiros e pelos próprios geradores, em seus carros particulares. 

Quadro 5 - Empresas transportadoras – SINDILEQ 

Município Sede  Empresas Transportadoras  

BELO HORIZONTE 

ABC CAÇAMBAS LTDA 
CENTRAL CAÇAMBAS 
DE ALUGUEL LTDA 

LÉO CAÇAMBAS LTDA 

AWA LOCAÇÕES DE 
CAÇAMBAS LTDA 

RICARDO LOCAÇÃO 
DE CAÇAMBAS LTDA 

LOC CAÇAMBAS LTDA 

BH CAÇAMBA LTDA 
DIDIZINHO 
BÁSCULAS / VIVA 
CAÇAMBAS LTDA 

MAURI CAÇAMBA LTDA 

CAÇAMBA LTDA  
UNIÃO CAÇAMBAS 
LTDA 

TONINHO CAÇAMBAS 
LTDA 

CAÇAMBAS CEBOLA 
F.P.R. CAÇAMBA 
LTDA 

POLICÁRPIO CAÇAMBAS 
MICRO LTDA 

CR CAÇAMBAS LTDA TRANSTONHÃO LTDA RAÍ CAÇAMBAS LTDA 

CONTAGEM  

GRAMADUS LTDA  

PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA 
LTDA 

ENTULHOS EBENEZER LTDA COLETA DE ENTULHO MARIANO LTDA  

Fonte: SINDILEQ, 2015 

Para coleta e transporte dos resíduos são exigidos das empresas os seguintes 

documentos obtidos junto à Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – 

SMARU: 

Geração Per 

Capta
Geração Total

Geração Per 

Capta
Geração Total

Geração Per 

Capta
Geração Total

Kg/habxano t/ano Kg/habxano t/ano Kg/habxano t/ano

Mínimo 265,72 632.413,07 295,72 703.813,01

Máximo 520,00 1.237.598,96 550,00 1.308.998,90

Mínimo 265,72 664.979,45 295,72 740.056,16

Máximo 520,00 1.301.329,64 550,00 1.376.406,35
2015 2.502.557

POPULAÇÃO  (IBGE)

RCC RVOL RCCV

30,00

30,00

71.399,94

75.076,71

ESTIMATIVA DE 

GERAÇÃO

2.379.9982013

http://www.gramadus.com.br/
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 Cadastro de Veículos e Equipamentos  

 Autorização de Tráfego de Terra e Entulho e Licença de Caçamba  

No transporte de RCCV em veículos de tração animal, o total de cavalos envolvidos é 

estimado em 3.300 (IBGE, 2007). Para estimular o correto manejo dos RCCV, por parte 

dos carroceiros, foi criado, em 1997, o Projeto Carroceiros, desenvolvido em parceria 

entre PBH, SLU, BHTrans e UFMG, com as seguintes atribuições:  

 SLU: Planejamento das atividades, integração e articulação dos órgãos e setores 

envolvidos e acompanhamento operacional e estatístico do projeto. 

 BHTrans: Cadastro, licenciamento, vistoria e emplacamento das carroças, com a 

emissão do Certificado de Registro do Veículo de Tração Animal (CRVTA) e 

Autorização para o Condutor. 

 Gerências Regionais de Regulação Urbana: Cadastro dos Carroceiros, e 

emissão do Certificado de Licenciamento da Atividade. 

 UFMG, por meio da Escola de Veterinária: Acompanhamento veterinário 

gratuito dos animais, assistência clínica, realizando a vacinação contra a raiva, a 

marcação e o controle dos animais. 

O regramento da atuação dos carroceiros ocorreu inicialmente através da Lei no 

9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), o qual apresenta as regras para condução 

desses veículos. 

Na esfera municipal, o tema foi abordado no ano de 2000, pela Lei no 10.293, que foi 

posteriormente revogada pela Lei no 10.119/2011. Em 2016, foi criado o Decreto no 

16.270/2016, que regulamentou a referida lei, criando uma série de condicionantes que 

deverão ser atendidas pelos veículos (carroças) e pelos animais, para obterem licença 

de circulação pelas ruas da cidade, gerando maiores possibilidades, ao poder público, 

de atuação no que tange ao ordenamento dos veículos de propulsão animal.  

O carroceiro que busca atuar de forma licenciada no município deve possuir: 

 Carteira de Condutor de Veículo de Tração Animal, válida por cinco anos; 

 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos de Tração Animal, com 

renovação anual, por intermédio da BHTrans; 

 Alvará de Licenciamento da Atividade de Carroceiro, emitido pela gerência de 

licenciamento da Regional, válido por um ano; 

 Cartão de vacinação do cavalo. 

Os principais problemas na atividade referem-se a: 

 Ausência de fiscalização da atuação dos carroceiros; 
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 Infrações de trânsito realizadas pelos carroceiros; 

 Atuação de carroceiros não regulamentados, inclusive menores de idade; 

 Desrespeito às regras das URPV, principalmente, quanto aos resíduos permitidos 

e horários de descarga; 

 Realização de deposições clandestinas, por parte dos carroceiros, tanto na porta 

das URPV, quando as mesmas se encontram fechadas, quanto em outros locais; 

 Baixo rigor de cadastramento dos carroceiros no Programa para recebimento de 

assistência veterinária ao cavalo. 

DESTINAÇÃO FINAL  

São consideradas áreas receptoras de RCCV: 

 Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV); 

 Áreas de Triagem e Transbordo (ATT); 

 Usinas de Reciclagem de Entulho; 

 Unidades de Beneficiamento de Madeira; 

 Galpões de Recicláveis; 

 Usinas de Incineração/Coprocessamento; 

 Aterro de Inertes – Resíduos Inertes (Classe IIB); 

 Aterros Industriais – Resíduos Perigosos (Classe I) e Não Inertes (Classe IIA. 

Em se tratando da infraestrutura utilizada pelo poder público, para destinação de RCCV 

gerados em Belo Horizonte, há em funcionamento atualmente: 

 32 URPV, especificamente voltadas ao atendimento do pequeno gerador; 

 2 Estações de Reciclagem de Entulho, que recebem somente o resíduo classe A 

de grandes geradores.  

 1 (uma) unidade mista: ATT e Aterro de Inertes CTRS Maquiné, empreendimento 

privado, localizado no Município de Santa Luzia.  

Quanto à estrutura privada para recebimento dos RCCVs, foram identificados em 

funcionamento em Belo Horizonte: 2 (duas) ATT, na região do bairro Calafate, e 1 (um) 

Aterro de Inertes, na região do bairro Palmeiras. 

De acordo com pesquisa realizada na base digital do Sistema Integrado de Informação 

Ambiental (SIAM), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, foram identificadas as áreas receptoras de RCCVs na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. 

A seguir, são apresentadas as unidades receptoras de RCCV, identificadas nos 

municípios limítrofes a Belo Horizonte. 
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Quadro 6 - Listagem de empreendimentos relacionados ao gerenciamento de RCCV cadastrados 
no SIAM 

Empreendimento 
Tipo 

Licença 
Município Classe Situação 

Capacidade de 
Recebimento 

Processos 

ATERRO 
SANITÁRIO DE 
BRUMADINHO 

AAF 
BRUMADIN

HO 
1 

Autorizaçã
o 

concedida 
100 m³/dia 

00049/2005/006/
2014 

REABILITAR - 
SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS LTDA 

AAF IBIRITÉ 1 
Autorizaçã

o 
concedida 

160 m³/dia 
04783/2011/001/

2011 

CANADÁ 
CAÇAMBAS LTDA 

AAF NOVA LIMA 1 
Autorizaçã

o 
concedida 

40 m³/dia 
02601/2012/001/

2013 

INPAR PROJETO 94 
SPE LTDA 

AAF NOVA LIMA 2 
Autorizaçã

o 
concedida 

440 m³/dia 
19447/2008/001/

2011 

NIVALDO 
VERÍSSIMO DA 
SILVA 

AAF NOVA LIMA 1 
Autorizaçã

o 
concedida 

180 m³/dia 
17698/2009/001/

2014 

EMPREITEIRA SÃO 
JUDAS TADEU 
LTDA 

AAF SABARÁ 2 
Autorizaçã

o 
concedida 

490 m³/dia 
09926/2013/001/

2013 

SABARÁ OURO 
VERDE LTDA 

AAF SABARÁ 2 
Autorizaçã

o 
concedida 

450 m³/dia 
22676/2010/001/

2010 

VINA 
EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUÇÕES 
LTDA 

LP+LI SABARÁ 4 

Aguardand
o 

informação 
complemen

tar 

1000 m³/dia 
14629/2010/001/

2011 

VITAL 
ENGENHARIA 
AMBIENTAL S/A 

AAF SABARÁ 2 
Autorizaçã

o 
concedida 

480 m³/dia 
00543/2001/011/

2014 

CZAR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS S/A 
(CTR MAQUINÉ) 

LP+LI 
SANTA 
LUZIA 

4 
Autorizaçã

o 
concedida 

2.000 m³/dia 
18032/2011/001/

2011 

 

Fonte: Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos, com foco em Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV) - Adaptado 

 

Destaca-se que a ausência de sistema eletrônico de registro e controle, que compile 

todos os dados relacionados ao transporte e destinação dos resíduos gerados em Belo 

Horizonte, impossibilita a identificação de quais transportadores e áreas receptoras, de 

fato, são utilizadas pelos geradores de RCCV. 
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Atualmente somente para os empreendimentos classificados como de impacto ambiental 

e/ou urbanístico e, portanto, passíveis de licenciamento Municipal, é exigido o PGRCC- 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e a apresentação de relatórios 

periódicos, que demonstrem o correto gerenciamento de resíduos realizado na obra. 

Apesar de ser realizada análise criteriosa desses relatórios, por parte dos técnicos da 

SMMA, não há nenhum processo de organização e compilação dessas informações em 

um banco de dados que possa ser utilizado para planejamento de futuras ações. 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPV 

As URPV são unidades criadas, a partir de 1995, com a finalidade de receber, 

gratuitamente, os Resíduos de Construção Civil e Volumosos de pequenos geradores. 

Existem 32 URPV distribuídas nas 9 Regionais. Cada GERLU é responsável pela 

operação, controle e monitoramento das mesmas, sendo terceirizada a coleta, transporte 

e destinação dos resíduos. As URPV funcionam de segunda-feira a sábado, com 

horários variados entre as regionais.  

As UEP são áreas onde há um acordo entre GERLU, carroceiros e geradores, para que 

depositem os RCCV. Mas como esses locais são desprovidos de infraestrutura, não 

podem ser classificados como URPV.  

O projeto da URPV foi concebido para atender aos seus objetivos, com o mínimo de 

investimento. Assim, considera-se fundamental, à boa operação dessas unidades, que 

suas instalações contemplem as seguintes características: 

 Área em torno de 1.000 m², totalmente cercada, dotada de faixa verde e que 

ofereça condições de acesso seguro para pessoas, carroças, veículos e 

caminhões; 

 Espaço para abrigar, no mínimo, 5 caçambas estacionárias e quatro boxes; 

 Duas plataformas, com diferença de 90 cm de altura entre elas; 

 Edificação de apoio, composta de escritório, copa e banheiros; 

 Cobertura, com tronco para vacinação de equinos; 

 Sistema de iluminação dos pátios; 

 Local para os contêineres da coleta dos materiais recicláveis (papel, metal, 

plástico e vidro). 

Das 32 URPV em operação, existem 6 que, devido aos terrenos de reduzidas dimensões, 

não foram adaptadas ao novo padrão. São elas: Lindeia, Mem de Sá, Barão, Liberdade, 

Santa Amélia e Andradas 

O volume máximo diário aceito, por gerador, é de 1 (um) m³, não havendo qualquer ônus 

para o munícipe. Apesar de o volume ser estabelecido pela Lei Municipal no 10.522/2012, 
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não existe fiscalização rígida, com relação à quantidade que está sendo disposta por 

cada munícipe/transportador, já que o controle do volume é visual. 

Através do site da PBH, toda a população pode acessar informações a respeito das 

URPVs, dentre as quais as relativas a resíduos permitidos e não autorizados a serem 

destinados a essas unidades, conforme apresentado no ().  

Atualmente não há segregação significativa dos resíduos nas URPV. A deficiência de 

equipamentos (caçambas, caminhões e carrocerias) contribui para dificultar a separação 

dos resíduos nas URPV, assim praticamente todo resíduo recebido é destinado à CTR 

Maquiné. 

É, no entanto, somente a segregação na fonte de geração que permitirá a obtenção de 

resultados de fato efetivos, uma vez que não haverá contaminação dos resíduos, o que 

possibilitará e facilitará a reutilização e a reciclagem. Sendo assim, a educação ambiental 

é fundamental, no sentido de demonstrar a importância da separação dos resíduos por 

todos os geradores, inclusive os pequenos, além de proporcionar melhoria nas condições 

operacionais das URPV. 

Os problemas enfrentados na operação das URPV são:  

 As unidades são alvos constantes de furtos, depredações e ações de vandalismo. 

Está prevista a implantação de um projeto piloto, com o objetivo de melhorar a 

segurança. 

 Há deposição clandestina na área de entrada das unidades, quando essas se 

encontram fechadas. A PBH realiza campanhas de educação ambiental, que 

envolvem a população e os carroceiros, e avalia ampliar o horário de 

funcionamento das unidades.  

 A ampliação da quantidade de URPV enfrenta, como fator limitador, a existência 

de poucos terrenos públicos disponíveis e que apresentam as características 

físicas necessárias para implantação das mesmas, bem como o fato de haver 

restrições quanto ao uso do solo.  
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Figura 61 - URPV 

Fonte: SLU/CEMP, 2014. 
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Quadro 7 - Relação das URPV  

Ordem Nome Endereço Regional Bairro 

1 MILIONÁRIOS RUA DONA LUIZA  BARREIRO MILIONÁRIOS 

2 FLÁVIO DE OLIVEIRA RUA ITAPETININGA  BARREIRO 
CONJUNTO FLÁVIO DE 

OLIVEIRA 

3 LINDEIA RUA ANTÔNIO DE SOUZA GOMES BARREIRO LINDEIA 

4 ÁTILA DE PAIVA AVE DO CANAL BARREIRO 
CONJUNTO ÁTILA DE 

PAIVA 

5 TÚNEL DE IBIRITÉ RUA MARLY PASSOS BARREIRO 
CONJUNTO TÚNEL DE 

IBIRITÉ 

6 JATOBÁ AVE AGENOR NONATO DE SOUZA BARREIRO JATOBÁ 

7 MEM DE SÁ AVE MEM DE SÁ CENTRO SUL NOVO SÃO LUCAS 

8 SANTA LÚCIA  AVE ARTUR BERNARDES CENTRO SUL SANTA LÚCIA 

9 ANDRADAS I AVE DOS ANDRADAS LESTE POMPEIA 

10 
ZUMBI OU SÃO 

GABRIEL 
RUA ZUMBI NORDESTE SÃO GABRIEL 

11 SÃO PAULO AVE CACHOEIRINHA NORDESTE SÃO PAULO 

12 GOIÂNIA RUA ELIAS MICHEL FARAH NORDESTE GOIÂNIA 

13 PINDORAMA AVE AMINTAS JACQUES DE MORAIS NOROESTE PINDORAMA 

14 DELTA RUA TAMANDARÉ NOROESTE JOÃO PINHEIRO 

15 AEROPORTO AVE WASHINGTON LUIZ NORTE SÃO BERNARDO 

16 BACURAUS RUA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES NORTE CAMPO ALEGRE 

17 
JARDIM 

GUANABARA 
AVE HUM NORTE JARDIM GUANABARA 

18 SARAMENHA AVE BASÍLIO DA GAMA NORTE TUPI 

19 SILVA LOBO AVE TERESA CRISTINA OESTE CALAFATE 

20 TERESA CRISTINA AVE TERESA CRISTINA OESTE MADRE GERTRUDES 

21 DAS FLORES RUA JOSÉ FURLETTI OESTE BETÂNIA 

22 BARÃO AVE BARÃO HOMEM DE MELO OESTE NOVA SUISSA 

23 DONA CLARA RUA RITA ALVES CASTANHEIRA PAMPULHA DONA CLARA 

24 CASTELO RUA CASTELO DE VEIROS PAMPULHA CASTELO 

25 GARÇAS RUA REINATO FANTONI PAMPULHA ENSEADA DAS GARÇAS 

26 LIBERDADE RUA FLOR DE ÍNDIO PAMPULHA LIBERDDE 

27 SÃO JOSÉ RUA FLOR DA AGÁVIA PAMPULHA MANACÁS 

28 SANTA AMÉLIA AVE DEPUTADO ANUAR MENHEN PAMPULHA SANTA AMÉLIA 

29 RIO BRANCO RUA AUGUSTO DOS ANJOS VENDA NOVA PIRATININGA 

30 VILARINHO AVE VILARINHO VENDA NOVA LETICIA 

31 SÃO JOÃO BATISTA RUA ELCE RIBEIRO VENDA NOVA  SÃO JOÃO BATISTA 

32 CÉU AZUL AVE LUIZ CANTAGALLI VENDA NOVA  CÉU AZUL 

Fonte: www.pbh.gov.br 

 
Quadro 8 - Relação das UEP – Unidades de Entrega Provisória 

Ordem Nome Endereço Regional Bairro 

1 CAPITÃO EDUARDO RUA MARCO AURÉLIO PRATES NORDESTE CAPITÃO EDUARDO 

2 OURO MINAS RUA CHUVA DE OURO NORDESTE OURO MINAS 

3 AMÉRICO VESPÚCIO RUA FRANCISCO DE PAULA FERREIRA NOROESTE SANTO ANDRÉ 

Fonte: SLU, 2016. 
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Figura 62 - Mapa de localização das Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – URPV 

Fonte: MYR, 2015
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Quadro 9 - Resíduos recebidos nas URPV 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPVs 

O que é recebido em uma URPV O que não é recebido em uma URPV 

Entulho (tijolo, telha, concreto, azulejo etc.) Restos de alimentos 

Terra limpa Lixo doméstico 

Podas Animais mortos 

Pneus (2 por gerador) 
Resíduos líquidos e pastosos (óleo, lama, ácidos, 

graxas etc.) 

Madeiras 
Resíduos de estabelecimentos de saúde e 

farmácias 

Metais Resíduos de pequenas fábricas 

Objetos volumosos (móveis, por exemplo) Carcaças e partes de veículos 

Fonte: PBH, 2015. 

 

 

Figura 63 - Transportadores URPV – em número de viagens 

Fonte: Relatório Anual SLU, 2007-2013, adaptado 
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Figura 64 -Resíduos recebidos nas URPVs 

Fonte: Relatório Anual SLU, 2007-2013, adaptado 

Estações de Reciclagem de Entulho – ERE 

O Programa de Reciclagem de Entulho foi implantado no final da década de1990, tendo 

como objetivo transformar os resíduos da construção civil em agregados reciclados.  

Existem atualmente 2 (duas) Estações de Reciclagem de Entulho (ERE) em operação: 

a unidade Pampulha (inaugurada em 1996) e a unidade da CTRS-BR-040 (inaugurada 

em 2006. Localizada na região Noroeste, essa unidade é parte integrante da CTRS-

BR040, e obteve em 2008 a licença de Operação (adequação) do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente – COMAM, com validade até 2018. 

As estações estão situadas em terrenos públicos com boas vias de acesso e os locais 

dispõem de pontos de irrigação, para mitigar os efeitos das emissões de poeira 

A primeira unidade inaugurada no bairro Estoril (1995), foi desativada em 2013, devido 

ao impacto gerado à vizinhança. Esse motivo acarretou um processo junto ao Ministério 

Público Estadual, culminando em assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) que durou 10 anos. Após esse prazo, a comunidade voltou a se mobilizar, 

reivindicando o fechamento da unidade. A falta de terreno público adequado inviabilizou 

o reassentamento dessa unidade. 

As unidades só recebem o resíduo classe A, com índice de pureza maior que 90%, e 

desde que não apresente solo, matéria orgânica, gesso e amianto (PBH,2014). O 

recebimento está limitado a duas viagens por transportador privado e não há nenhuma 

cobrança pela destinação. O recebimento gratuito de RCC foi uma estratégia adotada 

pela SLU, no início do programa, visando estimular as construtoras a fazerem a 

segregação dos resíduos nos canteiros de obras, prática inovadora àquela época. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

116.170,82
126.017,47 125.638,98

102.896,14 106.697,44
95.288,07

126.329,31 

RCC recebidos nas  URPVs (t)
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A prestação de serviço realizada pela PBH, por meio da SLU, no recebimento e 

beneficiamento de resíduos da construção civil, não se apresenta como obrigação legal, 

uma vez que, segundo as leis e normas vigentes, a responsabilidade pelo resíduo gerado 

é do gerador e não do poder público. Naturalmente, a exceção ocorre quando o resíduo 

for gerado em obras públicas, sendo, portanto, de responsabilidade da PBH junto com a 

empresa contratada. 

A partir de 2010, a quantidade de resíduos recebidos pelas EREs vem diminuindo 

progressivamente, resultando, em 2013, em uma redução drástica, causada pela 

dificuldade em realizar manutenção nos equipamentos, por parte da SLU, bem como 

dificuldade de mão de obra para operação das unidades, o que causou paralisações por 

períodos consideráveis. Além disso, a ERE Estoril, primeira unidade instalada, teve suas 

atividades encerradas em meados de 2013. 

Cabe mencionar que o projeto Ecobloco, implantado, em 2003, pela Secretaria Municipal 

Adjunta de Assistência Social  (SMAAS), por intermédio da Gerência de Inclusão 

Produtiva (GEINP), teve por objetivo, através da produção de artefatos de concreto, a 

inserção produtiva de pessoas de risco social, com trajetória de vida nas ruas. Durante 

o funcionamento da unidade produtiva, foi realizada qualificação profissional para 75 

pessoas, com geração de emprego e renda para 16 profissionais, simultaneamente. 

Essa pequena fábrica de blocos foi desativada juntamente com a ERE Estoril.  

Quadro 10 - ERE em funcionamento 

Nome  Capacidade Endereço Regional 

Unidade de Reciclagem de 
Entulho - 040 

 
80 t/hora 

BR-040, Km 531 Noroeste 

Unidade de Reciclagem de 
Entulho - Pampulha 

 
30 t/hora 

Rua Policarpo 
Magalhães Viotti, 

450 
Pampulha 

Fonte: SLU, 2014, adaptado.  
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Figura 65 - Resíduos Recebidos nas EREs – Massa (t). 

 

Tabela 25 - Quantitativo de agregado reciclado das ERE de BH, destinados à comercialização 

Ano Volume (m3) Massa (t) 

2011 12.130,00 19.408,00 

2012 8.023,00 12.836,80 

2013 18.536,00 29.657,60 

2014 6.115,00 9.784,00 

2015 7.023,00 11.236,80 

Total 51.827,00 82.923,20 
 Fonte: DROPE/ Divisão de Reciclagem da SLU 

 

Central de Tratamento de Resíduos Maquiné - CTR MAQUINÉ 

A CTR Maquiné está localizada no município de Santa Luzia, às margens da BR 381, a 

aproximadamente 30 km da capital. A Central presta serviço, à PBH/SLU, no 

recebimento dos resíduos da construção civil e volumosos provenientes das URPV, 

limpeza dos pontos críticos de deposição clandestina e resíduos de obras públicas. Além 

dos resíduos enviados pela SLU, o empreendimento recebe resíduos de fontes privadas.  

A CTR Maquine é estruturada com balança rodoviária e portaria, para controle do 

acesso. A triagem dos resíduos recebidos ocorre em pátio específico, sendo realizada 

manualmente, com apoio de equipamentos, como pá carregadeira e trator agrícola 

adaptado para a atividade, os quais são responsáveis por distribuir o material no pátio.  

Recentemente, foram instalados novos equipamentos, visando a melhoria da eficiência 

da triagem, os quais são compostos por conjunto de peneira vibratória e esteira 

mecanizada. Há também no empreendimento um picador de madeira, o qual tritura o 

resíduo, transformando-o em cavaco, biomassa comercializada a indústrias.  

21.317,00 
43.174,00 

29.733,60 
49.861,20 

38.618,40 37.600,60 29.036,40 

29.104,00 

33.035,00 

23.464,80 

27.044,40 

17.539,20 
31.633,80 

9.273,60 

40.958,00 

56.725,00 

51.655,40 

59.518,80 

45.957,20 
34.017,80 

7.509,60 

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CTR BR 040 (t) Estoril (t) Pampulha (t)
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O resíduo “Classe A” triado é enviado para aterro de inertes próprio. Os demais resíduos 

são destinados conforme exigências legais, sendo que os recicláveis (Classe B: papel, 

plástico, metal) são comercializados. 

 

Tabela 26- Resíduos Recebidos na CTR Maquiné  – Massa (t) 

Resíduo  
2012  

Março a 
Dezembro 

2013 
Fevereiro a 
Dezembro 

Total 322.749,61 166.590,67 

Média Mensal 32.274,96 

 

15.144,61 

 Fonte: Relatório de atividades SLU, 2007-2013, adaptado 

 

LIMPEZA DE DEPOSIÇÃO CLANDESTINA 

Uma considerável parcela dos resíduos advindos da construção civil é disposta 

clandestinamente em áreas inadequadas, acarretando impactos ambientais ao 

Município, o que obriga o poder público a arcar com os custos onerosos de remoção 

desses resíduos.  

A limpeza de deposição clandestina compreende as atividades de coleta, transporte e 

destinação dos resíduos depositados clandestinamente em logradouros públicos. 

As gerências das ações de limpeza dos pontos de deposições clandestinas são de 

responsabilidade das GERLUs, de acordo com diretrizes definidas pela SLU. O 

procedimento é feito com a utilização de caminhões basculantes, carregados 

manualmente ou com auxílio de pá carregadeira (carregamento mecânico), sendo 

avaliado o volume e o peso das pilhas de resíduos a serem recolhidas.  

Em situações mais alarmantes é realizada ação conjunta com outras instâncias do poder 

público, e com a população local, situação similar às que ocorrem nos mutirões de 

dengue e de limpeza. 

Os resíduos de deposição clandestina recolhidos são destinados obrigatoriamente a 

CTR Maquiné desde 2013. Tendo em vista a sua característica, apesar de serem 

compostos por RCCVs, contam também com a presença de outros resíduos – 

domiciliares, animais mortos, resíduos perigosos, eletroeletrônicos, dentre outros – essa 

mistura dificulta a triagem na ATT (CTR Maquiné) e a sua destinação final. 

De acordo com a dinâmica dos pontos de deposição clandestina, no período de 2005 a 

2014, verifica-se o aumento do número de pontos em Belo Horizonte, o que pode estar 

relacionado ao aumento da geração de RCCV, motivada, sobretudo, pelo boom 
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imobiliário, com ápice em 2013, vivido pelo país, aliado ao fechamento da CTRS-BR040, 

que deixou de receber os resíduos de construção civil produzidos pela iniciativa privada, 

que precisou buscar destinações mais distantes e, consequentemente, mais onerosas 

para as obras.  

Outro aspecto que também pode estar relacionado ao aumento e, sobretudo, 

manutenção dos focos de deposições clandestinas, diz respeito à sistematização, a partir 

da qual os pontos são limpos, gerando o entendimento, errôneo, de que o resíduo 

depositado em certos locais será recolhido pelo poder público, sem custos diretos para 

o gerador. Situações como essa reforçam a importância da educação ambiental e 

fiscalização, associadas às ações de limpeza de pontos de disposições irregulares. 

Umas das ações relacionadas à comunicação à população e educação ambiental é o 

Programa Ponto Limpo. Após limpeza de ponto de deposição clandestina, é instalada 

placa informando que o local foi limpo e que a disposição irregular é considerada crime.  
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Figura 66 - Histórico de pontos de deposição clandestina 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 67 - Coleta resíduos de deposição clandestina - Massa (t) 

Fonte: Relatório de atividades SLU, 2007-2013, adaptado 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento crescente dos pontos de deposições clandestinas representa a situação atual 

da gestão de resíduos da construção civil e volumosos em Belo Horizonte, evidenciando 

a necessidade de melhorias. 

As estações de reciclagem públicas – importantes elementos do programa implantado 

na década de 1990 – enfrentam problemas operacionais, relacionados à gestão da 

manutenção dos equipamentos, contratação de mão de obra e ao relacionamento com 

a vizinhança, ocasionando produção abaixo do esperado e insatisfação, tanto do poder 

público, quanto dos geradores e transportadores de RCC.  

Neste aspecto, o poder público, apesar de atuar na reciclagem de RCC há mais de 25 

anos, não conseguiu tornar a prática indutora desse mercado, o que poderia contribuir 

significativamente para a melhoria da gestão de resíduos no Município. Prova disso é a 

inexistência de unidades de reciclagem privadas. 

Por sua vez, as URPV, estrutura essencial para a correta gestão dos RCCV oriundos 

dos pequenos geradores, apresentam-se em quantidade abaixo do necessário e, como 

as ERE, também operam de forma aquém do desejado. Essas unidades sofrem com 

constantes depredações e vandalismos; os espaços apresentam-se degradados; há, 

constantemente, registro da presença de usuários e traficantes de drogas; e o 

relacionamento com a comunidade do entorno quase inexiste.  
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Quanto ao resíduo recebido, este é destinado, sem segregação, às ATT, e não há 

nenhuma ação de aproveitamento e/ou beneficiamento do mesmo, denotando um total 

desvio da concepção original do projeto. 

Reafirma-se a dificuldade de identificação e disponibilização de áreas públicas para 

implantação dos equipamentos de limpeza urbana (URPV, ERE e ATT dentre outras), 

considerando que o território Municipal está quase que totalmente ocupado e as poucas 

áreas ainda vazias são disputadas para implantação de equipamentos de usos mais 

nobres, como escolas e unidades de pronto atendimento. 

Quanto às demais áreas receptoras de RCCV, o panorama também é desfavorável, uma 

vez que, com exceção dos recicláveis (papel, plástico, metal e vidro), não há, atualmente, 

nenhuma unidade licenciada no Município para receber os resíduos oriundos da 

construção civil. 

4.2.3.3 RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, é considerado como resíduo sólido especial a 

parcela de resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação 

de serviços ou imóveis não residenciais, com características de resíduos domiciliares, 

que exceda o volume de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta) quilos, por um período 

de 24 (vinte e quatro) horas por contribuinte, fixado para a coleta regular;  

A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos especiais 

são de responsabilidade do gerador, podendo a SLU executar esses serviços em caráter 

facultativo, cobrando o preço público de serviços extraordinários. 

A SLU realiza cadastro dos grandes geradores de resíduos com característica domiciliar, 

de acordo com os seguintes procedimentos: 

 Listagem de possíveis grandes geradores, via identificação, em campo ou em 

cadastros municipais; 

 Medição, para aferir o volume de resíduo gerado pelo estabelecimento;  

 Cadastro, para fins de cobrança. 

No entanto, primeiramente faz se necessária uma definição do real interesse do 

munícipio na prestação do serviço. Cabe destacar que a deficiência no processo de 

identificação, quantificação, cadastramento e cobrança, por parte da SLU, resulta na 

realização do serviço de coleta, muitas vezes, sem a devida cobrança. Além disso, 

apesar de serem considerados como geradores de resíduos especiais, não é exigida 

apresentação de PGRSE, mesmo que simplificado, aos estabelecimentos que excedam 

o limite de geração estabelecido pela Lei Municipal. Atualmente a exigência de 
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implementação do PGRSE se dá, unicamente, quando o empreendimento se enquadra 

como de impacto ambiental ou urbanístico significativo. 

Já há ação em trâmite para reformular os procedimentos visando atender à exigência de 

PGRSE, com alteração dos aspectos relacionados à cobrança, análise e aprovação dos 

planos, de forma similar para os geradores de resíduos de serviços de saúde. Neste 

sentido, há discussões com os demais setores relacionados ao tema, dentre eles: 

SMMA, SMARU e SMAPU. 

4.2.3.4 RESÍDUOS DE PODA E SIMILARES 

De acordo com a Lei Municipal no 10.534/2012, são considerados especiais os resíduos 

de poda de manutenção de jardim, pomar ou horta, especialmente os troncos, aparas, 

galhadas e assemelhados. 

Os resíduos de poda e similares são provenientes de ações de manutenção da 

arborização pública e privada, motivada por aspectos como: limpeza, intervenções em 

redes elétricas, implantação de edificações ou estruturas urbanas, idade da planta e 

fenômenos naturais.  

A manutenção da arborização urbana em vias e áreas públicas em Belo Horizonte é de 

responsabilidade dos seguintes órgãos:  

 Gerências Regionais de Manutenção - GERMA/GERJAV: arborização urbana de 

forma geral; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundação de Parques Municipais: 

parques e praças municipais;  

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundação Zoo-Botânica: Jardim 

Zoológico, Jardim Botânico e Parque Ecológico; 

 CEMIG: Onde há interferência da arborização com a rede elétrica. 

Nas atividades de poda, realizada pela GERJAV, os resíduos são destinados à CTR 

Maquiné, onde o material é triado. Os troncos são triturados, para produção de cavaco 

(biomassa), e os galhos finos, compostos basicamente por folhagem, são armazenados 

em área aberta. 

Quadro 11 - Podas direcionadas para CRT Maquiné – 2015 

 

Fonte: PBH, 2015. 

Regional Centro Sul Leste Noroeste Nordeste Barreiro Oeste Pampulha Venda Nova Norte Total / Ano (t) Média / Mês (t)

Média Mensal (t) 249,90 369,25 360,04 133,17 100,22 139,91 298,78 36,05 46,07 - 192,60 

Total por Regional (t) 2.748,87 4.061,73 3.960,45 1.464,90 1.102,47 1.539,06 3.286,55 396,56 506,82 19.067,41 -
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A Fundação Zoo-Botânica possui unidade de compostagem que recebe todo o material 

proveniente de podas e supressões, realizadas no local, juntamente com as fezes dos 

animais do zoológico. 

A CEMIG realiza a poda de indivíduos arbóreos que conflitam com a rede de distribuição 

de energia. A empresa terceiriza esses serviços, assim como a coleta, o transporte e a 

destinação final dos resíduos.  

Ainda relacionado à melhoria do manejo arbóreo, em Belo Horizonte, por meio de 

convênio entre a CEMIG e a PBH, ocorreu, no período 2009 a 2014, o Programa Especial 

de Manejo Integrado de Árvores e Redes – PREMIAR. As ações desenvolvidas por esse 

programa incluíram: 

 Manejo estratégico e sustentável da arborização, por meio de diagnósticos, 

seleção adequada do local de plantio, plantio correto, muda de qualidade, 

manutenção adequada e avaliação de risco; 

 Investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento, capacitação e manejo 

de arborização; 

 Envolvimento com a comunidade; 

 Criação do projeto GeoÁrvores, criado para apoiar as atividades de gestão e 

planejamento do Programa, que reúne informações sobre árvores, rede elétrica e 

limites territoriais de Belo Horizonte.  
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Figura 68 - Screen do software GeoÁrvores 

Fonte: CEMIG, 2016 

Cabe destacar que está em desenvolvimento, por meio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, o Plano Diretor de Arborização Urbana, que incluirá capítulo específico, 

relacionado ao gerenciamento dos resíduos gerados.  

O Diagnóstico realizado identificou a necessidade de controlar a geração e destinação 

dos resíduos de poda no Munícipio, assim como de se buscar alternativas tecnológicas 

para seu tratamento.  

4.2.3.5 RESÍDUOS ORGÂNICOS - FEIRAS, SACOLÕES E CONGÊNERES 

De acordo com a Lei Municipal no 10.534/2012, os resíduos orgânicos provenientes de 

feiras, sacolões e congêneres são resíduos especiais e os proprietários dos 

estabelecimentos geradores, localizados em regiões beneficiadas pelo Programa de 

Coleta Seletiva de Resíduo Orgânico, devem segregá-lo no local de origem de geração 

e acondicioná-lo separadamente dos demais resíduos. 
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COLETA DIFERENCIADA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Em Belo Horizonte, atualmente existem 35 estabelecimentos que, a critério de escolha 

da SLU, participam do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos, que é parte 

integrante do Programa de Compostagem, criado em 1995. A localização e identificação 

desses pontos são apresentados a seguir. 
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Figura 69 - Mapa de locais de coleta de resíduos orgânicos 

Fonte: MYR, 2015 
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A coleta é realizada através de caminhões próprios da SLU, adaptados para essa 

atividade, seguindo rotas predefinidas, com frequência: diária (de segunda a sexta-feira 

e aos sábados) ou alternada (terça e quinta-feira e sábado; e segunda, quarta e sexta-

feira. 

Não há cobrança pelo serviço prestado pela SLU. A única exigência é que o resíduo 

orgânico seja armazenado em bombonas de 60 litros, e que seja devidamente 

segregado. 

 

 

Figura 70 - Evolução da coleta seletiva de resíduos orgânicos (t/ano) 

Fonte: Relatório de Atividades da Limpeza Urbana de 2007-2013, adaptado de SLU. 

Houve um crescimento significativo da massa coletada de resíduos orgânicos, entre os 

anos de 2009 e 2010, pois o programa passou a contar com dois caminhões 

compactadores para coleta, o que possibilitou a ampliação das rotas. Ações de 

mobilização realizadas nos novos estabelecimentos contribuíram para a obtenção dos 

resultados satisfatórios do programa. Todo o resíduo orgânico coletado pelo programa é 

destinado à Unidade de Compostagem localizada na CTRS-BR040. 

Os quantitativos de coleta seletiva de resíduos orgânicos apresentados encontram-se 

abaixo da capacidade do sistema de coleta disponível e da capacidade de recebimento 

da Unidade de Compostagem da CTRS BR-040. Dessa forma, faz-se necessário atuar 

no replanejamento dos roteiros de coleta e a intensificação das campanhas de 

mobilização. Outros fatores também são limitantes da ampliação dessa coleta e precisam 

ser equacionados, como a forma de acondicionamento dos resíduos apresentados para 

coleta e a obsolescência dos caminhões alocados. 
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UNIDADE DE COMPOSTAGEM 

O Programa de Compostagem visa a produção de composto orgânico, a partir de 

resíduos oriundos de grandes fontes geradoras, juntamente com resíduos de poda, 

provenientes da arborização pública. 

O processo de compostagem é realizado na central de tratamento da CTRS BR-040, em 

área suficiente para processar 20 t/dia de resíduos, incluindo a poda triturada e os 

resíduos alimentares. A unidade conta com uma área pavimentada de 10.000 m², sendo 

que 1.000 m2 correspondem ao galpão coberto. 

No tratamento dos resíduos orgânicos por compostagem, utiliza-se o método windrow, 

(sistema de leiras com reviramentos periódicos), que permite uma maior flexibilidade 

operacional, aliado a um custo relativamente baixo. 

Durante a fase de transformação e estabilização da matéria orgânica, que ocorre em um 

período de 120 dias, é realizado o monitoramento das leiras, que consiste em:  

 Ciclo de revolvimentos; 

 Medição de temperatura; 

 Umidificação (período seco); 

 Cobertura das leiras (período chuvoso); 

 Análises laboratoriais de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

 

 

Figura 71 - Resíduo orgânico descarregado no pátio  

Fonte: SLU, 2011 
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Figura 72 - Retirada de material inerte 

Fonte: SLU, 2011 

 

 

Figura 73 - Trituração de resíduos da poda 

Fonte: SLU/CEMP: Relatório sobre o Programa de Compostagem, 2013 - 2014 
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Figura 74 - Formação das leiras de compostagem 

Fonte: TRAMITTY, 2014 

 
Figura 75 - Material compostado disposto no pátio 

Fonte: TRAMITTY, 2014 
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Figura 76 - Drenagem do lixiviado da compostagem 

Fonte: TRAMITTY, 2014 

 

 

Figura 77 - Etapas do processo de compostagem 

Fonte: TRAMITTY, 2014 

 

O composto produzido é fornecido gratuitamente, para as seguintes finalidades: 

 Requalificação paisagística da área da CTRS BR-040; 

 Escolas da rede municipal de ensino, órgãos e unidades da administração pública 

municipal, que desenvolvem projetos de educação ambiental, agroecológico ou 

paisagístico; 

 Manutenção das áreas verdes da cidade.  

A partir de 2009, houve aumento significativo do quantitativo de resíduo orgânico 

recebido e compostado, em decorrência do aumento da coleta seletiva desse material. 
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Posteriormente, houve uma continuada queda na produção do composto, demonstrando 

a instabilidade do Programa de Compostagem Municipal.  

Quadro 12 - Programa de Compostagem de Resíduos (t/ano) 

 Material 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Poda 909 889 1.087 863  593 674 724 

Resíduo Orgânico  1.490 1.439 1.731 3.288 2.943 2.599 2.525 

Rejeito Gerado 69 55 71 323 300 341 372 

Composto Produzido 945 877 985 1.820 1.471 1.356 1.281 

Fonte: adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

Os principais desafios do programa de compostagem são: 

 Desenvolvimento de estudos de alternativas para otimizar o tratamento dos 

resíduos orgânicos; 

 Definição clara de objetivos e metas; 

 Identificação dos potenciais geradores e de setores interessados em 

promover/desenvolver a atividade de compostagem; 

 Levantamento da geração e proposição de uso do resíduo proveniente da 

atividade de poda; 

 Realização de análise de mercado, para absorção do produto;  

 Definição de protocolo para realização de registro do composto produzido, junto 

aos órgãos competentes; 

 Proposição de medidas para melhoria de ações educativas e da participação da 

comunidade. 

4.2.3.6 RESÍDUOS REVERSOS 

Em 2010, o conceito de logística reversa foi definido, nos termos da PNRS, como um 

sistema que promove o retorno do produto pós-consumo ao próprio setor empresarial 

responsável pela sua importação, fabricação, distribuição e comercialização. O objetivo 

é a reinserção de resíduos nos próprios processos produtivos (ou de terceiros), 

permitindo a reutilização/reciclagem, ou então a destinação final adequada, sem ônus ao 

serviço público de limpeza. 

De acordo com a Lei no 12.305/2010, a logística reversa é tida como um instrumento que 

favorece a aplicação do princípio da responsabilidade compartilhada, que pode ser 

definida como um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 
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minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental, decorrentes do ciclo de 

vida dos produtos. 

 

Figura 78 - Ilustração da responsabilidade compartilhada - Lei nº. 12.305/2010 

 

A regulamentação da PNRS, realizada pelo Decreto no 7.404/2010 discorre, de forma 

prática, como a logística reversa deverá ser implementada. A seguir, são destacadas as 

principais ações determinadas por essa legislação: 

 Criação do Comitê Interministerial e Comitê Orientador (CORI), para auxiliar nas 

discussões e implantação dos Sistemas de Logística Reversa; 

 Utilização de instrumentos legais para implantação da Logística Reversa: 

o Regulamento expedido pelo poder público em forma de Decreto, desde que 

tecnicamente viável; 

o Acordo setorial, através de contratos firmados entre poder público e atores 

do ciclo de vida dos produtos, com participação social; 

o Termo de Compromisso, caso as duas hipóteses anteriores não existirem, 

ou se deseje a imposição de metas ainda mais restritivas que o Acordo 

Setorial; 
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 Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), para definição 

da implantação de sistema de Logística Reversa; 

 Definição de metas qualitativas e/ou quantitativas; 

 Criação dos Grupos Técnicos Temáticos (GTT), para discussão dos modelos de 

Logística Reversa. 

Quadro 13 - Estágio de implantação dos sistemas de logística reversa - Âmbito Federal 

Fonte: MMA, 2015 (atualizada) 

Setor Situação 

Pneus  
Embalagens de agrotóxicos  
Óleo lubrificante usado ou contaminado 
Pilhas e baterias 

Já possuem sistemas de logística reversa 
implantados (anteriormente à PNRS) 
 

Embalagem plástica de óleos lubrificantes 

Acordo Setorial 

 Assinatura: 19/12/2012 

 Publicação: 07/02/2013 

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 
e mercúrio e de luz mista 

Acordo Setorial 

 Assinatura: 27/11/2014 

 Publicação: 12/03/2015 

Embalagens em geral 
Acordo Setorial 

 Assinatura: 25/11/2015 

Produtos eletrônicos e seus resíduos Aguardando Consulta Pública 

Descarte de medicamentos Aguardando Consulta Pública 
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Quadro 14 - Encaminhamentos para logística reversa no Estado de Minas Gerais 

Setor produtivo 
Prazo para publicação do 

edital de chamamento público 
Situação atual 

Embalagem plástica de 
óleos lubrificantes 

- 
Termo de Compromisso 
assinado entre a FEAM e o 
Setor, em 05/06/2012 

Pneus 2013 
Proposta apresentada pela 
ANIP/Reciclanip, em 
16/04/2014 (em análise) 

Pilhas e baterias 2014 

Edital publicado em 
19/9/2014, com prazo para 
apresentação de proposta 
até 19/01/2015 

Equipamentos 
eletroeletrônicos 

2015 - 

Lâmpadas fluorescentes, 
de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista 

2015 - 

Fonte: FEAM, 2014 (atualizada) 

PANORAMA DA SITUAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA 

Pilhas e baterias 

O Programa de logística reversa “ABINEE Recebe Pilhas” acontece desde Novembro de 

2010, por iniciativa da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). 

É fomentado por um grupo de fabricantes e importadores de pilhas e baterias portáteis, 

atende todas as regiões do Brasil, contando com pontos de recebimento de pilhas e 

baterias pós-consumo, totalizando 1.314 postos de atendimento ao consumidor. As 

unidades existentes em Belo Horizonte totalizam 28. 

O programa oferta coleta para os consumidores que possuírem volume acima de 30 kg 

de pilhas e baterias das marcas participantes. De 2012 a 2014, foram coletadas 

aproximadamente 24.000 Kg desses resíduos em Minas Gerais, sendo que Belo 

Horizonte foi responsável por cerca de 93% do montante. 

No Programa Ciclo Sustentável Philips, a empresa dispõe de pontos de recebimento de 

resíduos da própria marca, em menos 100 localidades no Brasil, sendo que Belo 

Horizonte conta com apenas um destes pontos, existindo também a coleta domiciliar 

desses resíduos, mediante pagamento. 

Em ambos os Programas, os resíduos são destinados à indústria Suzaquim, onde as 

pilhas e baterias são recicladas, através de processamentos químicos e físicos, que 
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produzem óxidos metálicos em pó os quais podem ser vendidos, como corantes, para 

indústrias de cerâmica, vidro, pisos e azulejos. 

Óleos lubrificantes e embalagens 

Assim como preconiza a logística reversa, a Resolução CONAMA no
 362/2005 prevê a 

entrega voluntária, pelo consumidor, de resíduos de OLUC - Óleos Lubrificantes Usados 

ou Contaminados, o encaminhamento pelos comerciantes/distribuidores e a destinação 

final prioritariamente para reciclagem pelos fabricantes/importadores. 

 

Figura 79 - Estruturação da cadeia de óleo lubrificante e representantes selecionados  

Fonte: PROMON INTELLIGENS apud SINDICOM, 2015 

A reciclagem se dá pelo processo de rerrefino. Aproximadamente 70% do óleo usado é 

transformado em óleo básico. São 14 empresas privadas autorizadas a realizar o 

rerrefino no Brasil, sendo 7 em São Paulo e 2 em Minas Gerais. Já, para a coleta, são 

29 empresas registradas. 

De acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente referentes ao ano de 2014, 

foram comercializados no Brasil 1.198.256.297 litros de óleos lubrificantes, sendo 

coletados 451.862.035 litros, representando um índice de coleta de 37,7%. 
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Com a PNRS, em 2010, passam a ser considerados, como objeto de implementação de 

logística reversa, tanto os OLUC quanto suas embalagens. 

 

Figura 80 - Fluxograma do ciclo de vida de OLUC e embalagens, se recicladas 

Fonte: Sindirrefino, 2015 

Em 19 de Dezembro de 2012 foi firmado um Acordo Setorial entre o Governo Federal e 

representantes do setor, para a implantação de sistema de logística reversa de 

embalagens plásticas usadas, de lubrificantes de até 1 litro de conteúdo. Por sua vez, 

Minas Gerais estabeleceu um Termo de Compromisso junto aos sindicatos que atuam 

no Estado.  

A iniciativa hoje em desenvolvimento no país, e que atende Minas Gerais, é o Programa 

Jogue Limpo, atuante desde 2005 no Brasil (região Sul) e desde 2013 no Estado. O 

programa é mantido por mais de 15 empresas associadas do setor, dentre elas a Shell, 

Petrobras, Petronas, Ipiranga, Castrol e outras, tendo sido investidos por elas R$16 

milhões em 2014. 

Em 2013, 517 municípios brasileiros eram atendidos pelo Programa. Até o final do ano 

de 2015 estava previsto que seriam atendidos 100% dos municípios brasileiros. Até o 

momento, foram reciclados mais de 5 milhões e 700 mil embalagens em Minas Gerais  
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Na Região Metropolitana da capital mineira, em Betim, dentro do Programa Jogue Limpo, 

existe uma Central de Recebimento dessas embalagens e uma Unidade Recicladora. 

Outras Centrais de Recebimento no Estado estão em Governador Valadares e 

Uberlândia. 

Os materiais recebidos na Central de Betim têm origem basicamente em postos de 

combustíveis, oficinas mecânicas, empresas transportadoras e outros comerciantes de 

produtos do gênero. Após coletados pelo Sistema de Recebimento Itinerante ou 

encaminhados diretamente às Centrais de Recebimento do Programa Jogue Limpo, os 

resíduos são drenados, separados por cor e enfardados. Estes materiais são 

encaminhados para a recicladora, onde são triturados e submetidos a um processo de 

descontaminação do óleo lubrificante residual, passando pelo processo de extrusão, 

para ser transformado em matéria-prima para novos produtos plásticos.  

Lâmpadas fluorescentes 

Em Novembro de 2014 foi assinado o Acordo Setorial para implantação do Sistema de 

Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz 

Mista, entre o Governo Federal (MMA) e associações do Setor.  

Já existem diversas empresas no Brasil que atuam com coleta, recebimento e reciclagem 

de lâmpadas. O Acordo Setorial prevê a inclusão destas empresas no sistema de LR em 

implementação, desde que estejam devidamente regularizadas.  

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte existem empresas para destinação de 

lâmpadas fluorescentes, pelo consumidor, dentre as quais destacam-se: Leroy Merlin, 

Naturalis Brasil, Recitec e HG Descontaminação. 

Na reciclagem das lâmpadas fluorescentes são utilizadas técnicas variadas para 

desconstrução, cujos componentes são assim destinados: 

 Vidro: Fábricas de cerâmica; 

 Metais: Empresas de fundição; 

 Componentes eletrônicos: Empresas especializadas na extração dos materiais 

valiosos; 

 Pó de fósforo: Fábricas de cerâmica e indústrias de tintas e pigmentos; 

 Mercúrio: Mineração de ouro, indústrias químicas e de produção de equipamentos 

de medição, institutos de pesquisa, indústrias de niquelação de ferro, exportação 

e aterro.  
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Produtos eletroeletrônicos 

Os equipamentos eletroeletrônicos podem ser divididos em quatro linhas. Esses 

produtos, pós-consumo, são considerados como Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos (REEE). 

 
Figura 81 - Linha de produtos eletroeletrônicos 

Fonte: ABDI, 2012 

Os REEE são compostos por materiais diversos, como plásticos, vidros, componentes 

eletrônicos e metais pesados. A geração de REEE, em 2009, foi estimada em 679.000 

t/ano no Brasil, 68.600 t/ano em Minas Gerais e 19.700 t/ano na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (28,7% de MG). 

Em Belo Horizonte, existe a possibilidade de destinação de REEE em diversos locais, 

sendo, segundo a FEAM (2009), no mínimo 9 recicladoras no Município. São exemplos 

de empresas do ramo localizadas na região de Belo Horizonte: 

 BH Recicla: Realiza a coleta, conforme agendamento prévio, a descaracterização 

e a destinação final de componentes; 

 E-Mile: Atua na coleta, na descaracterização e na destinação final de 

componentes, disponibilizando 10 pontos de entrega voluntária na capital e outros 

quatro na Região Metropolitana;  

 Naturalis Minas: Realiza a coleta, conforme agendamento prévio, e a destinação 

final; 

 Ciclo Sustentável Philips: Recebe em um único ponto disponível, ou coleta, 

mediante pagamento. A destinação é para a empresa parceira Oxil, em 

Paulínia/SP, que realiza a manufatura reversa (descaracterização, desconstrução 
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e moagem/trituração), para posterior encaminhamento dos componentes diversos 

à reciclagem em outras indústrias homologadas pelo Programa. 

São exemplos de iniciativas de aproveitamento e/ou reciclagem de REE, que atuam em 

Belo Horizonte: 

 Projeto 3RsPCs: Iniciativa do Governo de Minas (FEAM e CMRR – Centro Mineiro 

de Referência em Resíduos), em parceria com o Comitê para Democratização da 

Informática (CDI). Os cursos são voltados para montagem, manutenção e 

recondicionamento de computadores, nos quais se aproveitam materiais tidos 

como residuais. Ações de capacitação de catadores também fazem parte dos 

objetivos do Programa.  

 CRC: Centro de Recondicionamento de Computadores – Instalado em uma 

unidade de qualificação profissional gratuita da PBH (Qualificarte). Foi a quarta 

unidade a ser instalada no país, objetivando recondicionar cerca de 1.000 

computadores por mês. O trabalho é realizado por mais de 100 jovens em 

situação de vulnerabilidade social;  

 CDI: Organização não Governamental, de atuação internacional, em mais de 15 

países, com mais de 840 espaços de inclusão digital. Voltados para jovens entre 

14 e 29 anos, a Organização ministra cursos gratuitos, como os de 

desenvolvimento de aplicativos, programação e formação de líderes sociais.  

A reciclagem de REEE ocorre da seguinte forma: 

1. Eliminação dos dados, no caso de equipamentos de informática e telecomunicações;  

2. Pesagem;  

3. Desmontagem;  

4. Separação por tipo de materiais (ferrosos, não ferrosos e plásticos);  

5. Compactação dos materiais de características similares;  

6. Processamento mecânico e/ou químico, para recuperação de materiais de valor 

(trituração e moagem, desintoxicação, filtragem, liquidificação, separação por 

densidade, separação por eletrólise, decantação e refinagem); 

7. Tratamento e disposição de resíduos perigosos. 

Pneus 

Além de ter sido citada na PNRS, a logística reversa de pneus inservíveis foi incitada 

ainda antes, pela Resolução CONAMA no 416/2009, que obrigou os fabricantes e os 

importadores de pneus novos a dar adequada destinação aos produtos pós-consumo, 

na proporção de um pneu destinado para cada unidade comercializada.  
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Contudo, ainda não há Acordo Setorial firmado entre representantes do Setor e os 

Governos Federal e/ou Estadual. Minas Gerais, através da FEAM, está em meio ao 

processo para a criação de um Termo de Compromisso junto ao Setor. 

A Reciclanip é uma organização, sem fins lucrativos, fundada em março de 2007, para 

promover a logística reversa de pneus residuais, com a participação de quatro grandes 

representantes do setor – Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli. Em 2010, a 

Continental juntou-se à entidade e, em 2014, a Dunlop. 

Desde 1999, existe a iniciativa para gerenciamento dos resíduos de pneumáticos. São 

2,68 milhões de toneladas de pneus inservíveis incorporados ao sistema de Logística 

Reversa, o equivalente a 536 milhões de pneus de passeio, com um investimento de 

mais de R$ 551 milhões, pelos fabricantes, até 2013, e um total de 824 postos de 

recebimento instalados, espalhados pelo Brasil. 

Mais da metade dos pneus (54,4%, em 2013) são triturados e reciclados 

energeticamente, como combustível alternativo, em indústrias de cimento, através do 

coprocessamento de resíduos. Também são utilizados para fabricação de solados de 

sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos 

industriais, além de tapetes para automóveis. Está em teste sua utilização na fabricação 

de manta asfáltica e asfalto-borracha. 

O programa Reciclanip de Logística Reversa de pneumáticos, em operação, não 

disponibiliza pontos de recebimento próprios no Município de Belo Horizonte, sendo 

utilizadas a UPP - Unidade de Recebimento de Pneus, localizada na CTRS BR-040, de 

propriedade da PBH, e as URPV, também públicas, e que estão aptas a receber resíduos 

de pequenos geradores, incluindo pneus.  

Os pneus recebidos nas URPV distribuídas na cidade são encaminhados, pela prefeitura, 

para a URP. Desde 2007, a unidade fica à disposição da população, com uma área 

coberta de 200 m² e capacidade para armazenar até 4.000 pneus, recebendo 

diariamente uma média de 1.000 pneus. A cada duas mil unidades reunidas na URP, a 

Reciclanip se encarrega da coleta. 

Embalagens de agrotóxicos 

Em 1960, o Brasil passou a utilizar, em larga escala, os defensivos agrícolas, porém, os 

agricultores valiam-se de prerrogativas, como enterrá-las, queimá-las e até descartá-las 

em rios ou na própria lavoura, e também havia quem reutilizasse as embalagens para 

transportar água e alimentos. 
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Em junho de 2000, foi sancionada a Lei no 9.974, a qual impôs obrigatoriedade para que 

os usuários retornassem as embalagens residuais para um ponto de recebimento, que, 

por sua vez, promoveria o encaminhamento para processamento e destinação final. 

Com o sistema de LR mais antigo e consolidado do país, desde 2001, o INPEV - Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, através do Sistema Campo Limpo, 

integra os elos da cadeia do ciclo de vida de agrotóxicos e suas embalagens, no que 

tange ao pós-consumo. Atualmente, cerca de 94% das embalagens plásticas, que 

entram em contato direto com o produto (primárias), são retiradas do campo e enviadas 

para a destinação ambientalmente correta. 

O programa promoveu a LR, entre 2002 e 2014, de 323.284 toneladas dos resíduos. 

Entre janeiro e março de 2015 foram destinadas 10.933 toneladas no país, sendo que 

Minas Gerais foi responsável por 8,1% do total (894 toneladas). Em 2014, 91% das 

embalagens foram destinadas para reciclagem, enquanto 9% foram incineradas.  

Em Belo Horizonte, há pouca demanda de defensivos agrícolas e, assim, não há pontos 

de recebimento em seu território. O local disponibilizado pelo INPEV, mais próximo da 

capital, encontra-se em São Joaquim de Bicas, a cerca de 50 km de distância. 

Embalagens em geral 

Segundo o Acordo Setorial (MMA, 2015), são definidas como embalagens aquelas que 

compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, exceto aquelas 

classificadas como perigosas pela legislação brasileira, as quais podem ser compostas 

de: papel e papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, e embalagem cartonada longa vida. 

Com abrangência Nacional, o Acordo Setorial foi assinado em novembro de 2015, pelas 

diversas associações representativas das empresas do setor e pelo MMA. Ele tem, como 

anuentes, associações relacionadas ao mercado de reciclagem de resíduos, dentre as 

quais se destacam a ANCAT e o CEMPRE.  
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Figura 82 - Fluxo Logístico do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral  

Fonte: MMA, 2015ª 

 

Belo Horizonte é uma das cidades escolhidas para implantação da primeira fase do 

sistema de Logística Reversa, com duração de 24 meses, com as seguintes etapas: 

1. Adequação e ampliação da capacidade produtiva das cooperativas nas cidades 

previstas na Fase 1; 

2. Viabilização das ações necessárias para a aquisição de máquinas e de 

equipamentos, que serão destinados às Cooperativas participantes da Fase 1; 

3. Viabilização das ações necessárias para a capacitação dos catadores das 

Cooperativas participantes da Fase 1, visando a melhoria da qualidade de vida, 

capacidade empreendedora, utilização adequada das técnicas necessárias à 

atividade, visão de negócio e sustentabilidade; 

4. Fortalecimento da parceria indústria/comércio, para triplicar e consolidar os PEV;  

5. Compra direta ou indireta, a preço de mercado, por meio do Comércio Atacadista de 

Materiais Recicláveis e/ou das recicladoras, das embalagens triadas pelas 

Cooperativas, centrais de triagem ou unidades equivalentes, ou ainda, pelos titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
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respeitando critérios de localização, volume, qualidade e capacidade instalada, das 

empresas envolvidas no processo de reciclagem, em todas as etapas; 

6. Atuação, prioritariamente, em parceria com Cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis, incluindo centrais de triagem ou 

unidades equivalentes, bem como priorização do pagamento às Cooperativas, tanto 

individualmente, quanto organizadas em rede, segundo preços negociados com 

base nos valores de referência de mercado, considerando os critérios de localização, 

volume, qualidade e capacidade instalada da indústria; 

7. Instalação de PEVs em lojas do varejo, de acordo com os critérios técnicos e 

operacionais [definidos no Acordo Setorial]; 

8. Investimento em campanhas de conscientização, com o objetivo de sensibilizar os 

consumidores para a correta separação e destinação das embalagens, podendo ser 

realizadas através de mídia televisiva, rádio, cinema entre outras mídias. 

A segunda fase será realizada conforme o Plano de Ação a ser apresentado em até 90 

dias após o encerramento da Fase 1. Todavia, não há ainda informações sobre o 

andamento da implantação do sistema de logística reversa.  

Medicamentos 

Ainda que os resíduos de medicamentos não tenham sido contemplados na PNRS como 

obrigatórios para a Logística Reversa, a ANVISA trabalha nessa questão desde 2008. A 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) publicou estudo analisando a 

viabilidade técnica e econômica da atividade, particularmente no que se refere ao 

descarte de medicamentos pós-consumo. 

O Edital de Chamamento, publicado no Diário Oficial da União, em 10 de outubro de 

2013, convocou a apresentação de proposta de Acordo Setorial, para a implementação 

de sistema de logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de medicamentos. Existem três propostas em negociação, desde abril de 

2014, sendo, a próxima etapa, a Consulta Pública. 

Algumas organizações se anteciparam e promovem iniciativas para Logística Reversa 

de medicamentos, como o programa Descarte Consciente, da BHS – Brasil Health 

Service, que possui pontos de entrega voluntária dos mesmos, tendo sido coletados mais 

de 77 toneladas de resíduos, até maio de 2014. Dentre os pontos de recebimento 

existentes no Brasil, em 2014, 19 estavam em Belo Horizonte. 
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Veículos em fim de vida 

Em 2011, estimou-se que existiam cerca de 9 milhões de carros e 400 caminhões 

sucateados pelo país, total esse que, segundo estimativas, chegaria a 12,3 milhões de 

unidades em 2016 (IPEA, 2011). 

Existem basicamente três processos para aproveitamento dos materiais provenientes de 

veículos em final de vida útil (VFV): reuso, reciclagem e reciclagem energética. 

Veículos abandonados incentivam o mercado paralelo de peças. Todo esse material 

pode gerar alto índice de reaproveitamento e reciclagem, quando bem gerenciado.  

No caso de veículos apreendidos e armazenados nos Pátios do DETRAN e seguradoras, 

estes terão destinação adequada, conforme o disposto na legislação vigente (Lei 

Municipal no 12.305/2010, Lei Federal no 12.977/.2014, que disciplina a atividade de 

desmontagem de veículos, Resolução CONTRAN no 331/2009 e código de Trânsito 

Brasileiro). 

Segundo estudos, o índice de materiais recicláveis nos veículos é superior a 90%, 

entretanto, o real aproveitamento na reciclagem no Brasil ainda é insignificante, sendo 

que, segundo dados do Sindicado das Empresas de Sucata de Ferro e Aço, somente 

1,5% da frota brasileira de veículos que sai de circulação é reciclada, bem diferente de 

países como Japão (70%) e EUA (95%). 

Esse baixo índice alcançado pelo Brasil pode ser explicado, em parte, pela ausência de 

regulamentação da PNRS, no que tange aos acordos setoriais específicos para 

implementação da logística reversa de veículos inservíveis e suas peças constituintes, o 

que poderá regrar e estimular o mercado.  

Em Belo Horizonte, a Lei no 10.885/2015, que altera itens da Lei no 10.534/2012, destaca 

que carcaças e veículos abandonados nos logradouros públicos, inclusive os inservíveis 

ou irrecuperáveis, são considerados como resíduos especiais. Essa Lei Municipal 

permite que a SLU, depois de cumpridos os trâmites administrativos e legais, possa 

retirar o veículo abandonado em via pública. O processo de retirada de veículos 

inservíveis/carcaças necessita de interface com diversos órgãos e instâncias, dentre 

eles: DETRAN, BHTrans, SMAFIS, Guarda Municipal e SLU. 

Como resultado do plano de ação integrada entre os órgãos da PBH, é realizado um 

monitoramento, com o objetivo de registrar a situação de veículos e carcaças 

abandonados em vias e logradouros públicos. Até Junho de 2016, foram identificados 

cerca de 520 VFV, dos quais, aproximadamente, 130 foram recolhidos pela SLU. 
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O projeto desenvolvido pelo CEFET/MG e parceiros, para implantação de uma unidade 

escolar para reciclagem de veículos, é uma importante iniciativa para se buscar uma 

solução ambientalmente adequada e economicamente viável para a destinação destes 

resíduos na capital e região. 

4.2.3.7 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

Os resíduos originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagens de fronteira são denominados RST – Resíduos de Serviços de 

Transporte, de acordo com a PNRS. 

A classificação dos resíduos gerados nestes estabelecimentos é baseada na Resolução 

CONAMA no 05/1993 (que dispõe sobre o gerenciamento dos RST) e na Resolução no 

56/2008, do Ministério da Saúde: 

 Grupo A: Resíduos que apresentem risco potencial ou efetivo à saúde pública e 

ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos, consideradas suas 

características de virulência, patogenicidade ou concentração.  

 Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas, que podem apresentar risco 

à saúde pública ou ao meio ambiente.  

 Grupo C: Rejeitos radioativos 

 Grupo D: Não apresentem risco biológico, químico ou radiativo à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

 Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes. 

A Resolução CONAMA no 05/1993 prevê a elaboração de Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos para os estabelecimentos geradores de RST. 

Em relação a cada tipo de RST, cabe destacar: 

 Resíduos aéreos: Não são de grande risco para o Município, uma vez que o 

aeroporto internacional, que possui recinto alfandegário, não está em seu 

território. Porém, os aeroportos existentes podem melhorar o seu gerenciamento 

interno de resíduos, o que pode ser incentivado através da cobrança e 

monitoramento do PGRSE, pelo poder público. 

 Resíduos ferroviários: Fazem parte da realidade do Município, já que existem 

linhas que passam pela cidade. Essas linhas férreas são administradas por 

grandes empresas, as quais possuem sistemas de gestão ambiental e tendem a 

gerenciar seus resíduos de maneira satisfatória. Neste aspecto, a fiscalização 

pública se faz necessária, para garantir essa tendência. 

 Resíduos rodoviários – Deve-se atuar diretamente nas empresas de transporte, 

por serem elas as responsáveis pela limpeza de seus veículos, principal momento 
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em que se constatam resíduos críticos. Procedimentos para licenciamento, 

PGRSEs, educação ambiental e fiscalização são incentivos possíveis, pelo poder 

público, para aprimorar a gestão e gerenciamento. 

 Resíduos aquaviários e de fronteira/alfândegas – Não constituem uma 

realidade para o Município. 

4.2.3.8 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

De acordo com a PNRS, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico são todos 

os gerados nestas atividades, excetuados os resíduos sólidos públicos.  

O saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais para promover o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, 

a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e o manejo das águas 

pluviais urbanas 

Os resíduos provenientes de Estações de Tratamento de Água (ETAs) e de Tratamento 

de Esgotos (ETEs) são, desde 2007, temas das normas ISO 24510, 24511 e 

24512:2007, que tratam, inclusive, da gestão dos resíduos. 

Em Minas Gerais, das ETAs de 175 municípios pesquisados, tem-se que: 

 87% lançam o lodo em corpos d’água sem tratamento; 

 6% não informaram a destinação dos resíduos; 

 3% possuem unidades de tratamento de resíduos (UTRs); 

 2% lançam os resíduos na rede de drenagem pluvial; 

 1% encaminham os resíduos para ETEs;  

 1% lançam os resíduos no solo. 

Estima-se que o volume de lodo de ETAs gerado pelo sistema de abastecimento de água 

que atende Belo Horizonte seja da ordem de 173 litros/s ou 15.000 m3/dia. Todo esse 

lodo deve ser tratado, para posterior destinação final, da porção sólida, em aterro 

sanitário. 

Quanto aos resíduos de ETEs, o Brasil apresenta-se um pouco mais avançado no 

aspecto de tratamento, já que estes resíduos tendem a ser mais poluentes. Por outro 

lado, o desenvolvimento tecnológico nessa área limita-se em adotar tecnologias 

importadas, e as pesquisas avançam em desarticulação. 

A COPASA possui cinco estações de tratamento de efluentes em operação no Município 

de Belo Horizonte, sendo quatro ETEs e uma Estação de Tratamento de Águas Fluviais 

(ETAF). Os resíduos gerados nas ETEs são destinados para aterro sanitário. 
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Quadro 15 - Total de resíduos oriundos do processo de tratamento de esgoto sanitário em BH 

Característica Quantidade (t/dia) Destinação 

Lodo Desidratado 178 

Aterro Sanitário Material Gradeado 0,73 

Areia 9 

Fonte: Copasa, 2015 

 

4.2.3.9 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Todos os resíduos gerados em processos produtivos e instalações de quaisquer 

indústrias são considerados resíduos industriais, conforme estabelecido pela Lei Federal 

no 12.305/2010.  

A FEAM publicou, por nove vezes, os inventários anuais de resíduos industriais no 

âmbito estadual. São 1.094 empresas declarantes no sistema, no ano base de 2013, 

dentre 21 setores distintos, em 19 municípios. 

Especificamente em se tratando de Belo Horizonte, a GELAI/SMMA informou não possuir 

dados consolidados sobre o licenciamento de atividades industriais no município 

(número de licenciamentos existentes por tipologia industrial, ou somatório de estimativa 

de geração de resíduos por tipologia industrial, entre outros). Essas informações 

poderiam contribuir para o planejamento de ações a serem adotadas, visando a melhoria 

da gestão pelo poder público.  

A Prefeitura de Belo Horizonte licencia atividades industriais com geração de resíduos 

Classe 1 a 6. São estimadas cerca de 2.500 atividades industriais regularizadas, e outras 

2.500 em atividades irregulares, além dos empreendimentos não passíveis de 

licenciamento.  

Quanto à estimativa de geração, em 2013, um total de 156,5 milhões de toneladas de 

resíduos industriais foi inventariado em Minas Gerais. Os setores que mais geraram 

foram a indústria metalúrgica de não ferrosos (42%) e a siderúrgica com redução de 

minério (30%). Cerca de 3,5% desses resíduos foram classificados como perigosos.  

Em se tratando da coleta, transporte e destinação desses resíduos, em Belo Horizonte 

há, no mercado, opções de empresas especializadas nestes serviços, sejam para os 

resíduos perigosos ou não. As empresas não estão necessariamente instaladas no 

Município, mas atendem toda a região e colar metropolitano. 

Como opções de tratamento de resíduos industriais na Região Metropolitana, têm-se 

empresas que atuam com incineração ou coprocessamento. Como opções de 
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destinação ou disposição final, há empresas que atuam com reciclagem de resíduos, 

disposição em aterros industriais e reciclagem energética/coprocessamento. 

4.2.3.10  RESÍDUOS DE MINERAÇÃO 

De acordo com a PNRS, resíduos de mineração são aqueles gerados nas atividades de 

pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios, dentre os quais há grande 

variabilidade de tipologia, sempre incluindo os estéreis e rejeitos. 

Os estéreis são materiais escavados no decapeamento da mina e que não possuem 

valor econômico, sendo, normalmente, armazenados em pilhas. Os rejeitos são 

originados nos processos de beneficiamento dos minerais e são acondicionados em 

barragens. 

Dentre os demais resíduos gerados nos processos relacionados à mineração, podem 

ser citados: resíduos com característica domiciliar; componentes de frotas de veículos, 

incluindo baterias, carcaças e pneus; lodos de tratamento de esgotos; e resíduos 

perigosos diversos. 

A quantificação dos resíduos gerados pela mineração é imprecisa, uma vez que o setor 

não se encontra totalmente organizado, neste sentido. Sabe-se que os estéreis 

representam entre 70 e 80% da massa total de resíduos, mas não existem dados 

consolidados de todo o país. Quanto aos rejeitos, estes são passíveis de quantificação, 

visto que há dados oficiais, entretanto também não há consolidação das informações. 

Em Belo Horizonte, existem somente três atividades minerárias de responsabilidade das 

seguintes empresas: Intermineração, Magnesita e PRECON. As duas últimas possuem 

PGRSE aprovados pela SLU, porém ainda não implantados. 

Segundo a GELAI – Gerência de Licenciamento de Infraestrutura da SMMA, todas as 

atividades de mineração ocorridas no Município não incidiram em retirada de resíduos. 

Ocorre a geração, porém todo o volume é armazenado no local e remanejado com 

reposição ou comercialização, não impactando o Município, em termos de geração de 

resíduos. Não existem dados compilados sobre os quantitativos de geração de resíduos. 

4.2.3.11  RESÍDUOS AGROSILVOPASTORIS 

Resíduos agrosilvopastoris são definidos, pela PNRS, como aqueles gerados nas 

agropecuárias e silviculturas (exploração de madeiras), incluídos os relacionados a 

insumos utilizados nessas atividades. Quanto à geração, não existem estudos 

consistentes que permitam uma boa estimativa. 
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Grande parte dos resíduos gerados em atividades agropecuárias e de silviculturas são 

do tipo orgânico. A utilização desses como biomassa, objetivando obtenção de energia, 

é a mais recomendada e usual, quando realizado o gerenciamento de resíduos. Na 

agricultura, também é explorada a possibilidade de manutenção dos resíduos sobre a 

própria área pós-colheita, permitindo a proteção do solo e a reposição de matéria 

orgânica. 

Em Belo Horizonte, não existem atividades de natureza agrossilvopastoris. No entanto, 

existem ocorrências de silvicultura e pecuária, porém não há produção agrícola. 

Dentro do que seria pecuária, na realidade, tem-se uma maioria de equinos, utilizados 

em tarefas de tração animal ou lazer. Em 2013, foi registrada uma população de 4.381 

de animais de grande porte, sendo 3.219 cabeças de equinos e 1.162 cabeças de 

bovinos. Quanto à silvicultura, ela corresponde à extração vegetal, que ocorre 

isoladamente. A geração de resíduos agrosilvopastoris não constitui uma realidade para 

o Município de Belo Horizonte, não demandando ações específicas para viabilização de 

sistemas de coleta e procedimentos para destinação final. 

 

4.3 PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - 

OBRIGATORIEDADE  

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos são instrumentos a serem elaborados 

pelos geradores, sendo primordiais para o correto manejo dos materiais. Sua 

regulamentação ocorre por diversas leis e normas, com destaque para as Políticas 

Federal e Estadual e para a Lei Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos de Belo 

Horizonte (Lei no 10.534/2012). 

No PMGIRS foi avaliado este arcabouço legal e concluiu-se que todas as leis 

apresentadas estabelecem a elaboração dos Planos de Gerenciamento com o mesmo 

objetivo, porém a PNRS orienta de forma mais completa, principalmente quando 

comparada à PERS. Já a Lei Municipal, traz questões específicas do município de Belo 

Horizonte, extremamente relevantes para a regulamentação do tema. 

Destaca-se que no PMGIRS-BH foi adotada a nomenclatura estabelecida pela Lei 

Municipal – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais - PGRSE, para os 

planos a serem elaborados pelos geradores, assim como a definição dos mesmos. Além 

disso, o seu conteúdo mínimo segue as diretrizes desta Lei. 

Ainda de acordo com a Lei Municipal, os planos deverão seguir as normas e leis 

específicas de cada resíduo. 
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Tabela 27 – PGRSE – Aspectos legais. 

Tipo de resíduo Referência 

Resíduos da construção civil 
Resolução CONAMA no 307/2002 

Lei Municipal no 10.522/2012 

Resíduos de serviços de saúde 

Resolução CONAMA no 358/2005 

Decreto Municipal no 12.165/2005 

RDC ANVISA no 306/2004 

Resíduos de serviços de 
transportes 

Resolução CONAMA no 5/1993 

Resíduos sólidos especiais Lei Municipal no 10534/2012 

 

A obrigatoriedade de apresentação de PGRSE é satisfatória, entretanto a exigência do 

documento, na prática, não abrange todos os geradores de resíduos especiais, como 

citado na Lei Municipal no 10.534/2012. 

Mesmo para os geradores dos quais se exige o PGRSE, atualmente esse documento 

não tem sido empregado, pelo poder público municipal, como instrumento de gestão. A 

ausência de sistema informatizado, capaz de agrupar as informações provenientes dos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos, dificulta o acesso às mesmas e impossibilita 

análise do panorama geral. 

A ausência da diferenciação de complexidade dos PGRSE de empreendimentos de grau 

de impacto diferentes burocratiza e torna mais lento o processo. O fato de o mesmo 

Plano ser analisado/aprovado por distintos setores/órgãos, como ocorre no caso do 

PGRSE e PGRSS, evidencia a necessidade de compatibilização dos fluxos de análise.  

Está em andamento um estudo, no intuito de apontar quais tipologias de atividades 

econômicas seriam passíveis da exigência de elaboração e implantação de PGRSE, que 

otimizaria a gestão dos resíduos gerados, de forma mais ampla e eficiente. 

Concomitantemente, é necessária uma atuação da Autarquia mais integrada com a 

SMAFIS e SMSA/VISA na fiscalização, monitoramento e realização de campanhas 

educativas/informativas. 
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5 - FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E REGULAÇÃO 

5.1 SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 

A partir de 2011, a ação fiscal na limpeza urbana Ação Fiscal deixou de ser 

responsabilidade específica da SLU, ficando a cargo da SMAFIS, sendo ambas 

vinculadas à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SMSU. De acordo com a Lei 

no 10.101/2011, compete à SMAFIS: 

 Planejar, coordenar, normatizar, monitorar e avaliar a fiscalização das áreas de 

controle ambiental, de limpeza urbana, de obras, posturas e vias urbanas no 

Município, inclusive o exercício do respectivo poder de polícia, podendo delegar 

a execução da fiscalização a outros órgãos e entidades da Administração 

Municipal; 

 Normatizar a aplicação das sanções legais, pelos agentes da fiscalização, nos 

casos de infração; 

 Executar as atividades de fiscalização de vigilância sanitária, mediante delegação 

da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos. 
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Figura 83 - Organograma SMAFIS. 

Fonte: PBH, 2016. 

 

As ações estratégicas da SMAFIS se organizam a partir dos seguintes vetores de 

atuação:  

 Ações de impacto na cidade: poluição sonora, poluição visual, passeio e 

mobilidade, poluição veicular, fiscalização do uso e ocupação dos logradouros 

públicos. Todas as ações fiscais estão focadas no atendimento de demandas 

oriundas, não somente do SAC WEB, mas também de órgãos da PBH, estaduais 

e federais 

 Ações de rotina: Reclamações do SAC, fiscalização de aparelhos de transporte 

(elevadores, escada rolantes, etc), de terrenos não edificados ou não utilizados, 

de casas noturnas, de invasões em terrenos públicos municipais e em áreas de 

risco, obras públicas e particulares, estabelecimentos comerciais e relacionadas 

à prestação dos serviços de limpeza urbana. 
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 Ações planejadas por território: Esta linha está em desenvolvimento. Entretanto, 

tem abordado planejamento específico, de acordo com as particularidades dos 40 

territórios criados pela SMAGC. 

Os principais desafios da fiscalização integrada são os seguintes: 

 Interação da Fiscalização Integrada com os outros órgãos;  

 Planejamento com foco em resultados; 

 Controle urbano preventivo; 

 Modernização da fiscalização; 

 Normatização e padronização das ações; 

 Melhoria e fortalecimento da gestão; 

 Treinamento contínuo. 

Há integração entre a SMAFIS e a SLU, na questão relativa à gestão dos resíduos, no 

que compete às ações dos PGRSS, PGRSE e Licenciamento de Veículos de Coleta e 

Transporte de RSS e RSE.  

Salienta-se a necessidade de se criar outros mecanismos de integração entre SLU, 

SMAFIS, SARMU (GERLU e GRFIS), com vistas à busca de soluções para as questões 

relativas à limpeza urbana, em especial, veículos abandonados e carcaças e combate à 

Dengue, assim como para a elaboração de estudos acerca da viabilidade de se 

regulamentar o sistema de logística reversa no Município, viabilizando a atuação da 

fiscalização de forma mais abrangente.  

5.2 SISTEMA DE MONITORAMENTO 

Buscando solucionar questões relativas à gestão inadequada de resíduos e aos serviços 

de limpeza urbana existentes, foi implantado o Programa de Modernização dos Serviços 

de Limpeza Urbana – Sala de Situação e Monitoramento. Este programa foi desenvolvido 

dentro do projeto sustentador Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

área Cidade Sustentável do BH Metas e Resultados, para a gestão 2013-2016.  

O monitoramento da cidade de Belo Horizonte hoje acontece no Centro de Operações 

da Prefeitura de Belo Horizonte – COP-BH, inaugurado em 2014. O COP visa prover 

uma gestão eficaz e eficiente dos serviços prestados à população, por meio de um 

modelo de controle integrado dos principais serviços do Município, como defesa civil, 

saúde, segurança, ordenamento, mobilidade urbana, fiscalização, limpeza urbana e 

outros, possibilitando a interoperabilidade dos órgãos envolvidos, a fim de proporcionar 

o acompanhamento e o controle das ações e da produtividade, viabilizando a melhoria 

contínua desses serviços.  
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O COP tem, assim, papel fundamental dentro do Programa de Modernização dos 

Serviços de Limpeza Urbana, permitindo o monitoramento em um plantão de 24 horas 

por dia, durante sete dias por semana, com encaminhamento imediato das demandas 

recebidas de outros órgãos para atendimento das patrulhas em campo. 

 

Figura 84 - COP - Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Fonte: Site PBH/2015. 

 

Na SLU, foi criado o Centro de Operação e Controle – COC ou sala de situação, que 

funciona em interface direta com o COP-BH. No COC são desenvolvidas ou coordenadas 

as seguintes ações:  

 Cidadão auditor (encerrado em 2015); 

 Monitoramento remoto, com equipes de campo; 

 Fiscalização executada pela SMAFIS, em interface com a SLU. 

 Monitoramento de frota contratada; 

 Monitoramento ou vigilância eletrônica das URPV e pontos críticos; 

 Busca de alternativas para monitoramento remoto. 

 

Figura 85 - Sala de situação - COC/SLU. 

Fonte: Site PBH/2015 
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Com a apuração dos registros das ocorrências, o número de autuações, vistorias e 

atendimentos realizados, é possível monitorar e quantificar o trabalho realizado pelas 

equipes de campo da SLU e de fiscalização integrada de limpeza urbana nas regionais, 

assim como identificar os locais que necessitam de intervenções com ações educativas, 

fiscalizatórias e operacionais. 

 

Figura 86 - Quantidade de notificações e autuações 

Fonte: COC/SLU/2015. 

 

 

Figura 87 - Número de vistorias realizadas pela SMAFIS. 

Fonte: COC/SLU/2015. 
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Figura 88 - Média do atendimento as demandas da Equipe de Fiscalização Integrada de Limpeza 
Urbana. 

 Fonte: COC/SLU/2015. 

 

As ações de fiscalização e monitoramento realizadas pelas equipes de campo da SLU e 

SMAFIS, em conjunto com o COP/PBH e o COC/SLU, objetivam: 

 Identificar áreas ou locais de maior concentração de deposição clandestina de 

resíduos, tendo em vista avaliar a necessidade de execução de planejamento e 

intervenções diferenciadas;  

 Incrementar a fiscalização nas deposições clandestinas, com empenho na 

manutenção da limpeza dos logradouros e consequente melhoria visual da cidade 

e da qualidade de vida da população; 

 Reduzir o volume de resíduos removidos pela PBH/SLU;  

 Reduzir as reclamações no SAC, referentes ao descarte irregular de resíduos da 

construção civil e volumosos. 

5.3 SISTEMA DE REGULAÇÃO  

De maneira geral, a SLU atua como órgão regulador das atividades relacionadas aos 

resíduos sólidos, do ponto de vista de criar e revisar dispositivos normativos de manejo 

e gestão. Contudo, falta um sistema que integre ainda medidas administrativas de 

controle e monitoramento (gestão da informação e dados, incluindo utilização de 

ferramentas georreferenciamento), além da integração e suporte à fiscalização e demais 

órgãos que atuam na gestão de resíduos sólidos. 
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6 - ÁREAS DA PBH PASSÍVEIS DE USO PELA SLU 

Para o levantamento, junto à PBH, das áreas públicas, edificadas ou não, contendo 

dimensões, ocupação atual, propriedade, infraestrutura disponível, para análise de 

eventual possibilidade de utilização pela SLU, exclusiva ou compartilhada com outras 

instâncias da Administração, tendo em vista as necessidades de bases físicas e apoio 

administrativo e operacional, foram realizados, além da própria SLU, contatos com a 

PRODABEL e SMAGEA, para verificação das informações disponíveis.  

No entanto, não foi possível, nesta etapa, obter um resultado efetivo na escolha de áreas 

passíveis de uso pela SLU, podendo-se concluir que a utilização de terrenos públicos 

para tal fim deve ser melhor avaliada. Cabe ressaltar que a seleção de áreas para 

implantação dos equipamentos públicos requer uma avaliação criteriosa e enfrenta uma 

série de dificuldades, como: 

 Os problemas de ocupação e propriedade de terrenos, além dos processos de 

desapropriação, inclusive considerando os aspectos burocráticos e a escassez de 

recursos financeiros; 

 O reduzido número de terrenos públicos já disponíveis; 

 A liberação de terrenos por parte da PBH, muitas vezes destinados a outras 

finalidades; 

 A necessidade de adequação dos terrenos às características específicas 

(relativas à localização, zoneamento urbano, acesso, infraestrutura e declividade, 

dentre outras), requeridas para cada tipo de equipamento a ser implantado; 

 A necessidade de obtenção do licenciamento ambiental das áreas, uma vez que 

unidades de tratamento e destinação de resíduos (URPV, ERE, Galpões, etc), 

não se enquadram como um equipamento urbano na legislação urbanística 

municipal vigente e, por isso, não tem privilégio de licenciamento simplificado. 
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7 - ASPECTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E CONTROLE SOCIAL 

Adotar a gestão compartilhada na construção do plano de gestão integrada de resíduos 

sólidos se faz obrigatório, na PNRS, reforçando a oportunidade de diálogo com a 

sociedade e da participação social no processo de construção de uma política pública. 

Um dos instrumentos definidos na PNRS é a educação ambiental, orientadora de 

programas e ações que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 

reciclagem de resíduos sólidos. Ela também enfatiza a importância da participação da 

sociedade para melhor eficiência na limpeza urbana, por meio do controle social e da 

responsabilidade compartilhada.  

Ainda dentro da PNRS, vê-se claramente à ampliação do papel do cidadão na gestão 

dos resíduos sólidos, que além de participar das discussões sobre o Plano, deve buscar 

a não geração, a reutilização, a segregação e a destinação adequada dos resíduos que 

ele produz. Para tanto o acesso à informação para a mobilização social passa a ser 

fundamental.  

Nesse contexto, três instrumentos são fundamentais ao protagonismo da sociedade para 

condução de uma gestão de resíduos eficiente: a mobilização social, a educação 

ambiental e o controle social.  

7.1 PROGRAMAS E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

7.1.1.1 LINHAS DE ATUAÇÃO DA SLU 

A atuação do Departamento de Políticas Sociais e Mobilização (DPPSM) da SLU se 

respalda na Constituição Federal de 1.988, na Política Nacional de Educação Ambiental 

(Lei no 9.795/1999), na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010) e na 

Lei Municipal de Resíduos Sólidos (Lei no 10.534/2012), que apontam o direito de todos 

os cidadãos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o papel crescente do 

poder público na educação ambiental não formal. Com base nessas premissas. o 

DPPSM- SLU atua em quatro linhas de ação específicas:  
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ATUAÇÃO REGIONALIZADA  

A atuação regionalizada objetiva o desenvolvimento de programas e projetos de 

mobilização social, nas nove regionais da SLU, em conjunto com as áreas operacional e 

de planejamento, visando a adequação das práticas dos cidadãos à estrutura dos 

serviços de limpeza urbana ofertados pelo município, enfocando a base social do sistema 

de gestão de resíduos sólidos e a interação da população com as tecnologias utilizadas. 

A atuação da SLU abrange: 

 Ações de mobilização para participação social no Programa de Coleta Seletiva; 

 Campanhas informativas sobre os serviços disponibilizados pela SLU; 

 Ações de mobilização para limpeza de córregos; 

 Campanhas educativas para implantação e manutenção da limpeza de pontos 

críticos de deposição de resíduos; 

 Ações de mobilização social para o Projeto Carroceiros; 

 Ações de mobilização para futuros moradores de empreendimentos de 

reassentamento. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA LIMPEZA URBANA  

Para promover a educação ambiental, são desenvolvidas ações educativas, num 

processo contínuo de mudança cultural, visando formar hábitos, práticas e 

comportamentos ambientalmente adequados e incentivar a corresponsabilidade entre os 

cidadãos, o poder público e o setor empresarial, para a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos. As ações compreendem: 

 Visitas à Unidade de Educação Ambiental da SLU e aos principais equipamentos 

da limpeza urbana existentes na cidade; 

 Palestras; 

 Capacitações. 

EVENTOS EDUCATIVOS 

Os eventos educativos envolvem o planejamento e o desenvolvimento de ações de 

mobilização, desde o recebimento e avaliação das demandas, até a realização e o pós-

evento, contextualizadas em agendas festivas urbanas (Virada Cultural de Belo 

Horizonte, Carnaval, Copa do Mundo, Deixa o Onça Beber Água Limpa, dentre outros), 

visando atrair os meios de comunicação e os munícipes para a questão dos resíduos 

sólidos. São utilizadas diversas ferramentas de mobilização, de acordo com o contexto, 

tais como exposições, stands, oficinas e apresentações de teatro. 
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PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

O planejamento de ações de mobilização social é realizado em cada uma das seguintes 

atividades: 

 Elaboração e implantação de Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS), exigido 

pela Caixa Econômica Federal, para a essencial participação das pessoas 

atendidas por intervenções físicas que tragam benefícios para toda a comunidade; 

 Elaboração de Termos de Referência para contratação de serviços, pela SLU, nos 

tópicos relacionados às ações de mobilização social e de educação ambiental; 

 Participação no Grupo Técnico de Trabalho do PMGIRS;  

 Pesquisas de avaliação da implantação de serviços;  

 Pesquisas do perfil socioeconômico de comunidades atendidas pelos serviços; 

 Criação de banco de dados sobre as ações de mobilização.  

Os técnicos da área de mobilização social da SLU também participam sistematicamente 

de fóruns e reuniões colegiadas municipais, a saber, Grupo Técnico de Trabalho (GT) 

das Regionais, Subcomitês de Bacias Hidrográficas do Ribeirão Onça e Arrudas, Fórum 

de Educação Ambiental, Fórum de Mobilização Social, Fórum Municipal Lixo e 

Cidadania, dentre outros. 

7.1.1.2 ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO EM RESÍDUOS 

SÓLIDOS NA CIDADE 

Belo Horizonte conta com inúmeras ONGs, escolas, cooperativas, empresas públicas e 

privadas, além dos órgãos públicos municipal, estadual e federal, que desenvolvem 

atividades de educação ambiental afetas à sustentabilidade urbana e que são 

importantes parceiros, para efeito da implantação do PMGIRS.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMMA) 

Oferece semestralmente atividades pedagógicas para funcionários da administração da 

PBH, professores das redes municipal e estadual e de escolas particulares, estudantes 

de todos os níveis de graduação, associações comunitárias, ONGs, entidades de classe, 

profissionais liberais, agentes ambientais e cidadãos interessados na questão, com o 

objetivo de formar agentes ambientais capacitados a realizarem atividades em educação 

ambiental. 

FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS (FPM) 

A SMMA promove ações de educação ambiental aos visitantes dos parques, à 

comunidade do entorno, turistas, estudantes, pesquisadores, população de BH e 
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funcionários da FPM, visando sensibilizá-los para a importância destes espaços na 

preservação da biodiversidade e para a qualidade de vida na cidade, além de estimular 

atitudes e comportamentos de preservação ambiental no local e em seus espaços 

diários. 

FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE – FZB 

A FZB realiza ações educativas, com visitantes de diferentes grupos sociais e faixas 

etárias (escolares, familiares, comunidade do entorno), instituições públicas e privadas, 

associações civis, grupos religiosos, funcionários e permissionários das áreas 

administradas pela Fundação, com o objetivo de contribuir para a conservação da 

natureza e respeito à vida. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED 

A SMED participa, com os setores públicos, privados e sociedade civil, nas discussões 

sobre a cidade e meio ambiente, garantindo sua inserção nesses temas e promovendo 

articulação com as escolas, UMEIS e creches conveniadas à Rede Municipal de Ensino 

de BH, num processo de aprender sobre a cidade e capacitar alunos e educadores, a 

partir da contextualização dos conteúdos curriculares. 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA BACIA DA PAMPULHA (PROPAM)  

O PROPAM, em parceria com o Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha, 

desenvolve ações no âmbito da Bacia Hidrográfica da Pampulha, formando 

multiplicadores em Educação Ambiental, por meio do Programa Educação para as 

Águas, tendo, como eixos, a mobilização e a participação social, a proteção e 

recuperação de nascentes e de áreas degradadas e a consciência ambiental.  

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL 

A URBEL desenvolve ações de educação ambiental com moradores de Zonas de 

Especial Interesse Social (ZEIS), de vilas e favelas, de Áreas de Especial Interesse 

Social (AEIS), de conjuntos habitacionais e beneficiários de Programas Habitacionais do 

Governo Federal, incentivando comportamentos e atitudes para preservação dos 

espaços construídos e a organização socioambiental das comunidades, reduzindo os 

problemas habitacionais de degradação ambiental.  

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL (SUDECAP) 

A proposta do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS), 

coordenado pela SUDECAP, é a de reverter a degradação dos córregos não canalizados 

da cidade, combatendo as causas da poluição das águas nas respectivas bacias de 
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drenagem, com o propósito de solucionar problemas sanitários e ambientais.  

Visando dar consistência e sustentabilidade às intervenções físicas, foi implementado, 

nas áreas de abrangência das sub-bacias contempladas com obras, um Plano Local de 

Educação Ambiental, com atividades que propiciam o envolvimento, a mobilização e a 

organização socioambiental da comunidade, para o desenvolvimento da cidadania 

corresponsável pelo meio ambiente e a efetiva apropriação do empreendimento. 

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO 

A secretaria implantou um projeto da coleta seletiva com os servidores do prédio da 

SMPL, com o objetivo de divulgar atitudes ambientalmente corretas e propiciar uma 

conscientização ambiental, divulgando o fluxo estabelecido para a coleta do papel 

(reutilização e reciclagem), para a coleta de copos plásticos (reciclagem) e para a 

redução de energia elétrica (modernização de equipamentos e substituição das 

lâmpadas por outras mais econômicas).  

7.1.1.3 OUTROS PROGRAMAS  

PROGRAMA AMBIENTAÇÃO 

Trata-se de um programa de comunicação e educação socioambiental, realizado pela 

Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM, em parceria com a Fundação Israel 

Pinheiro, desenvolvido nas instituições públicas de Minas Gerais, com o objetivo de 

sensibilizar os funcionários para a mudança de comportamentos e atitudes 

ecologicamente corretas em seu cotidiano. Suas linhas de ação são “Consumo 

Consciente” e “Gestão de Resíduos”. 

PROGRAMA MINAS SEM LIXÕES 

Consiste em um programa da FEAM, que visa apoiar os municípios mineiros, no 

atendimento às normas de gestão adequada de resíduos sólidos urbanos, investindo em 

saneamento e saúde da população. O programa definiu, como metas até 2011, o fim de 

80% dos lixões e a disposição final adequada de 60% dos resíduos sólidos urbanos 

gerados em Minas em sistemas tecnicamente adequados e licenciados pelo órgão 

ambiental. Para alcançar as metas, são promovidos seminários, cursos, publicação de 

cartilhas e vistorias técnicas, para orientação dos agentes municipais. 

CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (CMRR) 

O CMRR é um programa do Governo do Estado de Minas GERAIS, desenvolvido pela 

SEMAD, FEAM, e SERVAS, em parceria com o SEBRAE-MG. Atua como núcleo 

irradiador de informações, projetos e parcerias, para estimular a reflexão, a ação da 
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cidadania para os desafios da gestão integrada de resíduos e a articulação entre os 

setores público, privado e terceiro setor, na promoção do consumo consciente, na 

reutilização e na reciclagem de resíduos.   

OUTRAS INSTITUIÇÕES LOCAIS COM AÇÕES EDUCATIVAS 

Ações educativas relativas à gestão de resíduos sólidos são também desenvolvidas 

pelas seguintes instituições: 

 Associações de catadores: Realização de oficinas de artesanatos, com 

reutilização de materiais diversos;  

 Bancos e supermercados: Recolhimento de pilhas e baterias;  

 Supermercados: Oferta de sacolas recicláveis e recolhimento de embalagens;  

 Organizações não governamentais: Reciclagem de óleo de cozinha usado, 

recolhimento e reciclagem de lixo eletrônico e realização de oficinas de 

compostagem e de reaproveitamento de alimentos. 

7.2 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE SOCIAL 

7.2.1 CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Os Conselhos de Políticas Públicas e outros tipos de colegiados, como os fóruns e os 

comitês, atuam como ferramentas para prestação de contas, por parte do poder 

executivo municipal, considerando que a composição de cada um dos colegiados 

envolve representantes do governo e da sociedade civil, o que garante mais 

transparência na ação pública. Belo Horizontes conta, atualmente, com 24 Conselhos de 

Políticas Públicas, dentre os quais se destacam, para efeito deste Plano:  

 Conselho Municipal de Saneamento – COMUSA;  

 Conselho Municipal de Saúde – CMS; 

 Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de RSS; 

 Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM; 

 Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência; 

 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 

7.2.2 PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS 

Criado em 2009, o Portal disponibiliza acesso, a todos os serviços prestados pela PBH, 

em um canal único, com informações padronizadas, buscando dar fácil entendimento ao 

cidadão. São oferecidos 587 serviços como, por exemplo, solicitar serviços e 

informações sobre documentos, acessar eventuais taxas de pagamentos, formas de 
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efetuar solicitações (telefone, internet, presencial), formas de acompanhamento das 

demandas, legislação dos serviços, materiais informativos, dentre outros.  

7.2.3 PROGRAMA CIDADÃO AUDITOR 

O Programa Cidadão Auditor foi lançado em dezembro de 2011, inicialmente com o 

objetivo de reforçar a gestão participativa, buscando atender, de forma mais rápida e 

qualificada, as demandas de limpeza urbana e de diversos outros setores, tornando-os 

mais eficientes e ampliando a transparência dos serviços prestados. O Programa foi 

iniciado com um cadastramento, porta a porta, dos cidadãos auditores em todas as 

regiões da cidade, sendo esta participação voluntária. A finalidade do programa era obter 

respostas semanalmente, por telefone, com informações sobre a percepção social, da 

população, quanto a execução de 07 (sete) serviços específicos de limpeza urbana no 

quarteirão (esquina a esquina) onde os cidadãos auditores residiam, sendo eles: coleta 

domiciliar; coleta seletiva; capina; varrição; limpeza e manutenção de cestos coletores; 

limpeza e manutenção de boca de lobo; remoção de deposições clandestinas. O 

Programa foi encerrado em 2015. 

7.2.4 AÇÕES E PROJETOS DE COMUNICAÇÃO 

A SLU, por meio da Assessoria de Comunicação – ACS, também realiza ações 

relevantes de comunicação social, que denotam a transparência dos serviços públicos, 

além de serem um instrumento fundamental para a mobilização social e educação 

ambiental em resíduos sólidos. Cabe destacar as seguintes ações:  

 Elaboração de matérias para o Diário Oficial do Município (DOM); 

 Atendimento à imprensa e à comunidade; 

 Acompanhamento do Superintendente, diretores, gerentes e servidores, durante 

entrevistas para a imprensa; 

 Elaboração de clipping eletrônico diário, com as principais matérias de interesse 

da SLU; 

 Coberturas fotográficas de eventos e reuniões; 

 Produção de textos para subsidiar entrevistas, depoimentos para a mídia e para 

criação de peças gráficas e virtuais de divulgação; 

 Elaboração de textos sobre ações e projetos da Autarquia;  

 Criação de novos leiautes dos adesivos para os cestos de lixo leve e caminhões 

utilizados pela SLU;  

 Criação de materiais gráficos, sobre educação ambiental e mobilização; 

 Elaboração e divulgação de informativo diário; 
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 Divulgação, em quadros de aviso, de informações relevantes para o público 

interno da Autarquia; 

 Atendimento e respostas de e-mails; 

 Agendamento de visitas; 

 Realização e apoio a eventos; 

 Produção de postagens para as redes sociais oficiais da PBH; 

 Manutenção do site da SLU, no Portal PBH; 

 Criação e manutenção do site do PMGIRS-BH. 
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8 - ASPECTOS FINANCEIROS 

A avaliação, o planejamento e a programação de custos (investimentos e custeio) é 

etapa necessária e fundamental para a elaboração de planos com metas de expansão, 

investimento e reestruturação, conforme se propõe o PMGIRS. 

Desta forma, é importante proceder a uma análise mais detalhada e aprofundada dos 

custos envolvidos em todo o sistema de gestão de resíduos e limpeza urbana aplicado 

em Belo Horizonte. É necessário, também, avaliar os impactos que as medidas e metas 

propostas irão acarretar no orçamento da SLU e da PBH, bem como verificar as 

possibilidades de redução dos custos e aumento de receitas, buscando, assim, diminuir 

os impactos financeiros mencionados. 

Objetivando esta avaliação, apresentam-se a seguir os custos dos serviços efetuados 

pela SLU, também detalhados por tipo de resíduos. 

Pode-se, assim, analisar e identificar as principais origens de gastos, bem como as 

potenciais fontes de receita, permitindo, posteriormente, avaliar a dimensão dos 

impactos das propostas a serem assumidas no PMGIRS. 

8.1 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Para a construção da análise financeira e orçamentária, visando a avalição posterior dos 

impactos das metas e possibilidades de receitas, detalham-se a seguir aspectos que 

auxiliam na avaliação da dinâmica orçamentária da limpeza urbana.  

8.2 QUANTITATIVO TOTAL DE RESÍDUOS DESTINADOS 

Um aspecto importante para o entendimento e avaliação dos custos da limpeza urbana 

é a quantidade de resíduos gerados e destinados no Município, por tipo de resíduo ou 

serviço. 

O quantitativo de resíduos gerados no Município impacta diretamente o custo da 

execução dos serviços na medida em que, na maioria dos casos e nos serviços mais 

dispendiosos, o pagamento é executado por quantidade de resíduos coletada e 

tratada/disposta. 

Com base em informações da SLU, a tabela a seguir detalha a destinação da massa de 

1,2 milhões de toneladas de resíduos manejados em 2014, por tipologia.  
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Tabela 28 – Destinação dos resíduos sólidos em BH por tipologia (2014). 

Tipo de Resíduo Origem 
Quantidade 
(em t/ano) 

Tratamento/Destinação Local 

Resíduos de 
Serviços de 
Saúde (RSS) 

Coleta em instituições 
de saúde 

9.168,53 Aterramento CTRS BR-040 

Resíduos 
Sólidos 
Urbanos 

(RSU) 

Coleta domiciliar e 
limpeza urbana 

828.157,80 
Transbordo +          

Aterragem 
CTRS 

Macaúbas 

Coleta seletiva de 
orgânicos  

2.525,02  Compostagem CTRS BR-040 

Coleta seletiva de 
papéis, metais, 

plásticos e vidros 
6.636,51 

Triagem +  
Reciclagem 

Associações e 
Cooperativas 

Podas da arborização 
pública  

261,46 Compostagem CTRS BR 040 

Resíduos de 
Construção 
Civil (RCCV) 

Coleta nas URPV e em 
deposições irregulares 

354.909,07 Triagem + Aterragem CTR Maquiné 

Particulares e públicos 
 

29.995,80 Triagem + Reciclagem  

Estação de 
Reciclagem de 

Entulho-
Pampulha 

19.843,44 Triagem + Reciclagem  

Estação de 
Reciclagem de 

Entulho- 
CTRS BR-040 

Total de Resíduos 1.251.497,63 t/ano 

Fonte: SLU, 2014  

 

Deve-se avaliar a influência de alguns fatores na geração e consequente destinação dos 

resíduos, bem como na distribuição das quantidades entre os serviços prestados. Esta 

quantidade e sua distribuição podem ser impactadas pela condição econômica do País 

e da Cidade e também pela dinâmica contratual. 

A maior parcela de resíduos destinados refere-se aos serviços de coleta domiciliar / 

limpeza urbana e URPVs / deposições clandestinas. 

8.3 AVALIAÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA COM OUTROS 

MUNICÍPIOS 

Segundo estudo da Price Waterhouse Coopers Brasil (PwC Brasil), denominado Gestão 

da Limpeza Urbana - Um investimento para o futuro das cidades e publicado no 1o 

semestre de 2010, Belo Horizonte pode ser considerado um Município eficiente na 

gestão dos resíduos.  
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Embora se considere elevado o orçamento destinado à limpeza urbana, representando 

em 2014, aproximadamente 6% do orçamento total de Belo Horizonte, não se deve 

perder de vista que existem diversas variáveis relacionadas à gestão de resíduos 

(cultura, hábitos de consumo/poder de compra, características físicas das cidades, etc.), 

que tornam complexas análises mais aprofundadas. O resultado do estudo demonstra 

que o custo per capita está entre os mais baixos, nos cenários nacionais e internacionais 

estudados. 

 

Figura 89 - Comparativo de gastos em serviços de limpeza urbana e geração de resíduos no 
cenário nacional e internacional. 

Fonte: PWC Brasil, 2010 

 

O gráfico apresentado demonstra que o custo per capita com a limpeza urbana em Belo 

Horizonte não difere significativamente de outras cidades brasileiras de grande porte. 

Não obstante, é menor do que as capitais pesquisadas e significativamente menor do 

que o custo das cidades estrangeiras citadas no estudo. 

O custo médio com o gerenciamento de resíduos de Belo Horizonte, em 2014, foi 

estimado em R$ 335,71 por tonelada, no conjunto das atribuições da SLU, sem 

considerar as diferenças técnicas e operacionais relativas aos diferentes tipos de 

resíduos e seus processos peculiares. Este valor pode ser obtido pela divisão direta do 

custo total do manejo dos resíduos (R$ 420.138.861,38) pela massa total de resíduo 

(1.251.497,63 toneladas). 
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Pode-se especular que o menor custo apresentado para a limpeza urbana em BH, em 

relação às outras cidades pesquisadas, enseja a possibilidade de uma margem de 

investimento nestes serviços. 

Mesmo assumindo que o custo com limpeza urbana em Belo Horizonte ainda é elevado, 

de um ponto de vista mais conservador pode-se considerar que esses custos, 

comparativamente a outras cidades brasileiras, estão dentro de um patamar aceitável. 

Assim, caso se consiga elaborar estratégias para redução dos custos, pode-se, ao 

mesmo tempo, avaliar novas possibilidades de investimento, como por exemplo, na 

coleta seletiva, sem que o custo comparativo ultrapasse ao das demais cidades 

brasileiras de referência. 

8.4 CUSTOS POR TIPO DE RESÍDUO 

A seguir são apresentados os dados financeiros acerca de custos para coleta e 

destinação de resíduos sólidos. Os custos foram estimados com base na própria 

estrutura de rateio utilizada pela SLU, através dos custos diretos e indiretos. Para as 

despesas com serviços de terceiros, como os serviços de coleta e transbordo e 

disposição final, foram considerados os valores efetivamente pagos ao longo de 2014, 

que se referem aos contratos de prestação de serviços. Para as demais, a estimativa de 

custos teve por base as despesas efetivamente realizadas até junho daquele ano e então 

foram duplicadas, para representarem os valores totais para o ano de 2014. 

Considerou-se que, para a análise, seria fundamental ter uma referência de custo anual 

das atividades de limpeza urbana. No entanto, a SLU não realiza o cálculo de custos 

nessa periodicidade e, sim, por amostragem de meses. A partir de uma média das 

amostras, procurou-se estimar qual seria o gasto anual em cada atividade. Por esse 

processo, chegou-se ao total de R$ 420.138.861,38, enquanto o orçamento da autarquia, 

para o mesmo período, foi de R$ 404.406.178,33. Dessa forma, os custos foram 

superestimados em 3,89%. 
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Tabela 29 - Custos de coleta e destinação de resíduos em Belo Horizonte, para o ano de 2014 (em R$). 

Custos RSU Coleta Seletiva Compostagem RCC RSS Total 

Custos Diretos 301.501.913,79 3.348.395,36 1.126.882,02 14.525.933,04 6.028.202,86 326.531.327,07 

Serviços de LU contratados 274.620.704,91 1.893.895,04 - 11.268.979,56 - 287.783.579,51 

Folha de pagamento 21.994.439,24 151.090,60 609.925,94 937.435,08 - 23.692.890,86 

Materiais de consumo 229.537,87 - - 782.746,84 829.540,48 1.946.264,25 

Veículos alugados 2.003.082,19 - - 383.134,15 17.341,41 2.403.557,75 

Veículos próprios 1.912.462,86 104.439,06 245.703,44 449.732,72 - 2.607.899,02 

Água na atividade 550.832,70 - 15.596,20 223.035,40 594.275,10 1.383.739,40 

Energia elétrica na atividade 190.854,02 - 69.576,78 105.996,98 - 366.427,78 

Locação de imóveis  1.198.970,66 - 374.872,32 - 1.573.842,98 

Locação de máquinas e equipamentos  - 186.079,66 - 514.185,51 700.265,17 

Depreciação   - -  4.072.860,36 4.072.860,36 

Custos Indiretos 84.088.009,14 1.268.964,00 430.612,96 5.380.965,13 2.438.983,10 93.607.534,31 

Administração central 67.326.863,54 623.019,74 328.416,00 3.934.458,90 1.755.422,88 73.968.181,06 

Gerência regional da coleta de resíduos 8.213.054,55 106.278,44 16.841,51 464.533,78 84.456,04 8.885.164,32 

Gerência regional de limpeza urbana 175.802,27 2.050,80 336,92 462.403,92 1.665,30 642.259,21 

Planejamento da coleta 1.842.308,02 525.025,48 83.031,90 6.470,42 416.651,30 2.873.487,11 

Gerência regional de serviços complementares 4.723.411,69 - - 275.555,53 - 4.998.967,22 

Gerência de tratamento e destinação final 1.806.569,07 - -  180.787,58 1.987.356,65 

Gerência operacional da coleta seletiva/RCC - 12.589,55 1.986,62 237.542,57 - 252.118,74 

Custos Totais (R$/ANO) 385.589.922,93 4.617.359,35 1.557.494,98 19.906.898,17 8.467.185,96 420.138.861,38 

 

Fonte: Estimativa da Myr, a partir de dados da SLU (2014).
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Verifica-se que os custos totais (diretos e indiretos) para coleta, reciclagem e 

destinação de resíduos sólidos, a partir dos serviços realizados pela SLU, em Belo 

Horizonte no ano de 2014, foram estimados em R$ 420.138.861,38, sendo 68,5% 

desse valor (R$ 287.783.579,51) utilizado para o custeio de contratações de empresas 

terceirizadas para execução de serviços de limpeza urbana. 

Os custos com RSU incluem despesas com coleta domiciliar (em áreas de urbanização 

formal e ZEIS), limpeza de logradouros e outros serviços de limpeza urbana (eventos, 

obras de arte, multitarefa, lavação e limpeza de vias) e tratamento e destinação final 

(CTRS BR040, Unidade de Transbordo e Aterro CTR Macaúbas). Os custos com coleta 

seletiva incluem despesas com a coleta, transporte e apoio às cooperativas e não 

incluem às relativas à destinação de rejeitos. Os custos com compostagem incluem as 

despesas com coleta especial de orgânicos e a unidade de compostagem, na CTRS 

BR-040. Os custos com as despesas RCCV incluem as despesas com remoção de 

deposição irregular, caçambas, URPV, ERE (Pampulha, Estoril e CTRS BR-040) e 

aterro na CRT Maquiné. Os custos com RSS incluem as despesas com a coleta de 

RSS e aterragem na CRTS BR-040.  

Apresenta-se, a seguir, a distribuição proporcional dos gastos na gestão e no 

gerenciamento dos resíduos sólidos em BH, conforme os tipos de resíduos. 

 

Figura 90 - Distribuição proporcional dos gastos no manejo dos resíduos sólidos em Belo 
Horizonte, no ano 2014. 

Fonte: Adaptação Myr, a partir de dados da SLU (2014) 

 

O gráfico demonstra que os gastos com serviços básicos de limpeza urbana (coleta, 

domiciliar, varrição, capina etc.) que geram os RSU, são significativamente maiores que 

o restante, representando quase 92% dos custos totais. Em seguida aparecem os 

gastos com os RCC e com os RSS. 

A estimativa de custos dos serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte, no ano de 

2014, é apresentada a seguir. 
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Tabela 30 - Estimativa de custos dos serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte, para o ano de 2014 (R$/ano). 

  

 

Notas: Coleta especial: não inclui seletiva PMPV, nem orgânicos, refere-se grandes geradores; Aterragem na CTRS BR-040: inclui custo de manutenção do aterro, 

biogás, controle ambiental, entre outros.  

Fonte: Estimativa da Myr com base em informações da SLU, 2014. 

Coleta Domiciliar 

Coleta em vilas, 

favelas e locais de 

difícil acesso

Coleta Especial

Limpeza de 

eventos e obras 

de arte

Multitarefa
Lavação de 

vias
Limpeza de vias Subtotal

Transbordo de 

Resíduos na 

CTRS BR040

CTR Macaúbas

Aterragem de 

Resíduos - 

CTRS BR040

Subtotal

Custos Diretos 97.036.687,68 13.508.359,65 181.317,71 2.176.486,61 34.242.408,53 1.093.212,69 108.678.286,27 256.916.759,14 4.458.724,86 34.266.392,38 5.860.037,41 44.585.154,65 301.501.913,79

Serviços de LU contratados 89.973.761,80 9.537.278,26              2.176.486,61    33.298.426,26   98.659.571,86      233.645.524,79     3.726.770,96 34.266.392,38 2.982.016,78 40.975.180,12   274.620.704,91

Folha de pagamento 5.594.591,98 3.727.994,16              878.358,50         273.342,16       9.128.760,94        19.603.047,74       2.391.391,50 2.391.391,50     21.994.439,24

Materiais de consumo 26.203,18 174.287,84                  7.018,03              22.028,82              229.537,87             -                       229.537,87

Veículos alugados 191.370,84 68.799,39                    49.929,09             58.605,75           536.520,03       365.903,20            1.271.128,29          731.953,90 731.953,90         2.003.082,19

Veículos próprios 1.250.759,88 131.388,62           278.124,26       216.855,26            1.877.128,02          35.334,84 35.334,84           1.912.462,86

Água na atividade 5.226,24            181.283,14            186.509,38             364.323,32 364.323,32         550.832,70

Energia elétrica na atividade 103.883,05            103.883,05             86.970,97 86.970,97           190.854,02

Custos Indiretos 23.285.703,62 4.700.830,99 62.456,35 434.464,63 10.331.462,07 570.043,42 30.267.818,00 69.652.779,09 1.821.146,18 10.659.778,39 1.954.305,47 14.435.230,05 84.088.009,14

Administração central 19.334.096,74 3.905.812,60              53.148,30             432.636,46        5.835.568,36      322.235,02       24.814.705,08      54.698.202,56       1.592.317,96 9.325.924,72 1.710.418,30 12.628.660,98   67.326.863,54

Gerência regional da coleta de resíduos 3.303.283,21 664.792,97                  9.123,38                1.828,17            4.234.026,82        8.213.054,55          -                       8.213.054,55

Gerência regional limpeza urbana 64.282,28 11.842,64                    184,67                   19.073,31           1.217,12            79.202,26              175.802,27             -                       175.802,27

Planejamento de coleta 584.041,39 118.382,79                  1.139.883,84        1.842.308,02          -                       1.842.308,02

Gerência regional serviços complementares 4.476.820,40      246.591,28       4.723.411,69          -                       4.723.411,69

Gerência de tratamento e destinação final -                            228.828,22 1.333.853,67 243.887,17 1.806.569,07     1.806.569,07

Custos Totais 120.322.391,30 18.209.190,64 243.774,06 2.610.951,24 44.573.870,61 1.663.256,11 138.946.104,27 326.569.538,23 6.279.871,04 44.926.170,77 7.814.342,88 59.020.384,70 385.589.922,93

Total geral

Destinação FinalLimpeza PúblicaColeta Domiciliar 

Custos 



 

 

 

Página: 186/208 

Arquivo: 126-REL-CONS-P2-DIAGNOSTICO-R07-161124 

 

 
Figura 91 - Distribuição percentual dos custos de serviços de limpeza urbana, no ano de 2014 

 

Preliminarmente, pode-se depreender que, considerando a cobertura e o atendimento 

satisfatório dos serviços básicos de limpeza urbana, não há necessidade de grandes 

investimentos nos mesmos, devendo-se, portanto, centrar maior foco na sua 

eficientização, com viés na redução dos custos, sem perda de qualidade e abrangência. 

Excetua-se a prestação dos serviços em ZEIS, que ainda demanda ampliações.  

Esta estratégia reforça a necessidade de fortalecimento das ações de mobilização e 

educação ambiental, planejamento, controle e fiscalização de contratos, que irão resultar 

em redução dos custos dos serviços básicos. 

Por outro lado, o investimento nos outros serviços relatados mostra-se aquém do 

necessário, ou necessitando de avaliação e ajustes. 

8.4.1 CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES E PÚBLICOS 

As operações relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, desde a 

coleta até a disposição final em aterro, são ilustradas a seguir, destacando os 

quantitativos e seus custos. 

 

Coleta Domiciliar
36,8%

Limpeza de ZEIS
5,6%

Coleta de grandes 
geradores

0,1%

Limpeza de eventos e 
obras de arte

0,8%

Multitarefa
13,6%

Lavação de vias
0,5%

Limpeza de vias
42,5%
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Figura 92 - Esquema de destinação dos RSU em Belo Horizonte, no ano de 2014  

Fonte: Myr Projetos, 2015 

 

A operação realizada na estação de transbordo em 2014 foi de 291.452,77 t, cerca de 

35% da movimentação total dos resíduos sólidos urbanos manejados pela SLU em Belo 

Horizonte. Ressalta-se que, em janeiro de 2016, sua operação foi interrompida. 

A distribuição dos custos dos serviços de coleta, bem como dos serviços básicos de 

limpeza urbana tais como limpeza de vias, lavação de vias, limpeza de eventos e 

multitarefa, encontra-se detalhado a seguir. 

8.4.2 CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Em Belo Horizonte, os resíduos orgânicos são coletados regularmente em, 

aproximadamente, 40 estabelecimentos parceiros. Esta coleta é realizada por 2 

caminhões compactadores adaptados e próprios, totalizando cerca de 10 t/dia, que são 

destinados para à unidade de compostagem localizada na Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos (CTRS-040). 

Para as atividades de tratamento, a capacidade operacional desta unidade é de 20 t/dia. 

Em 2014, foi processado o montante de 2.525,02 t de resíduos orgânicos, implicando 

em custos estimados para coleta e tratamento da ordem de R$ 1.557.494,98. Os custos 

unitários do Programa de compostagem em Belo Horizonte, em 2014, foram estimados 

em R$ 616,82/t. 
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Tabela 31 - Estimativa de custos de coleta e tratamento, por compostagem, de resíduos 
orgânicos em Belo Horizonte, no ano de 2014 (R$/ano). 

Custos 

 

Coleta 
(R$) 

Tratamento 
(R$)  

Total 
(R$) 

Custos Diretos 337.216,46 789.665,56 1.126.882,02 

Folha de pagamento 91.513,02 518.412,92 609.925,94 

Veículos próprios 245.703,44  245.703,44 

Água na atividade  15.596,20 15.596,20 

Energia elétrica na atividade  69.576,78 69.576,78 

Locação de máquinas e equipamentos  186.079,66 186.079,66 

Custos Indiretos 200.467,36 230.145,60 430.612,96 

Administração central 98.270,40 230.145,60 328.416,00 

Gerencia operacional da coleta seletiva 1.986,62  1.986,62 

Gerencia regional da coleta de resíduos 16.841,51  16.841,51 

Gerencia regional de limpeza urbana 336,92  336,92 

Planejamento de coleta seletiva 83.031,90  83.031,90 

Custos Totais 537.683,82 1.019.811,16 1.557.494,98 

Fonte: Estimativa da Myr, com base em informações da SLU, 2014. 

 

8.4.3 CUSTOS DA GESTÃO DA COLETA SELETIVA (PAPEL, METAL, PLÁSTICO E 

VIDRO) 

A coleta seletiva em Belo Horizonte é realizada em duas modalidades: porta a porta e 

ponto a ponto. Na modalidade porta a porta, os moradores separam os resíduos entre 

secos e úmidos, e colocam nas calçadas das ruas de 34 bairros, para a coleta pela 

equipe da SLU. Em média, são coletadas 470 t/mês e atendidos 375.755 habitantes. O 

sistema ponto a ponto opera com 85 LEV (Locais de Entrega Voluntária), em que os 

moradores depositam, separadamente, os materiais recicláveis em contêineres 

instalados pela SLU. São coletados, em média, 143 t/mês de resíduos. 

Considerando o custo total (coleta e destinação) do programa de coleta seletiva da PBH, 

no montante de R$ 4.617.359,35/ano, e a quantidade processada de 6.636,51 t/ano, o 

custo unitário da coleta seletiva em Belo Horizonte, em 2014, foi estimado em R$ 

695,75/t. Nestes valores, estão incluídos os custos operacionais, das Associações e 

Cooperativas, com abastecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia, além 

da cessão dos galpões alugados pela SLU. Para uma análise financeira mais precisa, 

teriam que ser lançados todos os custos e poderiam ser balanceadas as receitas geradas 

na venda dos recicláveis, mas as associações e cooperativas não disponibilizaram essas 

informações. 

De um modo geral, o custo estimado da coleta seletiva e triagem é reconhecidamente 

alto. Para o interior de Minas Gerais, segundo estimativas do Compromisso Empresarial 

para Reciclagem – CEMPRE, o custo médio da coleta convencional é de US$ 40,22 (R$ 

http://www.cempre.org.br/
http://www.cempre.org.br/
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160,88) e o referente à coleta seletiva é de US$ 240,00 (R$ 960,00), ou seja, cerca de 5 

vezes superior.  

O Ministério do Meio Ambiente apresenta estimativas que apontam que a relação dos 

custos entre a coleta seletiva e a convencional é, em média, de 3:1.  
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Tabela 32 - Estimativa de custos de coleta e destinação dos resíduos recicláveis (papel, metal, vidro e plástico) em Belo Horizonte, no ano de 
2014 (R$/ano). 

Custos   
Coleta Seletiva de 

PMPV – Contratada 
Coleta de Vidros – 

Própria 

Destinação 
(Cooperativas e/ou 

Associações) - 
Contratada 

Custos das 
Operações da 
Coleta Seletiva 

Custos Diretos R$ 1.893.895,04 R$ 255.529,66 R$ 1.198.970,66 R$ 3.348.395,36 

Serviços de LU contratados R$ 1.893.895,04   R$ 1.893.895,04 

Folha de pagamento  R$ 151.090,60  R$ 151.090,60 

Veículos próprios  R$ 104.439,06  R$ 104.439,06 

Locação de imóveis   R$ 1.198.970,66 R$ 1.198.970,66 

Custos Indiretos R$ 1.117.556,72 R$ 151.407,28 R$ 0,00 R$ 1.268.964,00 

Administração central R$ 549.005,72 R$ 74.014,02  R$ 623.019,74 

Gerência operacional da coleta seletiva R$ 11.082,13 R$ 1.507,42  R$ 12.589,55 

Gerência regional da coleta de resíduos R$ 93.619,62 R$ 12.658,82  R$ 106.278,44 

Gerência regional de limpeza urbana R$ 1.809,61 R$ 241,19  R$ 2.050,80 

Planejamento de coleta seletiva R$ 462.039,65 R$ 62.985,84  R$ 525.025,48 

Custos Totais R$ 3.011.451,76 R$ 406.936,94 R$ 1.198.970,66 R$ 4.617.359,35 

Fonte: MYR, 2016.
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O custo da coleta seletiva é proporcionalmente maior, quando comparado com o do 

serviço de coleta convencional, quando se consideram apenas os custos financeiros, 

sem levar em conta os benefícios sociais e ambientais decorrentes da coleta seletiva e 

reciclagem. 

Entretanto, o custo da coleta seletiva em Belo Horizonte ainda é relativamente baixo, 

considerando-se a média apresentada pelo CEMPRE. 

Em face deste custo ainda elevado, devem ser desenvolvidas estratégias para otimizar 

os serviços de coleta seletiva, bem como a eficiência da triagem dos galpões, visando a 

obtenção de um custo unitário menor do que o atualmente praticado. 

8.4.4 CUSTOS DA GESTÃO DOS RSS 

Borges (2014), no Estudo de geração de resíduos de serviços de saúde de grandes 

geradores, sujeitos a licenciamento em Belo Horizonte, realizado em setembro de 2014, 

estimou que a quantidade de RSS gerados em Belo Horizonte é 1,93% a partir do total 

gerado de RSU, com base no levantamento de dados constantes nos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS aprovados pela PBH.  

A proporção estimada de RSS a partir dos RSU, no Plano Metropolitano de Gestão 

Integrada de Resíduos de Serviços de Saúde - PMGIRSS (2014) está entre 1% a 3%. 

Segundo a SLU (2014), o total de RSU coletado pelo poder público municipal somou 

828.157,80 t. Tem-se, então, que a geração estimada de RSS no Município, segundo 

Borges (2014), é 17.997,05 t e entre 9.283 e 27.849 t/ano, segundo PMGIRSS (2014). 

Ambos os estudos citados apresentam apenas estimativas, uma vez que não houve uma 

avaliação estatística da representatividade das amostras obtidas no universo de 

estabelecimentos de saúde existentes em Belo Horizonte. Mesmo com essas estimativas 

de geração de RSS, para a compreensão exata do cenário de RSS no Município, ações 

de gestão estratégica precisam ser melhoradas, o que se daria, principalmente, pela 

sistematização de dados dos PGRSS aprovados pela PBH. 

Os resíduos coletados pela SLU são destinados à célula de aterro de RSS localizada na 

CTRS-BR-040, a qual está devidamente licenciada, tendo sido a renovação de sua LO 

aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM-BH), em abril de 2016, 

autorizando a operação por mais 12 meses.  

Em outubro de 2014 a coleta realizada pela SLU dos RSS infectantes gerados por 

unidades de saúde particulares foi encerrada, ficando disponível somente para as 

unidades públicas de saúde. Porém, os resíduos comuns não deixaram de ser coletados 

e destinados pela Autarquia, sendo mantida a cobrança de taxas pela execução desse 
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serviço (caso sejam grandes geradores) e reforçada a exigência de que o 

estabelecimento tenha PGRSS aprovado e implantado. 

A expectativa de coleta dos RSS gerados nos estabelecimentos de serviços de saúde 

municipais, de responsabilidade da Prefeitura, a partir de 2015, é de 35,5 t/semana, 

equivalente a cerca de 1.900 t/ano (DPPRO-SLU, 2015). 

Os custos estimados dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSS, 

prestados pela SLU, são apresentados a seguir. 

 

Tabela 33 - Estimativa de custos de coleta e aterragem de resíduos de serviços de saúde em 
Belo Horizonte, no ano de 2014. 

Custos Coleta (R$) Aterragem (R$) Total (R$) 

Custos Diretos 1.693.808,12 4.334.394,74 6.028.202,86 

Folha de pagamento 829.540,48 
- 

829.540,48 

Materiais de consumo 17.341,41 
- 

17.341,41 

Locação de veículos e equipamentos 252.651,13 261.534,38 514.185,51 

Veículos próprios 594.275,10 - 594.275,10 

Depreciação - 4.072.860,36 4.072.860,36 

Custos Indiretos 996.321,68 1.442.661,42 2.438.983,10 

Administração central 493.549,04 1.261.873,84 1.755.422,88 

Gerência regional da coleta de resíduos 84.456,04 
- 

84.456,04 

Gerência regional de limpeza urbana 1.665,30 
- 

1.665,30 

Planejamento de coleta  416.651,30 
- 

416.651,30 

Gerencia de tratamento e destinação final - 180.787,58 180.787,58 

Custos Totais 2.690.129,80 5.777.056,16 8.467.185,96 
Fonte: SLU, 2014. 

 

Verifica-se que os custos totais estimados para coleta e aterragem de RSS atingiram, 

em 2014, o valor de R$ 8.467.185,96 e a maior parte deles refere-se às despesas com 

operação na célula de aterro na CRTS BR-040. Em 2014, foram coletados 9.168,53 t  de 

resíduos em Belo Horizonte. Em termos de coleta, o custo unitário foi estimado em R$ 

293,41/t.  

Segundo o SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –, foram gastos 

R$ 2.690.129,80 em serviço público de coleta de RSS em Belo Horizonte no ano de 2013 

(SNIS, 2015). Segundo o PMGIRSS (2014), o montante coletado nesse mesmo ano de 

2013 corresponde a 8.583,45 t/ano (23,52 kg/dia) de RSS, sem incluir 5.722,27 t/ano 

(15,68 kg/dia) do Grupo D (resíduos comuns). 
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Deve-se considerar a transferência da responsabilidade da coleta e 

tratamento/destinação dos resíduos para o gerador, no caso dos estabelecimentos 

particulares, visando reduzir os custos da SLU, em que pese a redução da receita 

referente à prestação deste serviço pela Autarquia. 

Também devem ser avaliadas estratégias de redução e transferência de custos em 

relação aos estabelecimentos públicos, hoje ainda atendidos pela SLU, buscando 

terceirizar estes serviços, reduzir os custos a partir da implantação dos PGRSS em todos 

os estabelecimentos públicos geradores de RSS e, eventualmente, transferir a 

responsabilidade orçamentária para a SMSA.  

8.4.5 CUSTOS DA GESTÃO DOS RCCV 

As operações com Resíduos da Construção Civil (RCC) em BH compreendem a coleta 

de deposições irregulares e a movimentação dos resíduos entregues em pequenos 

volumes individuais nas 32 (trinta e duas) URPV, a reciclagem, a operação das Estações 

de Reciclagem de Entulhos - ERE da Pampulha e da CTRS BR040 e a destinação para 

a Central de Tratamento de Resíduos Inertes de Maquiné, em Santa Luzia, que dispõe 

de área de triagem e transbordo (ATT) para segregação de RCC, classes A e B, além de 

aterro destinado a resíduos inertes. 

A ERE Pampulha está preparada para produção apenas de material similar à bica corrida 

e material agregado para confecção de blocos. Já a ERE CTRS BR-040, tem melhor 

capacidade de operação e pode produzir 4 tipos de materiais classificados de acordo 

com sua granulometria como: finos (D < 3/16”), britas 0 (3/16” < D < 3/8”) e 1 (3/8” < D < 

3/4”) e bica corrida (2” < D). 

A seguir são apresentados os valores e os fluxos dos resíduos a serem detalhados 

adiante. 
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Figura 93 - Infraestrutura de manejo de RCCV, pela SLU, em Belo Horizonte. 

 

Na coleta e na disposição final foram movimentadas, em 2014, 354.909,07 t, enquanto 

a reciclagem movimentou 49.839,24 t nas duas Estações de Reciclagem de Entulhos 

(ERE) em operação. O custo total das operações de RCC foi de R$ R$ 19.906.898,17 

em 2014, sendo que os custos com coleta e disposição final atingiram 95% do total (72% 

e 23%, respectivamente). Assim, os custos unitários destas operações, em conjunto, 

foram de R$ 85,85/t.  

A reciclagem de RCC é uma operação importante e deve-se estimular seu crescimento. 

Considerando-se a preocupação comum sobre a escassez de áreas para construção de 

novos aterros, os custos de disposição final são crescentes, acompanhando os custos 

de transporte. A oportunidade de reciclagem dos RCC deve ser considerada, uma vez 

que se estima que 70% dos RCC sejam recicláveis. 

A capacidade operacional de reciclagem das ERE em Belo Horizonte é pequena, 

considerando-se a geração potencial de RCCV no município. A estimativa é que a 

produção de RCC de Belo Horizonte possa atingir a 1,1 milhão de t/ano, conforme 

parâmetros do Plano Metropolitano, que previu a seguinte geração em 2013: mínima de 

678.901,95 t/ano e máxima de 1.192.430,35 t/ano.  

Em 2014, foram reciclados 49.839,24 t de RCC. Neste mesmo ano, a ERE da CTRS BR-

040 recebeu 29.995,80 t e, a da Pampulha, 19.843,44 t. Os custos estimados destas 

operações atingiram R$ 2.328.758,97, implicando em custos unitários médios da 

operação em Belo Horizonte estimados em R$ 46,73/t. 
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Da reciclagem, a ERE da CTRS BR-040 produziu os seguintes materiais: 9.588,80 t de 

entulho britado e 6.250,16 t de entulho preparado para britagem. No caso da ERE 

Pampulha, esses valores foram, respectivamente, 13.501,20 t e 17.270,40 t. Os rejeitos 

atingem 3,44%, na ERE da CTRS BR-040, e 5,1%, na ERE Pampulha. 

Considerando-se estes volumes de operação e os custos totais das ERE, o custo da 

reciclagem na unidade da Pampulha foi de R$ 43,72/t, enquanto a mesma operação, 

quando executada na ERE CTRS BR-040, atingiu o valor de R$ 46,55/t. Porém, a ERE 

da CTRS BR-040 produz uma linha mais ampla de produtos, o que não torna elucidativa 

uma comparação direta. 

Deve-se pontuar a necessidade de controle do entulho, reciclado nas EREs, utilizado em 

obras de PBH, para computar a economia gerada por este uso, visando efetuar um 

balanço entre os gastos com as Estações e a economia representada para o Município. 

Por outro lado, devem ser consideradas estratégias para que parte do entulho gerado 

nas obras públicas seja reaproveitado na própria obra, visando reduzir os custos com a 

destinação destes resíduos pela Prefeitura. Da mesma forma, deve-se pensar em formas 

de estabelecer metas de redução dos resíduos gerados nestas obras, buscando discutir 

com as empresas de construção, ações que gerem menor quantidade de resíduos e 

redução dos desperdícios de materiais de construção. 

Também com vistas à redução de custos, deve-se estabelecer estratégias e metas para 

a otimização das URPV, bem como a ampliação de unidades, considerando que estas 

reduzem a quantidade de deposições clandestinas e, consequentemente, os custos com 

a limpeza, que são proporcionalmente mais elevados do que o custo de operação das 

URPV. 
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Tabela 34 - Estimativa de custos de coleta, reciclagem e destinação final de RCC em Belo Horizonte, no ano de 2014. 

Custos 

Coleta Reciclagem Disposição  
Custo total 

de RCC 
Coleta de 

Deposição 
Irregular 

URPVs 
Custo com 

Coleta 
CTRS 
BR040 

Pampulha Estoril 
Custo com 
Reciclagem 

ATT  
Maquiné 

Custos Diretos 5.640.651,15 1.234.412,17 6.875.063,32 713.816,14 540.524,92 39.889,28 1.294.230,34 6.356.639,38 14.525.933,04 

Serviços de LU contratados 4.912.340,18  4.912.340,18 - - - - 6.356.639,38 11.268.979,56 

Folha de pagamento 230.743,48 706.691,60 937.435,08    -  937.435,08 

Materiais de consumo  6.507,14 6.507,14 437.427,52 298.922,90 39.889,28 776.239,70  782.746,84 

Veículos alugados 47.834,77 335.299,37 383.134,15 - - - -  383.134,15 

Veículos próprios 449.732,72  449.732,72    -  449.732,72 

Água na atividade  171.955,28 171.955,28 - 51.080,12 - 51.080,12  223.035,40 

Energia elétrica na atividade  13.958,78 13.958,78 69.576,78 22.461,42 - 92.038,20  105.996,98 

Locação de Equipamentos    206.811,84 168.060,48 - 374.872,32  374.872,32 

           

Custos Indiretos 1.921.047,11 638.383,98 2.559.431,09 682.460,88 327.047,91 25.019,84 1.034.528,63 1.787.005,41 5.380.965,13 

Administração central 1.636.519,22 361.615,96 1.998.135,18 207.375,74 155.192,32 11.611,60 374.179,66 1.562.144,06 3.934.458,90 

Gerência regional da coleta de 
resíduos 

279.269,96 - 279.269,96 - 171.855,59 13.408,24 185.263,83  
464.533,78 

Gerência regional de limpeza 
urbana 

- -  237.542,57 - - 237.542,57 224.861,35 
462.403,92 

Planejamento de coleta 5.257,93 1.212,48 6.470,42 - - - -  6.470,42 

Gerência regional de serviços 
complementares 

- 275.555,53 275.555,53 - - - -  
275.555,53 

Gerência operacional da coleta 
seletiva/RCC 

   237.542,57 - - 237.542,57 
 237.542,57 

Custos Totais 7.561.698,26 1.872.796,15 9.434.494,41 1.396.277,02 867.572,83 64.909,12 2.328.758,97 8.143.644,79 19.906.898,17 

Fonte: Estimativa da MYR, com base em informações da SLU 
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8.4.6 CUSTOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL 

Os custos diretos e indiretos das operações de transbordo e destinação final de resíduos 

em Belo Horizonte são apresentados a seguir. 

Tabela 35 - Custo das operações do transbordo e destinação final de RSU em Belo Horizonte, no 
ano de 2014. 

Custos 

Transbordo de resíduos na 
CTRS BR040 

Destinação final na  
CTR Macaúbas 

(R$) %  (R$) %  

 
Custos Diretos 
 

4.458.724,86 71,00% 34.266.392,38 76,27% 

Serviços de LU Contratados 3.726.770,96 59,34% 34.266.392,38 76,27% 

Veículos alugados 731.953,90 11,66%    

 
Custos Indiretos 
 

1.821.146,18 29,00% 10.659.778,39 23,73% 

Administração central 1.592.317,96 25,36% 9.325.924,72 20,76% 

Gerencia de tratamento e destinação 
final 228.828,22 

3,64% 
1.333.853,67 

2,97% 

 
Custos Totais 
 

6.279.871,04 
 

100,00% 
 

44.926.170,77 
 

100,00% 
 

Fonte: Custos estimados com base em informações da SLU, 2014 

 

Atualmente, a estação de transbordo encontra-se desativada, sendo que os resíduos 

coletados, nas regiões Noroeste, Oeste e Barreiro, são transportados diretamente para 

a CTR Macaúbas. 

Deve-se avaliar a relação custo x benefício do uso da estação de transbordo em 

detrimento ao transporte direto. Assim, devem ser estabelecidas metas para avaliar os 

custos após a desativação da unidade, em relação aos custos da coleta, a partir de 

então. 

Outras metas e ações também devem ser estabelecidas visando a redução na geração 

de resíduos, tanto os domiciliares quanto os RCCV, bem como alternativas para a 

redução dos custos de coleta. 

A despeito da previsão de fontes alternativas de receitas acessórias para a empresa 

contratada, tais como venda de composto orgânico ou material vegetal lenhoso e venda 

de resíduos recicláveis, que funcionam como possibilidades de destinação 

ambientalmente adequada, para além da disposição final em aterro, e atendem, de 

alguma forma, às diretrizes da PNRS, o contrato foi configurado, essencialmente, tendo 

como referência uma fórmula de remuneração baseada na quantidade de resíduos 
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recebidos (e não na quantidade de resíduos efetivamente aterrada), com a projeção de 

incremento progressivo da massa dos resíduos sólidos gerados e estabelecendo a 

obrigação de que a Empresa Concessionária absorva a expansão dos serviços 

decorrentes de tal incremento.  

Em decorrência disso, o caráter vinculante das diretrizes da PNRS exigirá, do Município 

de Belo Horizonte a adoção de mudanças significativas no Contrato no 266/2008, de tal 

modo que a entrada do Município no Projeto da PPP de RSU da RMBH poderia 

representar uma alternativa, cuja viabilidade jurídica, técnica e econômica deverá ser 

avaliada. 

8.5 ANÁLISE DE RECEITAS E DESPESAS 

Partindo das análises de custos dos serviços de gestão de resíduos e limpeza urbana, 

para que se proponha mecanismos de otimização da eficiência financeira da SLU e, 

consequentemente, a redução dos custos para a PBH, deve-se avaliar também as 

receitas atualmente auferidas pela Autarquia, bem como as possibilidades de aumento 

das mesmas. 

A tabela e os gráficos a seguir demonstram, com base no orçamento da SLU referente 

ao ano de 2015, a projeção das principais receitas, bem como a participação do total 

destas receitas em relação ao orçamento global da Empresa, destacando a participação 

dos Recursos Oriundos do Tesouro – ROT, nas despesas totais. 

Atualmente, as receitas próprias da SLU representam aproximadamente 53% do 

orçamento global da SLU. O valor total é complementado pelo ROT, repassado pela 

PBH. 

A maior parcela da receita própria é auferida pela cobrança da Taxa de Coleta de 

Resíduos – TCR, arrecadada em conjunto com o IPTU municipal. Entre as receitas 

demonstradas, a TCR participa com 77% do total. Entre as demais receitas, as receitas 

próprias e as receitas de financiamento são valores acumulados, não representando 

valores auferidos anualmente. Portanto, somente a TCR e a receita pela cobrança de 

serviços, tais como coleta de grandes geradores e preços públicos de serviços, podem 

ser consideradas receitas renováveis ano a ano. 

Assim, a TCR, na verdade, é a parcela predominante no apurado das receitas da SLU, 

ficando o restante do orçamento complementado pelo ROT. 
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Tabela 36 - Relação entre despesas e receitas. 

RECEITAS VALORES

Valor a ser lançado para TCR 2015: 205.543.001,23R$                    

Receita Própria 2015:                           30.852.068,00R$                      

Receita de Serviços:                              10.703.872,00R$                      

Receita de Financiamentos:                 20.148.196,00R$                      

 Total das Receitas:                                                    236.395.069,23R$                    

ROT:                                    211.706.339,77R$                    

TOTAL DO ORÇAMENTO 2015 448.101.409,00R$                

 

 

Figura 94 - Gráficos demonstrativos da participação de receitas de despesas, no orçamento da 
SLU. 

 

Para que seja alcançada a sustentabilidade financeira da Autarquia, devem ser avaliadas 

as possibilidades de economia de recursos e na execução de serviços e, paralelamente, 

o aumento das receitas que, em uma análise mais conservadora, são representadas, 

quase que predominantemente, pela TCR e, complementarmente, pela cobrança por 

serviços e preços públicos. 

Conforme já demonstrado, os principais custos são representados pelo pagamento dos 

serviços contratados, administração central e folha de pagamento. Por outro lado, os 

serviços básicos de coleta domiciliar, limpeza de vias e serviços de multitarefa são os 

que representam maior impacto nos custos do orçamento. 

Por consequência, deve-se investir em estratégias que busquem reduzir os custos da 

prestação de serviços, com a otimização da eficiência dos contratos, elaboração de 

editais e monitoramento das atividades, visando buscar a redução controlada da 

prestação dos serviços, sem queda na qualidade. 

Neste mesmo sentido, fica clara a necessidade de investimentos e fortalecimento dos 

mecanismos de mobilização social, buscando a colaboração dos munícipes na limpeza 

Valor a ser 
lançado 
para TCR 

2015: 
77%

Receita 
Própria 
2015:                           
12%

Receita de 
Serviços:                              

4%

Receita de 
Financiame

ntos:                 
7%

Total das 
Receitas:                                                    

53%

ROT:                                    
47%
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urbana da Cidade, que, por sua vez, tem impacto direto sobre os serviços mais onerosos, 

quais sejam, a coleta, a limpeza de vias e os serviços de multitarefa. 

Devem também ser avaliadas alternativas para incremento da TCR, considerando os 

aspectos jurídicos que definem este tributo como taxa, possibilitando sua cobrança 

direta. Esta ação deve ser pensada e discutida em conjunto com a sociedade, buscando 

dar transparência para a composição da TCR e demonstrando a importância e a 

necessidade dos serviços por ela abarcados.  
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9 - PRINCIPAIS LACUNAS E DESAFIOS DA GESTÃO E 
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A síntese das principais lacunas e desafios referentes à gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos foram sumarizados de forma mais abrangente e generalizada e, na 

sequência, no âmbito específico do manejo de cada tipo de resíduo, em conformidade 

com o Sistema de manejo diferenciado de resíduos sólidos. 
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Tabela 37 – Lacunas e desafios: Gestão dos resíduos sólidos 

 

Lacunas Desafio 

Deficiência na promoção de ações de educação ambiental  
Intensificar ações de educação ambiental, relacionadas à gestão 
sustentável e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

Ausência de planejamento estratégico  Implantar e promover a atualização regular do PMGIRS-BH 

Aterramento da maior parte dos resíduos gerados 
Implantar novas alternativas de processamento e tratamento dos resíduos 
potencialmente recicláveis 

Falta de investimento em tecnologias e treinamento  
Estruturar a Autarquia para exercer suas funções de gerenciamento, 
controle e fiscalização dos serviços, através da promoção de ações de 
capacitação e da implantação de sistemas eficientes de informação, 
ferramenta essencial de planejamento das ações 

Falta de organização/ampliação do quadro de pessoal 

Falta de iniciativas administrativas inovadoras 

Deficiência de controle, análise e tratamento de dados estatísticos, 
operacionais e de planejamento 

Deficiência nos fluxos de interação interna e externa 
Institucionalizar mecanismos para promoção da atuação articulada entre os 
órgãos envolvidos 
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Tabela 38 – Lacunas e desafios: Resíduos Sólidos Urbanos  

 

Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
públicos 

Dificuldades operacionais na prestação de serviços 
mecanizados de limpeza de logradouros públicos 

Adequar os processos operacionais, visando a correta utilização dos 
equipamentos de limpeza urbana e a melhoria da eficiência dos mesmos 

Falta de previsão de variações sazonais na contratação dos 
serviços 

Alterar os modelos de contratação, de forma a contemplar a sazonalidade 

Falta de critérios que permitam a escolha assertiva do tipo de 
serviço a ser executado (capina e roçada) 

Alterar os modelos de contratação, de forma a contemplar a diferenciação 
destes serviços 

Participação de vários atores (SLU, GERMA, SUDECAP) na 
execução do serviço de limpeza de bocas de lobo 

Definir responsável único para execução dos serviços de limpeza e 
manutenção de bocas de lobo  

Dificuldades operacionais decorrentes da gestão compartilhada 
entre SLU e SARMU 

Padronizar procedimentos operacionais, em consonância com as diretrizes 
da SLU, e melhorar os processos de informação e comunicação entre os 
responsáveis 

Dificuldades na gestão dos serviços de limpeza urbana 

Desenvolver e institucionalizar mecanismos de integração entre SLU, 
SMAFIS, SARMU (GERLU e GRFIS), com vistas à atuação articulada, para 
a busca de soluções para as questões relativas à gestão dos resíduos 
sólidos 

Falta de conscientização da população sobre as 
responsabilidades relacionadas à manutenção da limpeza  

Intensificar ações de educação ambiental 

Promover a conscientização da população, quanto a importância da 
manutenção da limpeza de passeios e lotes 

Deficiência de recursos humanos e infraestrutura, para 
monitoramento da execução dos serviços prestados 

Informatizar e otimizar o controle, análise e tratamento dos dados de 
produção 

Melhorar a infraestrutura e ampliar a equipe responsável 

Impacto econômico/financeiro decorrente da limpeza de eventos 

Incentivar a integração da administração pública, nos moldes do Decreto 
15.801/14, e conscientizar dos responsáveis por eventos privados quanto à 
limpeza 

Adequar os processos operacionais e contratuais, relacionados à limpeza 
de eventos 

Uso inadequado de água potável, para lavação de vias e outros 
logradouros públicos 

Buscar fontes alternativas de captação de água e de processos de lavação 
mais eficientes 

Continua ... 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
domiciliares 

Acondicionamento e disposição de resíduos de forma 
inadequada (locais e/ou horários) 

Sensibilizar a população para o correto acondicionamento e disponibilização 
para coleta nos dias e horários adequados e promover a atuação mais 
efetiva da fiscalização 

Crescimento da massa de resíduos ao longo dos anos  

Investir em ações de educação ambiental, com vistas a não geração, 
redução, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos gerados pela 
população  

Promover o aproveitamento de todos os resíduos potencialmente recicláveis 

Demanda por ampliação dos serviços em áreas de ZEIS 
Expandir a cobertura dos serviços de coleta em área de ZEIS, a partir de 
metodologias e ações integradas com a URBEL, SMAPU e outros 

Aterramento da maior parte dos resíduos gerados 
Implantar novas alternativas de processamento e tratamento dos resíduos 
potencialmente recicláveis 

Deficiência de recursos humanos e infraestrutura para 
monitoramento da execução dos serviços prestados 

Informatizar e otimizar o controle, análise e tratamento dos dados de 
produção 

Melhorar a infraestrutura e ampliar a equipe responsável 

Carência de campanhas educativas quanto ao adequado 
manejo de resíduos pela população 

Intensificar ações de educação ambiental 

Baixa abrangência do serviço (cobertura) e alto custo da coleta 
seletiva  

Ampliar o programa municipal de coleta seletiva 

Buscar novas tecnologias e metodologias operacionais  

Promover a educação ambiental e a adesão da população  

Baixo índice de automação no serviço de coletas indiferenciada 
e seletiva 

Otimizar os serviços, por meio da automação 

Infraestrutura limitada e/ou inadequada das associações e 
cooperativas 

Promover a capacitação das associações e cooperativas de catadores 

Promover a melhoria operacional e gerencial das associações e 
cooperativas 

Atuação de catadores avulsos, em condição de vulnerabilidade 
social 

Promover a inclusão social de catadores, através do planejamento das 
ações das cooperativas e associações, considerando as políticas sociais 

Criar incentivos para adesão de catadores avulsos às entidades 
associativas/cooperativas 

Ausência de mercado para materiais de recicláveis no 
município 

Fomentar a implantação de indústrias recicladoras 
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Tabela 39 – Lacunas e desafios: Resíduos Sólidos Especiais 
 

Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
de serviços 
de saúde 

Ausência de estimativas confiáveis de quantitativo de geração 
de RSS no município 

Promover a integração dos geradores e instâncias públicas relacionadas, 
assim como o rastreamento dos RSS gerados 

Falta de integração entre a SMSA/VISA, SLU e SMMA, nos 
processos relacionados ao fluxo do RSS 

Promover a integração dos órgãos envolvidos, assim como otimizar a 
forma, o fluxo de apresentação, a análise e a aprovação dos PGRSS 

Falta de implantação de PGRSS e de segregação de resíduos 
na fonte de geração 

Implantar PGRSS nas unidades de serviços de saúde (privadas e públicas), 
sobretudo nas de pequeno porte e risco 

Promover a segregação dos resíduos nas fontes geradoras e o 
gerenciamento de RSS de forma adequada 

Deficiência na fiscalização, intra e extra estabelecimento e 
ausência de mecanismos de controle e monitoramento dos 
PRGSS aprovados 

Promover a integração dos órgãos envolvidos 

Garantir a responsabilização do gerador  

Carência de monitoramento e controle dos processos de 
licenciamento de veículos e equipamentos para coleta e 
transporte de RSS  

Criar processo integrado e sistema informatizado de gestão destes 
resíduos, compatibilizado com os de análise e aprovação dos PGRSS 

Vida útil limitada da célula de aterro de RSS da CTRS BR040 
Buscar alternativas tecnológicas para destinação de RSS gerados nas 
unidades públicas de serviços de saúde 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
da 

construção 
civil e 

volumosos 

Significativa ocorrência de deposições clandestinas, com 
aumento crescente da quantidade 

Ampliar a atuação da fiscalização de limpeza urbana  

Ausência de regulamentação da Lei Municipal nº 10.522/12 Regulamentar a Lei Municipal nº 10.522/12 

Deficiências operacionais e de gestão das ERE municipais 
Definir a atuação do poder público municipal e melhorar a operação e 
gestão das ERE 

Ausência de mercado estabelecido para o agregado reciclado 
no município 

Promover o desenvolvimento do mercado de agregado reciclado no 
município e região 

Contribuir na divulgação das boas práticas de gerenciamento de RCCV, 
dos transportadores e das áreas receptoras licenciadas 

Necessidade de agregar valor econômico ao RCC reciclado 
Incentivar o uso do agregado reciclado, principalmente pelo poder público 
municipal 

Carência de áreas de recebimento e tratamento de RCCV no 
município 

Incentivar a identificação de áreas para recebimento e tratamento de 
RCCV 

Restrições, quanto ao uso e ocupação do solo, para 
instalação de unidades de recebimento, triagem e 
processamento de RCCV 

Adequação da legislação urbanística, com vistas a incorporar os 
equipamentos de limpeza urbana 

Problemas estruturais e operacionais das URPV 
Promover a melhoria operacional e de gestão das URPV, bem como 
incentivar sua divulgação junto à população 

Falta de rastreamento do fluxo dos RCCV  Implantar Sistema Informatizado de Gerenciamento de RCC 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
equiparados 

aos 
domiciliares 

(grandes 
geradores)  

Dificuldade para identificação dos estabelecimentos grandes 
geradores  

Estimar geração de resíduos, por tipo de atividade econômica e área 
ocupada pelo empreendimento 

Adequar os processos de obtenção de álvaras de localização e 
funcionamento, com vistas a permitir a identificação dos possíveis 
grandes geradores  

Dificuldades nas rotinas de cobrança e controle do serviço de 
coleta realizado pela SLU 

Adequar os processos de cobrança pelo serviço público de coleta, 
transporte e destinação 

Indefinição quanto à prestação do serviço de coleta pela SLU, 
uma vez que não há obrigação  

Elaborar estudo de viabilidade econômica 

Carência de monitoramento e controle dos processos de 
licenciamento de veículos e equipamentos para coleta e 
transporte de resíduos especiais 

Criar processo integrado e sistema informatizado de gestão destes 
resíduos, compatibilizado com os de análise e aprovação dos PGRSE 

Resíduos 
de poda e 
similares 

Falta de procedimentos para registro e controle da geração e 
destinação de resíduos de poda no município 

Rastrear o fluxo dos resíduos de poda, da origem ao destino 

Falta de tratamento adequado para os resíduos de poda Buscar alternativas tecnológicas para tratamento de resíduos de poda 

Resíduos 
orgânicos 

Ausência de iniciativa de coleta diferenciada e de 
aproveitamento do resíduo orgânico gerado nos domicílios 
residenciais 

Reduzir o desperdício 

Ampliar o tratamento do resíduo orgânico  

Conscientizar os geradores, em relação à necessidade de redução do 
desperdício e do encaminhamento dos resíduos para tratamento 

Baixa abrangência do serviço (cobertura) e resultados 
inexpressivos do Programa de Compostagem 

Realizar levantamento de grandes geradores de orgânicos no município, 
com estimativa de geração, e criar banco de dados 

Viabilizar a implantação de outras alternativas tecnológicas de tratamento 
para os resíduos orgânicos  

Otimizar o gerenciamento dos processos operacionais adotados 

Atingir a sustentabilidade econômica e ambiental no tratamento de 
resíduos orgânicos 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
reversos 

Indefinição do papel do município em relação à gestão dos 
resíduos reversos 

Implantar a responsabilidade compartilhada (gerador, fabricante, 
comerciante, poder público) 

Acompanhar andamento dos acordos e termos de compromissos 
estabelecidos entre os atores envolvidos 

Estabelecer metas municipais 

Não ressarcimento do poder público pelos serviços prestados 
(embalagens na coleta seletiva, pneus, veículos em fim de vida 
útil, dentre outros) 

Promover a discussão e a definição de responsabilidades dos agentes 
envolvidos 

Conscientização da população de sua responsabilidade quanto 
aos resíduos reversos 

Promover educação ambiental e comunicação social à população 

Deficiência na fiscalização dos responsáveis pela implantação 
dos sistemas de logística reversa, no âmbito municipal  

Promover ações eficientes de fiscalização 

Outros 
resíduos 
especiais 

Falta de monitoramento e controle dos geradores de outros 
resíduos especiais (atividades industriais, minerárias, de 
tratamento de água e esgoto, serviço de transporte e 
agrosilvopastoris) 

Promover a integração dos órgãos envolvidos da PBH 

Exigir elaboração e implantação de PGRSE 

 


