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• ESTUDOS/EXPERIÊNCIAS EXISTENTES 
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ETAPAS DO PMGIRS - BH 

Comunicação e 
Mobilização   

• Ações estratégicas 
para viabilizar a 
participação social 
e a interlocução 
entre o poder 
público e a 
sociedade civil 
 

Diagnóstico 

• Aspectos gerais 

• Aspectos legais 

• Aspectos técnicos, 
operacionais, 
mobilização social e 
educação 
ambiental 

• Aspectos 
financeiros 

• Aspectos de 
infraestrutura 

• Inventário dos 
catadores 

 

 

Gestão Associada 

• identificação dos 
problemas, das 
carências e dos 
potenciais relativos 
à gestão dos 
resíduos de Belo 
Horizonte  e da 
Região 
Metropolitana de 
Belo Horizonte 

Cenários Futuros 

• Proposição de 
medidas e recursos 
necessários para 
implantação do 
Plano 

• Identificação dos 
recursos financeiros 
e dos mecanismos 
de sustentabilidade: 
estimativa das 
economias e geração 
de receitas, 
empregos e renda 

• Reestruturação 
gerencial da SLU 



AGENDA PARTICIPATIVA – Etapa Gestão Associada 

Audiência Pública 
Barreiro 

Centro-Sul 
Oeste 

 

16/03 

Noroeste 

Nordeste 
Leste 

 

18/03 

Norte 

Venda Nova 
Pampulha 

 

17/03 

 GDT: 01/03 

COMITÊ DIRETOR: 08/03 

 CONSELHO CONSULTIVO: 10/03 



OBJETIVOS DA GESTÃO ASSOCIADA 
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• “a identificação das possibilidades de implantação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, 
considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade 
dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais” (Lei nº 12.305, art. 19, III);  
 
 

• Avaliação das  vantagens e possibilidades de gestão associada com 
municípios vizinhos, incluindo-se o levantamento das iniciativas de 
regionalização do território conduzidas pelo Estado. 



ATIVIDADES POSSÍVEIS DA GESTÃO ASSOCIADA 
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GESTÃO:  
 Planejamento 
 Regulação  
 Fiscalização preventiva e 

repressiva 
 Produção de informações 

(monitoramento) 
 Educação ambiental e 

mobilização social.  

GERENCIAMENTO:  
 Coleta 

 Transporte 

 Transbordo 

 tratamento  

 Destinação final 

ambientalmente adequada 

 Disposição final de rejeitos 
 
 
 



ASPECTOS LEGAIS DA GESTÃO ASSOCIADA 
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Art. 4º Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes 
instrumentos de cooperação institucional: 
I - consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;  
II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos 
similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 
da Constituição Federal; [...] (Lei Complementar nº 140/2011) 

A “Lei dos Consórcios Públicos”: Lei n.º 11.107/2005 e Decreto nº 

6.017/2007: modelagens e instrumentos jurídicos para 
operacionalização de consórcios, convênios de cooperação e 
respectivos contratos de programa. 



ASPECTOS LEGAIS DA GESTÃO ASSOCIADA 
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CONSÓRCIO 
 Mais complexo (protocolo de intenções  lei  contratos) 

Ratificação de lei específica em todos os integrantes 
 Maior estabilidade  

Precisa de personalidade jurídica própria 
Pode estabelecer sanções (inadimplência ou retirada do consórcio) 

CONVÊNIOS 

 Mais flexível (“Mero acordo de vontades”) 

Menos requisitos na constituição 

 Natureza precária 

Inadmissível cláusula de permanência obrigatória 
 
 
 



VANTAGENS  DA GESTÃO ASSOCIADA 
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A PNRS no artigo 45 estabelece que “os consórcios públicos... têm 
prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal”.  

VANTAGENS DA GESTÃO ASSOCIADA 

Fontes de recursos resíduos 
sólidos e mudanças climáticas:  
 MMA 
 MCidades 
 BNDES  
FUNASA 
 BID e demais organizações 
internacionais 
 BDMG (linha com a Agência 
Francesa) 

Nem todos tem linhas de financiamento 
disponíveis no momento 
Publicação de editais define: 
Critério de priorização pelo consórcio ou 
não; 
Características técnicas para enquadramento 
dos municípios (número de habitantes, 
existência de planos municipais de gestão – 
PMGIRS, etc) 
Condição de repasse (fundo perdido, 
capacidade de endividamento, etc) 



ESTUDOS/EXPERIÊNCIAS EXISTENTES 

11 
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 Consórcio de Saúde: CIAS 
 

criado em 2011 
103 municípios (macro centro) 

 
 personalidade jurídica de 
Direito Público, com natureza 
jurídica de Associação Pública, 
sem fins econômicos 

 
ações e serviços de saúde no 
SUS, especialmente a 
estruturação do serviço móvel de 
urgência – SAMU na rede 
regional de urgência e 
emergência. 

ESTUDOS/EXPERIÊNCIAS EXISTENTES 



ESTUDOS/EXPERIÊNCIAS EXISTENTES 
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 Associação dos hospitais (AHMG) 
 projeto a ser desenvolvido para atendimento de empresas 
especializadas em tratamento dos RSS para a rede de saúde de BH 
(Nova Lima pode ser incluída).  

 
 Unidades já implantadas com atendimento de municípios sem formato 
de associação 

 RSU: Macaúbas recebe 14 municípios da RMBH e Colar 
 RSS: empresas da RMBH e Colar atendem diversos municípios 

 Redes de catadores de material reciclável 
 REDESOL: 5 cooperativas em BH, Caeté, Raposos, Sabará, Baldim, 

Vespasiano.  
 CATAUNIDOS: 9 cooperativas na RMBH, sendo 2 em BH.  



GESTÃO PÚBLICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  EM BH 
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RCC público 
(SUDECAP e 
URBEL) 
Desconhecido 
 
 Poda 
(CEMIG, GERMA e 
FMP) 
Desconhecido 
 



GESTÃO PÚBLICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  EM BH 
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91,80% 

1,10% 

0,40% 
4,70% 2% 

Sólidos Urbanos

Coleta Seletiva

Compostagem

Construção Civil

Serviço Saúde

Custo total em 2014 

R$ 420.138.861,38 

R$ 325,92 /t 

R$ 695,75/ t  

R$ 616,82/ t 

R$ 56,09/t 

R$293,41/t 

Custo médio em 2014 

 R$ 335,71 /t 



IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS DA GESTÃO ASSOCIADA PARA BH 

 Ações de educação (não geração, minimização, reaproveitamento) 

 Fomento a prática de compras sustentáveis e coletivas 

 Implantação de sistemas de valorização de resíduos e de medidas 

para atração de indústrias recicladoras 

Gestão de resíduos da construção civil e erradicação de deposição 

clandestina 

Gestão de resíduos dos serviços de saúde 

Sistema de informação integrada (rastreabilidade, monitoramento e 

agência reguladora) 



IDENTIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADES DA GESTÃO ASSOCIADA PARA BH 

Por tipo de resíduos: 

Avaliação da situação de BH: programas, recursos, problemas 

 Comparação com estudos existentes para a RMBH 

 Desafios para a gestão associada 

RSU 

• Materiais 
recicláveis 

• Orgânicos 

Resíduos de 
serviços de 

saúde 

Resíduos de 
construção 

civil e 
volumosos 

Resíduos de 
logística 
reversa 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSU 
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Limpeza 
urbana 

transbordo 

tratamento 

destinação 

 frequência e cobertura adequada em BH 
 material reciclável(PMPV) programa restrito apenas coleta e triagem 
orgânicos geração em quantidade significativa, programa restrito de 
coleta especial 

 transbordo CTRS BR-040: atendimento parcial  
 necessidade de manutenção e melhorias operacionais 

 BH indisponibilidade de áreas 
 Biogás CTRS BR-040 

 Macaúbas não atende as 
diretrizes da PNRS 

 BH indisponibilidade de áreas 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSU NA RMBH 

Política 
Nacional de 

Resíduos 
Sólidos 

44% dos municípios da RMBH e 

Colar dispõe seus resíduos 

sólidos urbanos de maneira 

incorreta  
(lixões ou aterros controlados) 

Disposição adequada de 100% 
dos resíduos sólidos urbanos na 

RMBH e Colar Metropolitano 

Exploração, mediante concessão administrativa, dos serviços de 
transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 
nos municípios convenentes da RMBH e Colar Metropolitano – PPP RSU  

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO FUTURA 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSU NA RMBH 

  



CENÁRIO RSU: tratamento e destinação 
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PPP metropolitana:  
 objeto destinação ambientalmente adequada  
 traz critérios remuneratórios mais condizentes 
1) coeficiente ambiental na fórmula de remuneração 
2) estímulo a outras formas de destinação adequada e metas de coleta 

seletiva 
3) previsão de redução no montante de RSU entregues para aterragem 

(revisão a cada 4 anos)  

BH 
Inadequação à PNRS do Contrato Macaúbas Meio Ambiente S/A:  
objeto aterragem dos RSU  
 incremento progressivo de geração de resíduos 



POSSIBILIDADES RSU – PPP RSU (EMTR) 
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Implicações: 
 Avaliar as consequências de uma rescisão do Contrato com Macaúbas 
(vigência até 2033).  
 Avaliar as possibilidades e limites legais para eventuais alterações 
quantitativas e qualitativas do contrato de PPP da RMBH (EMTR). 
 Avaliar celebração de instrumentos jurídicos em separado para 

contemplar e dimensionar a entrada de Belo Horizonte.  
 

BH não incluída na PPP: 
 pois já realiza gestão 
adequada 
 Estado não disposto a 
subsidiar 

Incluir BH na PPP: 
ganho de escala com incremento no 
massa a ser entregue  
 maior atendimento às diretrizes da 
PNRS pelas diretrizes de redução 



POSSIBILIDADES RSU: entrada na PPP RSU 
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BH pela quantidade de resíduos pode negociar individualmente soluções parecidas 
(mesmas condições).  
 Condições e análises para possível entrada de BH na PPP-RSU não é simples.  

• Possibilidade de intensificação na 
utilização da unidade de transbordo da 
CTRS BR-040, atualmente ociosa;  

• Redução custos indiretos: diminuição de 
estrutura administrativa; 

PPP: 17 unidades de transbordo  



MATERIAL RECICLÁVEL  
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Cenário BH  
 
 
 O programa basicamente se restringe a coleta e a triagem pelas 7 

associações/cooperativas sem proporcionar valorização do material 

potencialmente reciclável; 

 A coleta é o maior custo proporcional do programa de coleta seletiva de BH 

(74%), sendo os valores analisados referem-se apenas a custos financeiros, 

sem incluir os benefícios sociais e ambientais.  

Porta a porta: 34 bairros (375.755 hab.)  
 Ponto a ponto: 85 LEV 



POSSIBILIDADES RSU: material reciclável 
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Custos do programa de coleta seletiva de BH (2014) 
 

 
 
 

 

Custos não financeiros a serem incorporados  

Resultado geral =  Receita da venda  
– Custos operacionais  
+ Custos evitados com a coleta  
+ Redução d consumo de economia de energia  
+ Economia de matérias-primas  
+ Redução do consumo de água  
+ Redução dos custos com controle ambiental  
+ Outros benefícios de mais difícil mensuração 

R$ 4.617.359,35/ano 
quantidade processada de 6.636,51 t/ano,   
o custos unitário estimado em R$695,75/ t.  



MATERIAL RECICLÁVEL 
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Cenário RMBH 
 Apenas 16 municípios da RMBH informam possuir sistema de coleta seletiva 

e destes, em apenas 11 municípios foi identificada ao menos uma 

organização de catadores (PMRS, 2013). 

 A PPP-RSU estabelece metas de coleta seletiva mas não aponta caminhos 

para os municípios.  

População  do município 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 

Abaixo de 50 mil habitantes 2%  3,5% 5% 

Acima de 50 mil habitantes 1% 2% 3% 

     Observando que: 

 Não haverá meta nos primeiros 24 
meses 

 Revisão das metas a cada 5 anos 
 Aqueles que já possuem % de 

recuperação  de recicláveis 
superiores às metas não poderão 
reduzir atendimento existente 

 



APROVEITAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL 
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Desafios: 

Desenvolvimento e atração de indústrias de beneficiamento e reciclagem 

para valorização dos resíduos  

Acesso a recursos para melhoria das infraestruturas de triagem  

 Ampliação de programas de coleta seletiva e reciclagem 

 Garantia de maior poder de negociação 

 Inclusão de catadores de materiais recicláveis 

 Preservação de recursos naturais  e outras economias   

 Desenvolvimento de mercado (eliminação de intermediários)  

 Soluções para vidro e isopor 

 Entrada de BH numa gestão associada torna a escala atrativa 
 Estabelecimento de incentivos e prioridades (tributários, compras 
sustentáveis e/ou coletivas, etc) 



RESÍDUOS ORGÂNICOS 
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 BH possui programa de compostagem com abrangência reduzida 

 Grande parte da poda em BH e na RMBH é realizada pela CEMIG através de 

empresas contratadas: não se conhece o quantitativo e a destinação 

principal é Macaúbas 

 Percentual mais significativo no total dos resíduos urbanos  

 
 

Potencial 45% dos RDO = 303 mil t/ano (2013) 
Compostagem aproximadamente 1% do potencial 



APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 

29 

Programas diversos na RMBH em 

pequena escala:  

 BH Shopping;  

 Polo de produção de orgânicos em 

Capim Branco;  

 Biodigestor da UFMG;  

 Compostagem em São Joaquim de 

Bicas, Nova União, Jaboticatubas, etc;  

 Programas de agricultura urbana; 

 Spiralixo (minhocários domésticos) 

 Desafio: não geração/ minimização, alternativas de aproveitamento    



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSS 
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BH se destaca pelo arcabouço legal : Decreto Municipal 12.165/05 

 Relativo desconhecimento da situação atual de geração e gerenciamento: BH é maior 

gerador da RMBH e destinação fora dos limites do município  

 Periculosidade: importância da segregação (Classe D: 75-90% - comum), tratamento e 

destinação adequada 

Rastreabilidade 

Tratamento e destinação adequados 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSS 

31 

Edital para elaboração de PGRSS para as unidades públicas de saúde de 
BH está em desenvolvimento.  
 
 
 
 
 
quantitativo decrescente após 2014 com atendimento exclusivo das 
unidades públicas, mas ainda significativo 

 
custo das operações R$ 293,41 /t (2014) 

 
 fluxos intermunicipais já existentes entre geração e destinação de RSS 
 

A coleta de RSS gerados nos estabelecimentos 
de saúde municipais, a partir de 2015 é de 
35,5 t/semana, equivalente a cerca de 1.900 
t/ano (fonte: SLU). 



Sistema proposto para RSS – RMBH e Colar 
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6 UTRS - Unidade de Transferência de 
Resíduos de Serviços de Saúde.  
1 UTDF - Unidade de Tratamento e 
Disposição Final de RSS 



Sistema proposto para RSS – RMBH e Colar 



DESAFIOS  PARA A GESTÃO ASSOCIADA DE RSS 
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Para uma gestão associada, o primeiro desafio a ser enfrentado é a 

integração dos municípios. 

 

 falta de planos municipais de gestão de RSS e de PGRSS dos geradores  

 falta de licenciamento ambiental para empresas que atuam no 

gerenciamento de RSS (transporte, unidades de tratamento, etc) 

 prática de coleta e disposição sem custos para o gerador na RMBH; 

 falta de segregação na fonte geradora; 

 falta de estrutura para  fiscalização dos estabelecimentos geradores de 

RSS. 



DESAFIOS  PARA A GESTÃO ASSOCIADA DE RSS 
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entendimento da noção de RSS (sobre as responsabilidades, as normas, 

e as formas mais adequadas para alcançar os melhores resultados de 

gestão e gerenciamento desses resíduos) 

 priorização institucional e articulação de órgãos fiscalizadores (intra e 

extra estabelecimento) 

segregação 

incentivo e desenvolvimento da infraestrutura com atração de agentes 

especializados no transporte (coleta), tratamento e na disposição final  

 rastreabilidade 

capacitação para gestão e fiscalização 

minimização da produção (fracionamento). 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RCC 
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Rede física  
para pequenos 

geradores 

Rede física 
para grandes 

geradores 

Estação de  
reciclagem de entulho 

- ERE 

Programas Complementares: 
1- Fiscalização; 2- Programa Carroceiros  

3- Ponto limpo, ponto verde 

Unidades de  
Recebimento  
de Pequenos  

Volumes – URPV 

ATT / Aterro de 
inertes  

BH tem Programa de Gestão de Resíduos de Construção Civil – RCC; 

Falta rastreabilidade e controle de destinação: problema da deposição clandestina; 

 Importância da segregação  e busca de alternativas de reaproveitamento 

(potencial de 70%  (Abreu et al., 2001) 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RCC 
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Relativo desconhecimento da situação atual de geração e gerenciamento: 
BH é maior gerador da RMBH e destinação com fluxo intermunicipal 

1.151 pontos Identificados em 2014 

A estimativa é que a produção de RCCs de Belo Horizonte possa 

atingir a 1,1 milhões de t/ano  (1,235kg/hab/dia ) 

Deposição clandestina: 107.341,05 t 
(coletadas em 2013) 
32 URPV : 126.329,31 t (recebidas em 
2013) Baixo nível de segregação 
2 ERE: 45.819,60 t (recebidas em 2013) 



Sistema proposto para RCC – RMBH e Colar 
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138 Pontos Limpos- Rede URPV; 
21 Áreas de Triagem e Transbordo de RCCV (ATT); 
02 Plantas de armazenamento e transferência de material Cerâmico; 
02 Plantas para a recuperação/reciclagem de Papel e Madeira; 
01 Planta para a trituração de Material Cerâmico e produção de CDR; 
18 Unidades de Produção de Agregado Reciclado; 
08 Unidades de Aterramento (Aterros Classe A). 

Regionalização igual do RSS 



DESAFIOS DA GESTÃO DOS RCC 
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Rastreabilidade: lidar com o pequeno gerador  
Capacitação e sensibilização quanto ao desperdício (não geração) e incorporação 
de técnicas e materiais sustentáveis 
Desenvolvimento de tecnologias construtivas diferenciadas 
Possibilidades de reaproveitamento na construção ou em outras áreas 



DESAFIOS DA GESTÃO DE RCC 
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 Para operar de forma economicamente viável, segundo Jadovski (2005),  as 
Estações de Reciclagem de RCC  devem operar pelo menos 40 t/h.  
A capacidade de geração de produtos com aceitação no mercado é ainda muito 
baixa (legislação e da demanda) 
 Atração de parceiros e custo elevado de investimentos  

 
Mais do que pensar em negócios e sua logística a gestão associada para RCC, 
deverá ter como alicerces: 
 
 Sistema de monitoramento eletrônico do fluxo de resíduos – Rastreabilidade 
(da origem ao destino);  
 Programa de informação ambiental específico;  
 Programa de fiscalização, rigoroso, abrangente e inclusivo. 

 



POSSIBILIDADES RCC e RSS 
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Uniformização de procedimentos de regulação e fiscalização 
 
destinação de resíduos (redução de deposição clandestina  de RCC e do 
risco de contaminação RSS); 
 
transporte de resíduos (unificação das exigências em processos de 
licenciamento;  viabilizar implantação sistema eletrônico integrado para 
monitoramento do fluxo dos resíduos - rastreabilidade da origem ao 
destino). 
 
No plano metropolitano de RSS e RCC a responsabilidade de definição de 
arcabouço legal, bem como da fiscalização, continua sendo local.  
 
não se prevê forma de regulação: agência ou comitê específico 
 



CENÁRIO DA LOGÍSTICA REVERSA 
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Agrotóxicos 
Já estabelecido 
antes da PNRS 

Pneus 
Já estabelecida antes da 

PNRS 
Proposta da ANIP em 

análise no Estado  

Pilhas e Baterias 
2 propostas recebidas 

em MG em 2015 

Óleo Lubrificante 
Acordo assinado em 

2012 
Termo de compromisso 

2012 (FEAM/setor) 

Eletroeletrônicos 
Aguardando consulta 

pública 
Edital de chamamento 
MG prorrogado 2016 

 

Lâmpadas 
Acordo assinado em 

2014 
Edital de chamamento 
MG prorrogado 2016 

Embalagens em 
Geral 

Acordo assinado 
2015 

Sem previsão MG 

Outros 
Resíduos 

Medicamentos 
Aguardando consulta 

pública 



DESAFIOS DA LOGÍSTICA REVERSA 
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 Envolver fabricantes, revendedores, consumidores: custos e garantia de  
destinação (espaço para estoque e logística de retirada) 

 Falta de previsibilidade do pontos de origem e quantidades dificultando o 
planejamento (fluxos intermunicipais) 

 Municípios tem que definir como se encaixar, sendo embalagens em geral um 
aspecto diferenciado 

 Problema da pirataria no caso das pilhas, baterias e eletroeletrônicos: 
 Conscientização da população 
 Envolvimento das associações/cooperativas com proposições e condições para 

participação 

Vantagem da gestão associada, de acordo com a responsabilidade compartilhada: 
 Facilitação logística (planejamento integrado) 
 Ganho de escala 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE SOCIAL 

 SLU tem departamento específico de Mobilização 
Social e Educação Ambiental 

 O plano metropolitano prevê ações educativas mas 
não define responsabilidades 

 Ações de comunicação ativa durante elaboração dos 
planos são de responsabilidade das contratadas e ao 
final passam para a Agência da RMBH 

 Capacitações para gestores públicos e demais 
interessados foram previstos durante a elaboração 
do plano, mas sem agenda específica 

 Existência de diversos fóruns e planos de educação 
ambiental e mobilização social desarticulados 

 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE SOCIAL 

 Mecanismos de controle social frágeis (conselhos com pouca 
representatividade onde nem resíduos nem educação ambiental são prioridades) 

 Não são previstos mecanismos específicos de controle social nos Planos 
Metropolitanos 

Retomada do Comitê metropolitano (sem participação popular) 

 PMGIRS-BH terá rodada de capacitação em mecanismos de controle social 

Vantagens da gestão associada: 

 Uniformização de práticas e ações de 
mobilização social  

 Promover ações integradas 

 Compartilhamento de recursos 

 Maior alcance para mudança cultural 



Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 
Município de Belo Horizonte - PMGIRS BH 

 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 







Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 
Município de Belo Horizonte - PMGIRS BH 

 

 
 

 

CONTATO: 3277-9385 

planoresiduosbh@pbh.gov.br  


