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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 que integram a Etapa 3, 

denominado Produto 3.3 - Identificação das Possibilidades de Gestão Associada, que 

tem como objetivos avaliar as perspectivas de adoção da gestão associada com 

municípios vizinhos, incluindo as relativas à Coleta Seletiva, com vistas a permitir 

ganhos de escala, redução de custos, otimização da equipe técnica e possibilitar a 

prestação regionalizada dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos, 

em atendimento à legislação vigente.  
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2 - A GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

A gestão associada de serviços públicos passou a ser expressamente prevista na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), a partir da Emenda Constitucional no 19, de 04 

de junho de 1998.  

A Lei no 11.107/2005 e o Decreto no 6.017/2007, que a regulamenta, desenharam os 

contornos das modelagens e instrumentos jurídicos, por meio dos quais a gestão 

associada pode ser operacionalizada (consórcios, convênios de cooperação e 

respectivos contratos de programa).  

A Lei no 11.445/2007 (que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico) faz referência à adoção da "gestão associada" dos serviços de saneamento em 

alguns de seus dispositivos. 

Na esteira da Lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento, a PNRS 

(Lei no 12.305/2010) faz referência à adoção da gestão associada dos resíduos sólidos 

quando menciona, nos dispositivos art. 8o, inciso XIX, art. 17o, inciso VIII e §1o e o art. 

19o inciso III, as expressões "soluções consorciadas ou compartilhadas", "consórcios 

ou outras formas de cooperação" e "gestão consorciada ou compartilhada".  

Tais dispositivos legais vão além da Lei de Saneamento, ao estabelecer, como 

instrumentos de concretização da PNRS, os incentivos à adoção da gestão associada 

dos serviços públicos ligados à gestão dos resíduos sólidos, os quais devem estar 

previstos como conteúdo mínimo dos Planos Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos, 

bem como dos planos microrregionais, ou daqueles direcionados às regiões 

metropolitanas ou às aglomerações urbanas, que vierem a ser elaborados pelos 

Estados: 

Em alguns outros dispositivos, a PNRS estabelece um dos instrumentos de incentivo à 

gestão associada intermunicipal, qual seja: a prioridade dos Municípios em gestão 

associada no acesso a recursos da União/ Governo Federal, ou por ela controlados, na 

forma de fomento ou financiamento de entidades de crédito: 

A Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro de 2011 (que fixa normas para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção 

das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição 

em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora), elenca 

tais mecanismos de gestão associada em seu art. 4º: 

Art. 4o - Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos 

seguintes instrumentos de cooperação institucional: 
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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; [...] 

Diante do exposto, a adoção de soluções associadas para os serviços públicos, 

relativos à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, quando tais alternativas se 

mostrarem técnica, social, ambiental e economicamente viáveis, concretizam diretrizes 

normativas federais e culminam também em maiores oportunidades financeiras para os 

entes federados envolvidos, tendo em vista os incentivos legais previstos na PNRS.  

Por essa razão, é de grande relevância verificar perspectivas de adoção de gestão 

associada, pelo Município de Belo Horizonte, com municípios vizinhos e/ou com o 

Estado de Minas Gerais, com vistas a indicar alguns caminhos a serem discutidos 

posteriormente com tais entes federativos, na busca de soluções compartilhadas para 

os serviços públicos de gestão e gerenciamento dos resíduos. 

2.1 MECANISMOS JURÍDICOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA 
GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A gestão associada de serviços públicos entre entes federativos está prevista sob a 

forma de consórcios ou convênios de cooperação. Essa conjugação de esforços entre 

dois ou mais entes para o compartilhamento e desempenho de funções ou serviços 

públicos de interesse comum pode ter como objetivos (1) o planejamento, (2) a 

regulação, (3) a fiscalização e (4) a prestação desses serviços.  

Originariamente, a doutrina jurídica tradicional costumava fazer uma distinção mais 

rudimentar entre contratos e convênios para fins de identificação dos acordos de 

vontade celebrados pelo Poder Público. No entanto, em virtude do significativo 

incremento, na década de 90, do número de entidades da sociedade civil que buscavam 

celebrar convênios com o Poder Público, os "convênios" passaram a designar todos os 

instrumentos formalizadores dos repasses de verbas públicas para essas entidades, de 

tal modo que a noção de desnecessidade de licitação não poderia mais prevalecer.  

Os convênios genuinamente públicos são aqueles celebrados exclusivamente entre 

entes do poder público e fundamentam-se na gestão associada de serviços públicos e 

na efetivação do federalismo de cooperação consagrado pela Constituição (art. 23o e 

241o).  

Por sua vez, os convênios privados, celebrados com entidades privadas, estão 

previstos na recente Lei no 13.019/2014, que estabelece normas gerais para as 

parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime 
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de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco. 

O art.241o da CF/88 estabelece o desenho de cooperação entre entes federativos sob 

as formas jurídicas de consórcios públicos ou convênios de cooperação. A Lei no 

11.107/2005 ("Lei dos Consórcios Públicos"), bem como o Decreto no 6.017/2007, que 

a regulamenta, estabelecem as normas gerais dos mecanismos jurídicos que 

operacionalizam a gestão associada em todos os níveis federativos. 

A Lei no 11.107/2005 atribuiu personalidade jurídica ao consórcio público e admitiu 

também a sua constituição entre entes públicos de natureza diversa.  

Desse modo, a principal diferença entre consórcio público e convênio de cooperação é 

a de que, nos consórcios, a celebração do ajuste acarreta a criação de uma nova 

pessoa jurídica, ao passo que, nos convênios, o ajuste não resulta na criação de pessoa 

jurídica, sendo sua natureza de mero acordo de vontades, celebrado entre entes 

interessados na promoção de objetivos comuns.  

 

OBJETIVOS E ATIVIDADES POSSÍVEIS DA GESTÃO ASSOCIADA E SUA 

CORRELAÇÃO COM A PNRS 

A gestão associada de serviços entre entes federativos pode abranger atividades de 

planejamento, regulação, fiscalização, bem como a execução/prestação de serviços 

públicos (Decreto no 6.017/2007 que regulamenta a Lei de consórcios públicos) 

O art. 3o da mencionada Lei busca enumerar, exemplificativamente, quais objetivos 

poderão ser traçados pelos entes que optarem pela associação, mediante a 

constituição de consórcio público, sendo tal dispositivo legal também aplicável aos 

convênios de cooperação. 

Já o art. 3o da Lei no 12.305/2010 da PNRS traz, respectivamente, nos incisos X e XI, 

as definições de gestão integrada de resíduos sólidos e gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

O conteúdo do art. 3o da Lei de Consórcios Públicos e do art. 3o do seu Decreto 

regulamentar entrecruza-se com os preceitos do art. 3o, incisos X e XI, da Lei da PNRS, 

bem como com suas disposições relativas à repartição das responsabilidades dos 

geradores e do Poder Público.  

Pode-se concluir que, dentro dos mecanismos de gestão associada (consórcios ou 

convênios de cooperação), podem ser objeto de compartilhamento: 
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 Serviços públicos de gestão de resíduos sólidos, em que estariam incluídas ações 

que envolvem planejamento, produção de informações e de estudos técnicos, apoio 

e fomento ao intercâmbio de experiências e de informações, regulação e 

fiscalização preventiva e repressiva; 

 Serviços públicos de gerenciamento de resíduos sólidos, em que estariam incluídas 

ações nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, cuja responsabilidade pelo 

manejo seja atribuível ao Poder Público, incluindo a disposição final de rejeitos em 

aterros, bem como o compartilhamento ou uso comum de equipamentos/áreas 

vizinhas. 

No que tange aos geradores responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos, o 

art. 19o da Lei no 12.305/2010, PNRS, fixa, em seu inciso XVI, como um dos conteúdos 

do PMGIRS, a definição dos “meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, 

no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos de que trata o art. 20o e dos sistemas de logística reversa previstos 

no art. 33o, ou seja, o controle e a fiscalização são partes integrantes das atribuições 

de gestão a que o Poder Público Municipal está incumbido.   

Sendo assim, as ações de gestão dos resíduos sólidos abarcam todos os resíduos 

sólidos produzidos no território municipal, incluindo aqueles em que o seu 

gerenciamento não é da responsabilidade do Poder Público Municipal  

Sobre o segundo aspecto (ou seja, situações em que o Poder Público Municipal possui 

atribuições relativas à execução de ações de gerenciamento dos resíduos sólidos), 

evidencia-se que a presente análise busca identificar as possibilidades de gestão 

associada de serviços públicos, isto é, o compartilhamento de ações que envolvam, 

exclusivamente, o Poder Público de dois ou mais entes federativos.  

Ao Poder Público Municipal cabem as seguintes responsabilidades, conforme 

esclarecido no Relatório do Diagnóstico (Aspectos Legais):  

 Manejo de resíduos sólidos domiciliares e públicos. 

 Manejo de resíduos sólidos causadores de danos ao meio ambiente ou à saúde 

pública, de forma subsidiária à responsabilidade do gerador. 

 Manejo de resíduos sólidos especiais, gerados pelo Poder Público Municipal na 

condição de gerador. 

 Etapas do manejo de resíduos sólidos especiais, de forma facultativa à 

responsabilidade do gerador, mediante remuneração paga ao Poder Público, 

conforme definições do PMGIRS.  

Em suma, um arranjo de gestão associada entre entes federativos (ou seja, no âmbito 

do Poder Público) para serviços relativos aos resíduos sólidos permitiria, em princípio, 

o compartilhamento de: 
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 Serviços de gestão integrada dos resíduos sólidos: ações voltadas à produção 

de informações e de estudos técnicos, ao apoio e fomento, ao intercâmbio de 

experiências e de informações e à soluções de planejamento, regulação e 

fiscalização de resíduos sólidos em geral, incluindo o controle e a fiscalização sobre 

os geradores de resíduos sólidos especiais, aos quais incumbe a responsabilidade 

por seu gerenciamento; 

 Serviços de gerenciamento de resíduos sólidos: etapas do manejo dos resíduos 

sólidos que sejam de responsabilidade do Poder Público: 

 resíduos sólidos domiciliares e públicos;  

 resíduos sólidos causadores de danos ao meio ambiente ou à saúde pública, de 

forma subsidiária à responsabilidade do gerador; 

 resíduos sólidos especiais, gerados pelo Poder Público Municipal, na condição 

de gerador; 

 resíduos sólidos especiais gerados, de forma facultativa à responsabilidade do 

gerador, mediante remuneração, conforme definições do PMGIRS-BH.  

No caso da categoria gerenciamento, todas as ações compartilhadas em um arranjo de 

gestão associada podem ser delegadas a parceiros privados, sem qualquer restrição. 

Já na categoria gestão, há exceções no que se refere às atividades de regulação e à 

fiscalização, que, por serem funções exclusivas do Poder Público, no exercício do 

Poder de Polícia, não podem ser objeto de delegação à iniciativa privada.  

Por consequência, diante do compartilhamento entre entes federativos, por meio de 

mecanismo de gestão associada, de ações de regulação e fiscalização referentes a 

resíduos sólidos, tais ações devem ser realizadas exclusivamente por pessoa jurídica 

de direito público, integrante da administração pública direta ou indireta de um dos 

entes federativos associados.  

 

OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

O consórcio público é o modelo de gestão associada em que entes federativos (União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal) constituem entre si, por meio de contrato, 

pessoa jurídica, para estabelecer relações de cooperação federativa na realização de 

objetivos de interesse comum.  

A pessoa jurídica decorrente do contrato celebrado entre os entes federativos é 

constituída por associação pública, com personalidade jurídica de direito público e 

natureza autárquica ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, 

conforme previsão do art. 1o, § 1o da Lei no 11.107/2005.  

Caso seja constituído com a personalidade jurídica de Direito Público, como associação 

pública, o art. 6º, § 1o da Lei no 11.107/2005 explicitamente afirma que o consórcio 
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público integrará a Administração Pública Indireta de todos os entes federativos 

consorciados. Na hipótese de consórcio público com personalidade jurídica de Direito 

Privado (associação civil sem fins lucrativos), os atos constitutivos devem ser 

registrados em cartório de registro civil de títulos e documentos de pessoas jurídicas. 

Para a constituição dos consórcios públicos, a Lei no 11.107/2005 contempla a 

necessidade de subscrição e posterior ratificação de "protocolo de intenções", por meio 

da publicação de uma lei por cada ente federativo interessado, na qual deverá 

demonstrar sua intenção em atuar como membro do consórcio.  

Caso o Consórcio seja criado para realizar atividades que envolvam a prestação de 

serviços públicos, cada ente consorciado deve celebrar um contrato de programa com 

o Consórcio. 

Em relação ao aspecto financeiro, de acordo com o art. 8o da Lei no 11.107/2005, o 

consórcio público angaria recursos dos entes consorciados, por meio de contrato de 

rateio, a ser formalizado em cada exercício financeiro e com prazo de vigência 

compatível com o das dotações orçamentárias que o suportam. 

 

Figura 1 - Fluxograma demonstrativo do mecanismo de gestão 

associada do consórcio. 

Fonte: Myr Projetos, 2015. 
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OS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 

Os convênios de cooperação, assim como os consórcios, são modelos de gestão 

associada celebrada entre entes federativos, os quais conjugam esforços na realização 

de objetivos comuns e assumem compromissos, sem que haja, contudo, a celebração 

de contrato para constituição de pessoa jurídica.  

Para fins da gestão associada de objetivos comuns (em especial para a gestão de 

serviços públicos) prevista no art. 241o da CF/88, os "convênios de cooperação" são 

acordos exclusivos entre entes federativos. O art. 2o, VIII, do Decreto Federal no 

6.017/07 é bem claro nesse sentido, ao conceituar convênio de cooperação como o 

pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a 

gestão associada de serviços públicos. 

Tanto nos convênios de cooperação quanto nos consórcios os ajustes principais são 

feitos entre entes da federação. O que se nota como marca distintiva dos convênios de 

cooperação, em relação aos consórcios, é que o arranjo do convênio de cooperação é 

mais flexível, não apresentando tantos requisitos para sua constituição e não resultando 

na aquisição de personalidade jurídica pelo conjunto dos entes federados convenentes. 

Sua natureza continua sendo a de mero acordo de vontades, celebrado entre os entes 

federativos interessados na promoção de objetivos comuns. 

 

CONTRATO DE PROGRAMA – INSTRUMENTO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONSÓRCIOS OU CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 

Uma vez eleito e consolidado o mecanismo de acordo para gestão associada e caso a 

gestão associada tenha por objeto a prestação e execução de serviços públicos, a Lei 

no 11.107/2005 elegeu o contrato de programa como instrumento que valida as 

obrigações dos entes federativos na prestação de serviços públicos. 

Poderá ser firmado por quaisquer entidades estatais, bem como pelas entidades 

públicas ou privadas que integrem as respectivas administrações indiretas dos entes 

federativos partícipes do consórcio público ou do convênio de cooperação. 

A legislação também estabelece que o contrato de programa deve prever 

expressamente as competências a serem transferidas na gestão associada de serviços 

públicos, sendo vedada a transferência do exercício dos poderes de planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços públicos ao ente contratado.  

Apresenta-se, a seguir, uma síntese das semelhanças e diferenças entre os consórcios 

e os convênios de cooperação.  
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Tabela 1 - Características dos consórcios e convênios de cooperação 

CONSÓRCIOS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 

SEMELHANÇAS 

Ajuste negocial /parcerias firmadas exclusivamente entre entes federativos para gestão associada de serviços 
públicos e objetivos comuns, como concretização do federalismo cooperativo. 

Envolvem convergência de objetivos e resultados, com obrigações recíprocas entre os entes federativos 
parceiros (sejam eles convenentes ou consorciados). 

Exigem que cada ente consorciado ou convenente celebre um contrato de programa nas hipóteses em que a 
gestão associada envolva a prestação de serviços públicos. 

Exigem a participação do Poder Legislativo de cada ente da federação envolvido, por meio de lei prévia ou de 
lei ratificadora. 

 

CONSÓRCIOS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 

DIFERENÇAS 

É uma pessoa jurídica composta exclusivamente por entes da Federação. 
Pode ter personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica 
("autarquias interfederativas" ou "multifederadas"), ou personalidade 
jurídica de direito privado sem fins econômicos, conforme previsão do art. 
1o, §1o da Lei no 11.107/2005. 

Acordo de vontades firmado 
exclusivamente por entes da 
Federação, sem constituição de 
pessoa jurídica. 

Possui maior estabilidade institucional, por envolver constituição de uma 
pessoa jurídica (pessoa jurídica de direito público ou de direito privado), 
além de maior autonomia jurídica para a realização das atividades, tendo 
em vista a existência de patrimônio e receita próprios da pessoa jurídica.  
 

Arranjo mais flexível, com menos 
requisitos no processo de 
celebração, não resultando na 
aquisição de personalidade jurídica 
pelo conjunto dos entes federados 
convenentes.  

Apresenta algumas vantagens operacionais em relação aos convênios de 
cooperação, tais como: 

 limites especiais para a escolha das modalidades de licitações, com 
o dobro dos valores previstos no caput do art. 23o da Lei no 8.666, 

quando se tratar de consórcios formados por até 3 entes, e com o 
triplo dos valores, quando formado por mais de 3 entes da federação 
(previsão do art. 17o da Lei no 11.107/2005); 

 limites em dobro para dispensa de licitação (art. 24o, Lei no 8.666, §1o 

- Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo 
serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços 
contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, 
empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma 
da lei, como Agências Executivas. 

 

Fonte: Adaptado Myr Projetos, 2015. 
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3 - IDENTIFICAÇÃO DAS VANTAGENS POSSÍVEIS EM 
AÇÕES ASSOCIADAS 

Algumas das vantagens possíveis de serem alcançadas, através da associação na 

gestão e/ou gerenciamento de resíduos sólidos, são as seguintes.  

Tabela 2 - Dimensões e vantagens em ações associadas 

DIMENSÕES VANTAGENS 

Econômica 

Facilitação de acesso aos recursos de financiamento de agências 

Redução de custos de investimento e de operação 

Desenvolvimento de mercados regionais 

Administrativa 

Convergência da legislação municipal e de processos 
administrativos 

Padronização e integração de dados e informações 

Melhoria da fiscalização do transporte e da deposição clandestina 

Aumento do poder de negociação 

Operacional 

Menor demanda de áreas disponíveis 

Ganho de escala de produção 

Otimização de fluxos logísticos 

Socioambiental 
Ampliação de programas de educação ambiental 

Preservação de recursos naturais 

Fonte: Myr Projetos, 2015.  

 

3.1 FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS RECURSOS DE 
FINANCIAMENTO DE AGÊNCIAS 

 

A PNRS cita diversas vezes as soluções associadas como instrumentos para viabilizar 

os planos de gestão de resíduos pelos respectivos municípios responsáveis. Logo no 

artigo 8o, a PNRS insere como um de seus instrumentos: “o incentivo à adoção de 

consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à 

elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos”. E no 

artigo 45 estabelece que “os consórcios públicos (...) têm prioridade na obtenção dos 

incentivos instituídos pelo Governo Federal”. 

Desse modo, tem-se que a priorização de acesso, pelos municípios, a recursos da 

União para gestão associada de serviços públicos, refere-se a casos em que a União, 

por meio de publicação de edital de chamamento público, ou diretamente, celebra 

convênios ou contratos de repasse para transferência voluntária de recursos.  

Assim, a partir dos critérios fixados para repasse de recursos pela União, aqueles que 

demonstrarem estar inseridos em arranjo de gestão associada com outros municípios 

são priorizados para fins de recebimento destes recursos.  
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3.2 REDUÇÃO DE CUSTOS DE INVESTIMENTO E OPERAÇÃO 

 

A implementação de unidades de gerenciamento em iniciativa associada geraria 

aumento da escala produtiva, já que haveria maior população atendida e quantidade 

de resíduos a serem processados, entre outros aspectos. 

O primeiro consórcio público para implantação de aterro sanitário estabelecido em 

Minas Gerais, o Cimasas - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião do 

Alto Sapucaí para Aterro Sanitário comprova os ganhos econômicos e socioambientais 

inerentes a ações consorciadas. 

 

Tabela 3 - Variação de custos com iniciativa de gestão associada, caso CIMASAS 

Item 
No de Consorciados 

Variação 
6 11 

População atendida (hab.) 123.755 208.183 84.428 68,20% 

Custo da equipe  
(R$/mensal) 

24.000,00 14.000,00 -10.000,00 -41,60% 

Custo do aterramento (R$/t) 55 36 -19 -34,50% 

Fonte: BRAZÓPOLIS (2013). 

3.3 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS REGIONAIS 

 

Diversas relações de mercado ocorrem naturalmente, em âmbito intermunicipal, entre 

Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana. Pensar em ações associativas 

ou compartilhadas para a gestão e gerenciamento de resíduos deve facilitar o 

desenvolvimento dessas relações.  

3.4 CONVERGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 

As ações associadas não só permitiriam, mas também demandariam o nivelamento dos 

instrumentos legislativos, a fim de padronizar as atividades relativas ao gerenciamento 

dos resíduos.  
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3.5 PADRONIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

É recorrentemente proposto que os dados e informações sobre resíduos sejam 

sistematizados, através de ferramentas eletrônicas. Um arranjo de gestão associada 

poderia propiciar força econômica e política para conseguir investimentos em uma 

ferramenta dessa natureza. A necessidade de se levantar e padronizar dados e 

informações em regiões metropolitanas é evidente, uma vez que o gerenciamento de 

resíduos se desenvolve sistematicamente dentro de um contexto intermunicipal. 

3.6 MELHORIA DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E DE 
DEPOSIÇÃO CLANDESTINA 

 

No âmbito de uma gestão associada, seja por meio de convênios ou consórcios, 

municípios podem reunir esforços e elaborar termos de cooperação regionalizados, 

apresentando propostas de padronização dos procedimentos administrativos de 

licenciamento, no sentido de promover o nivelamento das informações contidas nas 

legislações locais, de realizar a unificação das exigências e dos processos de 

monitoramento de transporte, através de sistemas eletrônicos de cadastro e 

preenchimento de formulários, e de aprimorar o direcionamento de uma fiscalização 

integrada/coordenada.  

3.7 AUMENTO DO PODER DE NEGOCIAÇÃO 

 

A unificação administrativa proporcionada por uma gestão associada pode ganhar 

representatividade em negociações políticas e com entidades privadas, aumentando 

também o poder de influência sobre as partes interessadas. Explorando essa 

vantagem, o bloco associado de entes federativos poderia, por exemplo, ter como 

objetivo incentivar a implementação e/ou melhoria dos sistemas de logística reversa 

que estão em processo de ampliação no País, ao passo que os setores empresarias 

teriam ainda mais interesse em dialogar com grupos organizados. Além disso, como a 

logística reversa deve atender todas as localidades, seria muito mais prática a 

negociação com diversos municípios do que com um por vez. 

A atração de grandes plantas de tratamento e reciclagem de resíduos também seria 

uma negociação possível de ser facilitada pela representatividade de vários municípios. 

A partir da organização de uma região e da verificação de sua capacidade de promover 

a interação intermunicipal em temas de interesse comum, tanto as entidades privadas 

para reciclagem, quanto o próprio Governo do Estado, poderiam perceber, na 

associação, um investimento mais promissor. 
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As iniciativas associadas também ampliam os canais de comunicação entre os entes 

federativos, estreitando a relação entre municípios de uma mesma região (que muitas 

vezes pouco interagem). 

Em contrapartida, a gestão associada apresenta desafios de articulação política para a 

gestão de interesses comuns, em conflito com interesses políticos próprios de cada 

município, destacando a importância de elaboração de um aparato legal consistente e 

uma gestão independente. 

3.8 MENOR DEMANDA DE ÁREAS DISPONÍVEIS 

 

A ação associada permitiria a centralização de unidades para o gerenciamento de 

resíduos, que atendessem uma maior região e quantidade de resíduos a tratar e 

destinar de forma ambientalmente adequada.  

Reduzir a necessidade de áreas significa reduzir também o total de áreas de influência 

direta e indireta (AID/AII) afetadas por impactos socioambientais. 

3.9 GANHO DE ESCALA DE PRODUÇÃO 

 

As unidades para o gerenciamento, que demandam os resíduos como insumo de seu 

negócio, necessitam destes para garantir viabilidade. Em termos econômicos, quanto 

mais insumos existirem e mais barato forem, melhor, e isso seria consequência de uma 

ação associada com ganho de escala.  

Com uma maior área de cobertura de coleta e a centralização de unidades para o 

sistema de gerenciamento, um maior volume de resíduos estaria disponível para 

tratamento e destinação final em cada unidade. Maiores volumes proporcionam 

menores custos de implantação e operação. 

Alguns resíduos mais específicos, com menor índice de geração e consequente 

dificuldade de viabilização de sistema de gerenciamento (por exemplo, resíduos 

previstos para a logística reversa na PNRS), também poderiam passar a ter seu 

gerenciamento mais viável economicamente, com a ampliação da população atendida. 
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3.10 OTIMIZAÇÃO DE FLUXOS LOGÍSTICOS 

 

Com a existência de unidades centralizadas e com maiores capacidades de 

atendimento para tratamento e destinação dos resíduos sólidos, o fluxo logístico seria, 

em parte, concentrado. 

Essa concentração poderia, por exemplo, justificar a criação de unidades de transbordo 

em locais estrategicamente definidos, reduzindo a demanda por transporte, tendo, 

como consequência direta, a redução de custos de movimentação de resíduos, e, 

indireta, o menor consumo de combustíveis fósseis, a redução do desgaste de 

equipamentos e da infraestrutura e a redução de emissões atmosféricas, dentre outros. 

3.11 AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A integração de programas de educação ambiental com compartilhamento de recursos 

viabilizaria a ampliação de sua abrangência, contribuindo para a mudança de cultura e 

comportamento do cidadão e melhoria socioambiental nas relações da comunidade. 

No setor privado, o investimento em programas de educação ambiental criaria 

condições para o cumprimento mais efetivo do papel de responsabilidade 

socioambiental das empresas. 

3.12 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

 

A otimização do sistema de gestão e gerenciamento de resíduos, por meio do incentivo 

à sua redução, reaproveitamento e reciclagem certamente traria contribuição para a 

preservação ambiental e de recursos naturais. 
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4 - PLANEJAMENTO REGIONAL E OUTRAS FORMAS DE 
SOLUÇÕES COMPARTILHADAS EXISTENTES DENTRO 
DA RMBH E OUTROS ARRANJOS 

A Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto das 

Metrópoles, nos termos do art. 2o, inciso II, considera-se função pública de interesse 

comum “a política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um 

Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes”. 

Em Minas Gerais, o conceito de função pública de interesse comum está previsto no 

art. 43o da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 (CE/1989). De acordo com 

o mencionado dispositivo: “considera-se função pública de interesse comum a atividade 

ou o serviço cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou 

cause impacto nos outros Municípios integrantes da região metropolitana. ” 

A Lei no 12.305/2010, que institui a PNRS, em consonância com o comando 

constitucional federal, estabelece, em seu art. 11o, inciso I, a competência dos Estados 

quanto à integração e organização das funções públicas de interesse comum, 

relacionada à gestão de resíduos sólidos, nos seguintes termos: 

Art. 11o - Observadas as diretrizes e demais determinações 

estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados:  

I - promover a integração da organização, do planejamento e da 

execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à 

gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar estadual 

prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal; [...] 

Para exercer sua competência constitucional de instituir regiões metropolitanas, o 

Estado de Minas Gerais elaborou um arranjo institucional de gestão metropolitana, por 

meio do art. 46o da CE/1988 e da Lei Complementar Estadual nº 88, de 12 de janeiro 

de 2006 (Dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo 

de Desenvolvimento Metropolitano). 

O referido arranjo contempla diversas instâncias administrativas, que devem ser criadas 

para atender a cada região metropolitana do Estado, quais sejam: Assembleia 

Metropolitana, Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e Agência de 

Desenvolvimento Metropolitano. O arranjo mineiro de gestão metropolitana também 

prevê instrumentos de planejamento, a saber, o Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano (FDM) e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), os quais, 

de igual modo, devem ser criados, a exemplo de Belo Horizonte, para cada região 

metropolitana.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art25§3


 

 

Página: 28/83 

Arquivo: 126-REL-CONS-P3-GESTAO-ASSO-R02-161116 

O Município de Belo Horizonte, cujas manchas urbanas se confundem com as dos 

Municípios de seu entorno, integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 

atualmente disciplinada pela Lei Complementar Estadual no 89, de 12 de janeiro de 

2006 (Dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte), juntamente com os 

Municípios de Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, 

Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba, 

Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, 

Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa 

Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e 

Vespasiano.  

De forma a completar a engrenagem institucional de gestão da RMBH, em 2009, a Lei 

Complementar Estadual no 107, de 12 de janeiro de 2009, criou a Agência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH), 

autarquia territorial e especial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional, 

Política Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU), dotada de poder de polícia, com 

caráter técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação 

urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da RMBH e apoio 

à execução de funções públicas de interesse comum (art. 1o da Lei Complementar 

Estadual no 107/2009). 

As funções públicas de interesse comum da RMBH que delimitam a abrangência da 

atuação da gestão metropolitana foram definidas no artigo 8o da Lei Complementar no 

89/2006, o qual inclui, dentre outros serviços públicos, o saneamento básico, 

abrangendo os seguintes aspectos: 

Art. 8º A atuação dos órgãos de gestão da RMBH abrangerá: [...] 

IV - no saneamento básico: a) a integração dos sistemas de 

abastecimento e esgoto sanitário do aglomerado metropolitano;  

b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e 

atendimento integrado a áreas intermunicipais;  

c) a macrodrenagem de águas pluviais; [...] 

4.1 ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA EXISTENTES NA 
RMBH 

 

No âmbito da RMBH, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI). 

O PDDI, contempla uma ampla concatenação de políticas, programas e ações, para 

tratar das oportunidades e problemas identificados na escala metropolitana. Na 

amplitude de propostas encadeadas no PDDI, foram formulados quatro eixos temáticos 

integradores da RMBH. São eles: 
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1) Eixo Urbanidade: relaciona políticas voltadas para a democratização dos espaços 

públicos, valorização da diversidade cultural, promoção de atividades culturais e 

criativas, gestão territorial da educação e cultura, financiamento da cultura; 

2) Eixo Acessibilidade: conjunto de políticas voltadas para mobilidade, moradia e 

ambiente urbano, saúde, assistência social, democracia digital; 

3) Eixo Seguridade: políticas voltadas para a segurança pública, gestão dos riscos 

ambientais e de mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, formação 

e qualificação profissional, apoio à produção em pequena escala; 

4) Eixo Sustentabilidade: políticas voltadas para o desenvolvimento produtivo, 

territórios minerários, gestão dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos, 

saneamento básico, recuperação de áreas de interesse para a conservação 

ambiental, compensação e valoração de serviços ambientais, mitigação de gases 

de efeito estufa. 

Com foco no eixo Sustentabilidade, na temática que interessa à presente análise, o 

PDDI formulou bases de uma Política Metropolitana Integrada de Resíduos Sólidos, 

prevendo, como objetivo geral, a definição de soluções integradas e regionalizadas 

para a gestão dos resíduos sólidos urbanos na RMBH, com o intuito de promover a 

erradicação de lixões e de "bota-fora" clandestinos de entulhos, a implantação de 

sistemas que atendam adequadamente as etapas na hierarquia da destinação de 

resíduos sólidos (redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final dos rejeitos). Como objetivos específicos da Política Metropolitana 

Integrada de Resíduos Sólidos proposta no PDDI, estão previstos: 

 Realização de diagnósticos; 

 Definição de critérios de localização adequada de unidades de tratamento e 

destinação final;  

 Identificação da infraestrutura física necessária ao manejo, tratamento e destino 

final dos resíduos;  

 Apoio à implantação de soluções compartilhadas entre municípios próximos;  

 Definição de metas e medidas para redução e recuperação de resíduos, com ações 

para implantação de sistemas de coleta seletiva, associadas à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

 Definição de medidas para logística reversa; 

 Definição de medidas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas 

unidades de disposição final de resíduos sólidos. 

 



 

 

Página: 30/83 

Arquivo: 126-REL-CONS-P3-GESTAO-ASSO-R02-161116 

Os objetivos específicos da Política Metropolitana Integrada de Resíduos Sólidos do 

PDDI são:  

1) Programa de Erradicação de Lixões e Tratamento e Destinação Final Adequados 

dos RSU; 

2) Programa de Erradicação de Bota Fora Clandestino e de Gestão Adequada de 

Resíduos da Construção e Demolição; 

3) Programa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis; 

4) Programa de Gestão Adequada dos Resíduos Orgânicos; 

5) Programa de Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde; 

6) Programa de Desenvolvimento Institucional para Gestão Integrada, Regionalizada 

e Consorciada dos Resíduos. 
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Figura 2 – Planejamento Metropolitano para a gestão de resíduos sólidos na RMBH 
Fonte: Myr, 2015 

 

 

4.2 SOLUÇÕES ASSOCIADAS OU COMPARTILHADAS EM 
ARRANJOS INDEPENDENTES DO SISTEMA DE GESTÃO 
METROPOLITANA 

 

Independentemente da existência do arranjo metropolitano para a gestão de resíduos 

sólidos na RMBH, devem ser avaliadas as condições e possibilidades de adoção de 

outras soluções voluntárias de gestão associada dos resíduos sólidos entre Belo 

Horizonte e outros Municípios, sejam eles integrantes da RMBH ou não. Caso seja 

identificada a viabilidade de adoção de soluções associadas com um ou mais 

municípios, para a concretização de objetivos comuns, o Município de Belo Horizonte 

poderá propor articulações associadas com tais municípios, além das soluções de 

gestão associada já desenvolvidas ou que venham a ser desenvolvidas no sistema 

institucional da RMBH.  
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5 - O CONTEXTO DE BH DENTRO DA POSSIBILIDADE DE 
GESTÃO ASSOCIADA 

A Figura 3 a seguir apresenta os 34 municípios que atualmente compõem a RMBH e 

os 16 do Colar Metropolitano de Belo Horizonte, além de destacar a mancha de 

ocupação, pela população, em cada unidade territorial. Fica evidente a conurbação 

existente entre BH e municípios imediatamente limítrofes. Essa situação de 

transbordamento urbano dificulta a gestão dos serviços públicos de forma 

individualizada, incluindo os resíduos sólidos.   

O município de Belo Horizonte possui aproximadamente 53% da população total da 

região metropolitana, com 2,5 milhões de habitantes (IBGE, 2015), sendo responsável 

por 37,5% do Produto Interno Bruto (PIB), ou cerca de 55 bilhões de reais (IBGE, 2011). 

O município de Contagem é o segundo maior município, mas é Betim que apresenta o 

segundo mais expressivo PIB da região. 
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Figura 3 - Municípios da RMBH e Colar Metropolitano, com identificação da mancha de ocupação. 

Fonte: Myr Projetos, 2015. 
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Municípios mais populosos e com melhor desenvolvimento econômico tendem a gerar, 

quantitativamente, maior volume de resíduos e ter maior capacidade de gestão e 

gerenciamento dos mesmos. Por outro lado, enfrentam grandes problemas no controle 

e fiscalização, além da falta de áreas para instalação de unidades de tratamento e 

destinação de resíduos. Ou seja, quantitativamente e qualitativamente, Belo Horizonte 

tem papel fundamental sobre a massa de resíduos produzidos na RMBH e Colar, onde 

Betim e Contagem também são grandes contribuintes para o montante total. Estes 

municípios são peças fundamentais na engrenagem da gestão metropolitana, sob o 

ponto de vista da capacidade de gestão e gerenciamento. 
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6 - IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE GESTÃO 
ASSOCIADA 

Os arranjos de gestão associada para os resíduos sólidos, entre entes federativos (ou 

seja, no âmbito do Poder Público), permitiria o compartilhamento das atividades e 

serviços de: 

 Gestão de resíduos sólidos: busca de soluções de planejamento, regulação, 

produção de informações e fiscalização dos procedimentos com resíduos sólidos em 

geral (RSU, resíduos domiciliares de grandes geradores, resíduos especiais - RCC 

e RSS), incluindo, não só o monitoramento, como também a fiscalização sobre os 

geradores de resíduos sólidos especiais, aos quais incumbe a responsabilidade pela 

coleta e demais etapas de destinação final ambientalmente adequada; 

 Gerenciamento de RSU (resíduos domiciliares e de serviços públicos de limpeza 

urbana): manejo/operacionalização direta ou indireta (via delegação por concessão 

de serviços públicos à iniciativa privada) dos serviços de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada (incluindo a 

disposição final de rejeitos) dos RSU.  

 

As etapas para identificação das possibilidades de gestão associada, por tipo de 

resíduos, são as seguintes:  

 

Figura 4 - Esquema de identificação das possibilidades de gestão associada 

Fonte: Myr Projetos, 2015. 
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6.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

GESTÃO DOS RSU EM BELO HORIZONTE 

 

Papel, metal, plástico e vidro 

A destinação dos resíduos recicláveis, coletados pela SLU, às unidades de 

processamento das 7 (sete) associações e cooperativas de catadores, é formalizada por 

meio de convênios.  A triagem e a comercialização dos materiais recicláveis são feitas 

pelos associados/ cooperados, cuja inclusão sócio produtiva tem previsão legal na PNRS 

e deve ser priorizada pela gestão pública.  

A comercialização em rede apresenta a vantagem de negociar um melhor valor de venda 

para todas as entidades, independentemente da quantidade processada por cada uma.  

Em Belo Horizonte, existem duas redes: a REDESOL e a CATAUNIDOS.  

Segundo Oliveira (2012), foram identificados ao menos 19 compradores de materiais 

recicláveis em negócios com as organizações de Belo Horizonte, sendo que dois deles 

são proprietários de diversos depósitos que compram os materiais recicláveis. Eles 

estimulam o surgimento de novos depósitos, com empréstimo de dinheiro e 

equipamentos, na condição de exclusividade na negociação. 

O mercado para o material potencialmente reciclável ainda é bastante restrito, 

principalmente em relação a compradores finais. Estes preferem negociar diretamente 

com os intermediários e pequenos comerciantes, que se constituem no destino natural 

do material processado nas associações e cooperativas, conforme estudo do 

INSEA/WWF (2013). 

O fortalecimento das redes possibilitaria a comercialização direta com a indústria 

recicladora, a partir: 

 da capacitação e treinamento dos catadores, para ampliar a capacidade de produção 

e gerenciamento, por meio de sistema eletrônico; 

 da melhoria da infraestrutura física dos galpões existentes ou da inclusão de outras 

unidades, para armazenamento dos recicláveis processados. 

Diante disso, em relação ao incentivo à gestão associada, destacam-se as possibilidades 

de ampliação dos Programas Municipais de Coleta Seletiva entre os municípios 

conurbados com Belo Horizonte, cujas associações e cooperativas integram a 

REDESOL e a CATAUNIDOS, por meio da viabilização de unidades compartilhadas de 

processamento, beneficiamento e comercialização de materiais recicláveis.  
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A melhor estruturação do mercado da reciclagem é outro ponto que deve acompanhar a 

melhoria dos Programas de Coleta Seletiva. Para isso, ganharia força a articulação em 

âmbito intermunicipal, por meio do Governo de Minas Gerais ou da Agência 

Metropolitana, para atração de indústrias recicladoras para a região, valorizando assim 

todas as etapas de manejo dos resíduos recicláveis. 

 

Poda, madeira e resíduos orgânicos 

O serviço de poda e supressão de árvores em Belo Horizonte é de responsabilidade da 

Prefeitura, sendo executado pelas Gerências Regionais de Manutenção - 

GERMA/GERJAV. Porém, parte dessa atividade é realizada pela CEMIG - Centrais 

Elétricas de Minas Gerais, em frequências pré-determinadas. 

A CEMIG terceiriza o serviço de poda e não possui dados de quantitativos de volume ou 

massa de resíduos gerados/destinados. A responsabilidade de destinação final dos 

resíduos cabe ao empreiteiro, o qual deve, por contrato, apresentar o comprovante de 

descarte do resíduo, emitido pelo receptor que, por sua vez, deverá comprovar sua 

legalidade de operação, por meio de licença ambiental ou substituta. A destinação mais 

comumente verificada é a CTR Macaúbas, evidenciando a não reciclagem desses 

resíduos. 

Fica claro que os resíduos de poda também podem ter o gerenciamento otimizado. 

Inicialmente, pode-se reunir a CEMIG e a SLU (GERMA/GERJAV), para a discussão de 

propostas, sendo esta uma ação de interesse estratégico para todas as partes. Deve-se 

pensar em soluções que vão além da compostagem, uma vez que esse processo 

demanda grande espaço físico, da forma como é atualmente executado. 

 

Desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Destaca-se, como instrumento para viabilização de ações de gestão associada, o 

Projeto Sustentador 40, da Prefeitura de Belo Horizonte, qual seja, Desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, que tem como 

objetivo fomentar a articulação entre Belo Horizonte e os municípios da RMBH, através 

de instrumentos diversos de parcerias. Considerando essa diretriz municipal, foi formada 

a Rede 10, instância de governança colaborativa interinstitucional, que agrega os 10 

municípios conurbados da RMBH e procura canalizar esforços e compartilhar recursos 

técnicos, políticos e financeiros, voltados para a melhoria das condições de vida da 

população e para a busca de melhores condições de integração no âmbito metropolitano, 

orientada por projetos comuns. O compartilhamento de experiências, as ações de 
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nivelamento do quadro técnico e a discussão de problemas têm por objetivo a 

compatibilização de ações e de políticas públicas locais (saúde, segurança, meio 

ambiente, uso e ocupação do solo, habitação, etc.), a tomada de decisões por consenso, 

e a elaboração de projetos de interesse comum, com vistas à obtenção de recursos que 

os viabilizem.  

 

GESTÃO DE RSU NA RMBH E COLAR METROPOLITANO 

Seguindo as diretrizes do PDDI e do Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos e 

buscando contornar a situação de que 44% dos municípios da RMBH e Colar 

Metropolitano dispõem seus resíduos sólidos urbanos de maneira incorreta (lixões ou 

aterros controlados), a proposta de gestão associada de resíduos sólidos urbanos na 

RMBH apresenta complexa engrenagem, envolvendo uma série de instrumentos 

jurídicos que foram celebrados entre as partes envolvidas.  

O projeto PPP RSU de concessão administrativa dos serviços de transbordo, tratamento 

e disposição final de resíduos sólidos urbanos da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte e Colar Metropolitano, estabelece convênio de cooperação e contratos de 

programa entre o Estado de Minas Gerais e 43 municípios da RMBH e Colar 

Metropolitano. Por meio desse mecanismo de gestão associada, o Governo do Estado 

pretende coordenar, de maneira compartilhada com os municípios, parte do serviço 

público de gestão de resíduos sólidos urbanos  

Encabeçando o convênio de cooperação com os municípios da RMBH, o Estado de 

Minas Gerais, por meio de contrato de concessão na modalidade de parceria público-

privada, delegou a prestação dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados nos territórios dos 

municípios convenentes. Por meio da Agência da RMBH, o Estado ficou responsável 

pela fiscalização da execução dos serviços delegados ao parceiro privado. Os municípios 

convenentes, por sua vez, continuariam responsáveis pela coleta domiciliar dos resíduos 

sólidos urbanos e por todas as etapas que antecedem o transbordo.  
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Figura 5 - Fluxo de resíduos desenhado na PPP RSU 

Fonte: Governo de Minas, 2014. 

A partir do organograma apresentado a seguir, serão delineados, de forma cronológica, 

os principais aspectos dos instrumentos jurídicos envolvidos no projeto da PPP de 

Resíduos Sólidos Urbanos da RMBH.  
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Figura 6 - Modelagem jurídica da PPP RSU na RMBH e Colar 

Fonte: SEDE-MG, Unidade Central de Parcerias Público-Privadas (Unidade PPP) 

 

Em junho de 2012, o Estado de Minas Gerais, com a interveniência da Secretaria 

Extraordinária de Estado de Minas Gerais (SEGEM), da Agência de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH) e do Ministério Público de Minas 

Gerais (MPMG), celebrou convênio de cooperação com municípios da RMBH e 

respectivo Colar Metropolitano, totalizando 43 municípios, visando a adesão dos 

munícipios convenentes à Parceria Público-Privada (PPP) de Resíduos Sólidos Urbanos. 

O convênio de cooperação promove a delegação, dos municípios ao Estado, das 

atividades de organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos 

municipais de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 

gerados na RMBH, pelo prazo de 30 anos. A coleta e o transporte de resíduos sólidos 

urbanos até o sistema de transbordo permanecem sob a exclusiva responsabilidade dos 

municípios, assim como, quando necessário, o tratamento e a disposição final de 

resíduos.  

No seio do convênio de cooperação 01/2012, foram celebrados "convênios de regulação" 

(também chamados de "convênios de cooperação técnica"), individualmente entre cada 

município e a ARMBH, para a delegação das tarefas de organização, fiscalização e 

regulação dos serviços para a ARMBH.  
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Os valores estabelecidos para os municípios e para o Estado de Minas Gerais nos 

contratos de programa foram mensurados a partir de estudos sobre a quantidade total 

de Resíduos Sólidos Urbanos, gerada em cada município signatário do convênio de 

cooperação, englobando a quantidade atualmente gerada e a estimativa da quantidade 

que virá a ser gerada nos próximos 30 (trinta) anos. Estipulou-se que o pagamento a ser 

efetuado pelos municípios ao Estado seria feito de acordo com a seguinte fórmula: PRM 

= QRS x R$ 18,00/tonelada, na qual: PRM = Parcela Remuneratória Municipal; QRS = 

Quantidade (em toneladas) de resíduos sólidos urbanos entregues à concessionária, 

devidamente pesada.  

O cálculo de tal valor seria apurado de forma diferenciada, para menos ou para mais, a 

depender da incidência das cláusulas sétima e oitava, as quais, respectivamente, 

preveem: 

 estímulos: casos em que os municípios, alcançando metas de reciclagem fixadas em 

instrumento de Plano de Metas vinculado ao contrato de programa, receberão 

créditos fixados de 50% (cinquenta por cento) da diferença entre o valor a ser pago 

pelo Estado, por tonelada destinada à concessionária, e o valor por tonelada a ser 

pago pelos municípios ao Estado. O crédito resultante da concessão desse estímulo 

deverá ser destinado a outras ações ligadas à implementação de coleta seletiva.  

 desestímulos: casos em que os municípios, deixando de cumprir suas obrigações ou 

não adotando medidas visando a implementar as metas relacionadas à coleta 

seletiva, passam a pagar R$ 27,00/tonelada.  

Em contrapartida ao aporte financeiro fornecido pelo Estado, cada município ficou 

responsável pela implantação da coleta seletiva, com a inclusão socioprodutiva de 

organizações de catadores de materiais recicláveis, atendendo diretrizes ambientais e 

sociais. A teia de obrigações firmadas no "projeto PPP RSU da RMBH e Colar 

Metropolitano", pode ser resumidas, conforme segue: 
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Figura 7 - Obrigações delineadas no projeto PPP RSU da RMBH e Colar 

Fonte: SEDE-MG, Unidade Central de Parcerias Público-Privadas (Unidade PPP) 

 

A parceria público-privada ora em análise está atualmente suspensa. O Governo de 

Minas Gerais pretende rever os seus termos e adaptar o Plano Logístico. Tal medida foi 

adotada após a obtenção de informações das Secretarias de Estado de 

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU) e de 

Desenvolvimento Econômico (SEDE), as quais apontaram que seria possível equacionar 

os custos da PPP (considerado oneroso para o Estado), a partir de ajustes na estrutura 

logística. 

Na RMBH apenas 16 municípios possuíam sistema de coleta seletiva, e destes, em 

apenas 11 foram identificadas ao menos uma organização de catadores (PMRS, 2013). 

Nesse sentido, a PPP RSU estabeleceu metas para os municípios, mas não apontou 

caminhos para os municípios seguirem. As metas foram estratificadas de acordo com o 

porte do município, e observando que não haverá meta nos primeiros 24 meses. As 

metas serão revistas a cada 5 anos e aqueles que já possuem % de recuperação de 

recicláveis superiores às metas, não poderão reduzir o atendimento existente.  
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Tabela 4 - Quadro referência da coleta seletiva do projeto PPP RSU da RMBH e Colar 

 

Fonte: SEDE-MG, Unidade Central de Parcerias Público-Privadas (Unidade PPP) 

 

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE GESTÃO ASSOCIADA DE RSU 

 

Implicações jurídicas da adesão de Belo Horizonte à PPP Estadual 

A adesão de BH a uma proposta de gestão associada para RSU, seja a PPP RSU ou 

outra, deve passar obrigatoriamente pela avaliação das implicações jurídicas de uma 

eventual rescisão do contrato vigente com a CTRS Macaúbas para aterragem de RSU. 

O Contrato no 266/2008 da PBH com a CTRS Macaúbas com vigência de 25 anos, até 

2033, prevê a rescisão como causa de sua extinção (cláusula 31.1.4) e, como hipóteses, 

prevê a rescisão por inadimplemento (cláusulas 35.1, 35.1.1 e 35.1.2) e a rescisão 

amigável (cláusula 35.2). Aqui interessariam, tão somente, os itens 35.2 e 31.1.4, a 

seguir transcritos: 

Cláusula 35 – Rescisão (...) 

35.2 - O presente contrato também poderá ser rescindido amigavelmente 

pelas PARTES, na forma da Lei. 

Cláusula 31 - Casos de extinção do contrato (...) 

31.1.4 - Rescisão: A contratada terá direito a indenização correspondente 

ao saldo não amortizado ou depreciado dos bens reversíveis ou 

investimentos cuja aquisição ou execução, devidamente autorizada pelo 

contratante, tenha ocorrido nos últimos 5 (cinco) anos do prazo da 

concessão administrativa desde que realizada para garantir a 

continuidade e atualidade dos serviços abrangidos, e a ser calculada nos 

termos da lei. 
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Os impactos financeiros de uma eventual rescisão do contrato celebrado com a empresa 

Macaúbas Meio Ambiente S/A deverão ser aferidos concretamente e cotejados com as 

vantagens econômico/financeiras e operacionais a serem obtidas pelo Estado de Minas 

Gerais e por Belo Horizonte, na hipótese da entrada de Belo Horizonte no Projeto PPP 

Resíduos Sólidos, tendo em vista os possíveis ganhos em economia de escala e 

consequente redução do custo unitário por tonelada.  

O Município de Belo Horizonte deve considerar quais seriam os custos para a realização 

do transbordo dos resíduos sólidos urbanos de forma individual e compará-los com os 

ganhos de economia de escala na hipótese de participação no Projeto PPP de RSU da 

RMBH.  

Dentro da perspectiva do projeto de PPP RSU da RMBH, o Estado de Minas Gerais 

assume 80% (oitenta por cento) dos custos dos serviços, perante a concessionária 

EMTR. Como visto, contudo, tal assunção de oneroso aporte financeiro, por parte do 

Estado, está em processo de revisão (PPP atualmente suspensa). 

Cogita-se a celebração de instrumentos jurídicos, em separado, para contemplar e 

dimensionar a entrada de Belo Horizonte, porque o projeto PPP RSU da RMBH foi 

delineado, principalmente, para atendimento a municípios menores e carentes de 

recursos financeiros e com deficiências de capacidade gerencial e técnica, tendo o 

Estado de Minas Gerais assumido grande parte dos custos (80%), mediante a 

contrapartida do alcance de metas de coleta seletiva, pelos municípios convenentes. 

Diante disso, a entrada de Belo Horizonte na PPP RSU da RMBH não poderia ocorrer 

dentro dos mesmos moldes e condições dos instrumentos jurídicos já celebrados com 

os municípios de pequeno porte (cujo respaldo financeiro é proporcionado, em maior 

parte, pelo Estado de Minas Gerais, como já visto). Belo Horizonte entraria como 

convenente em um arranjo paralelo, mediante a celebração de um contrato de programa 

delegando ao Estado tão somente a gestão/fiscalização da execução dos serviços 

contratados e assumindo, perante a concessionária, a integralidade dos custos de suas 

próprias demandas para os serviços de transbordo e aterragem. 

A entrada de Belo Horizonte no projeto PPP RSU da RMBH, a ser debatida com o 

Governo do Estado, representaria, uma modificação contratual qualitativa e, ainda, 

modificação quantitativa, devendo ser avaliados, concretamente: (1) os mecanismos de 

recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro previstos; (2) os limites legais 

previstos no art. 65o da Lei no 8.666/1993, para fins de alterações contratuais 

quantitativas e qualitativas, por meio de ajuste consensual entre as partes e, ainda, (3) a 

capacidade técnica e operacional da empresa contratada na PPP metropolitana, para 

absorver a demanda decorrente da inserção de Belo Horizonte no projeto. 

 



 

Página: 45/83 

Arquivo: 126-REL-CONS-P3-GESTAO-ASSO-R02-161116 

Implicações econômicas 

 

Operações de transbordo 

As operações de transbordo, de maneira genérica, já são amplamente utilizadas para 

gerar economias claras e facilmente percebidas em diversas áreas. Isso se deve ao 

aspecto que a literatura trata como economias de escala e de distância consideradas na 

composição dos custos de transporte, conforme identificado por Correa Jr et al. (2001) e 

McCann (2001). O transbordo para veículos de maior porte explora economias 

originadas da interface das variáveis “distância” e “quantidades a serem movimentadas”, 

que segundo McCann (2001), conjuntamente, definem que, quanto maior a distância, 

mais economias serão absorvidas do uso de veículos de maior porte. 

Pela economia de escala, podemos visualizar a relação custos de transporte/massa 

transportada, que dá origem a uma curva convexa, mostrado que o custo da carga 

transportada cai quando a capacidade do veículo aumenta. As economias de distância 

evidenciam que, à medida que as distâncias aumentam, então, a relação custos de 

transporte/distância é crescente, produzindo uma curva de formato côncavo. Juntas, as 

economias de escala e de distância nos ensinam que o veículo de capacidade ótima 

para o transporte de cargas tende a aumentar com o aumento da distância e da 

quantidade, e vice-versa. 

 

  

Economia de escala 
 

(R$/t x massa) 

Economia de distância 

(R$/t x distância) 

Figura 8 - Economias de escala e de distância que agem na formação dos custos de 
transporte 
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Dessa forma, a quantidade a ser transportada é a variável fundamental para definir a 

viabilidade de uma estação de transbordo e a definição do perfil adequado da frota de 

veículos. Isso se aplica, tanto para o município de Belo Horizonte, quanto para a adoção 

de uma operação estratégica associada com os demais municípios da RMBH ou colar 

metropolitano.   

A movimentação no transbordo da CTRS-BR040 foi de 291.452,77 t, para um total de 

coleta domiciliar e resíduos públicos de 828.157,80 t, o que equivaleu a 35% da operação 

de resíduos urbanos em 2014. Então, considerando que a estação de transbordo da 

CTRS-BR040 recebe em torno dos 35% do total de resíduos gerados em Belo Horizonte, 

sugere-se, primeiramente, o incremento na utilização da atual estação, bem como que, 

seja mais profundamente avaliada sua integração a outras áreas conurbadas da Região 

Metropolitana.  

Em virtude da otimização das distâncias necessárias ao processo de gerenciamento de 

resíduos, mais do que direcionar outras regionais para o mesmo transbordo deve ser 

considerada a possibilidade de utilização da estação de transbordo atual dentro do 

cenário metropolitano.  

A decisão sobre o uso e intensificação de estações de transbordo requer uma avaliação 

mais aprofundada de sua viabilidade econômica, para uma análise mais rigorosa e 

respaldada, sob o ponto de vista financeiro. No entanto, tendo como referência as 

informações aqui mencionadas e uma definição de estratégia bem fundamentada de 

localização de estruturas de transbordo, em função dos quantitativos de resíduos 

gerados nas regiões limítrofes a Belo Horizonte, a análise da adesão do Município de 

Belo Horizonte ao PPP da RMBH e Colar merece ser aprofundada. 

A partir das informações disponíveis, um cenário possível é a comparação inicial apenas 

dos custos da operação da atual estação de transbordo de Belo Horizonte, com os custos 

de operação de transbordo projetados para a Região Metropolitana (custos diretos).    
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podem ser comparados os custos previstos para transbordo e destinação final para os 

municípios da PPP RSU, com os custos realizados (pagos) em Belo Horizonte para as 

mesmas finalidades.  
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Tabela 5 - Estimativas de custos de transbordo e destinação final, realizado para 

BH e projetado pela PPP RSU para a RMBH e Colar 

Referência R$/t 

RMBH Lote 1* 79,13 

RMBH Lote 2** 72,13 

Belo Horizonte Custos diretos 

Transbordo*** 12,75 

Disposição final*** 41,38 

Total  54,13 

Notas:  
*Lote 1:  Baldim, Barão de Cocais, Caeté, Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Fortuna de Minas, Funilândia, 

Inhaúma, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Prudente de 
Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Santa Bárbara, Santa Luzia, São José da Lapa, São 
José da Varginha, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Vespasiano  

**Lote 2:   Belo Vale, Betim, Bonfim, Contagem, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, Juatuba, Mário 
Campos, Mateus Leme, Moeda, Pará de Minas, Rio Manso, São Joaquim de Bicas e Sarzedo  

*** Referem-se aos custos unitários, que seriam os custos da Erro! Fonte de referência não encontrada., coluna 

“Transbordo de Resíduos na CTRS-BR040”, divididos pela quantidade de resíduos que foram transbordados no local, 
informados na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
*** Referem-se aos custos unitários, que seriam os custos da Erro! Fonte de referência não encontrada., coluna 
“CTR Macaúbas”, divididos pela quantidade de resíduos que foram entregues no local, informados na Erro! Fonte de 
referência não encontrada.. 

 
Fonte: Para RMBH - Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Para Belo Horizonte 
- Estimativas Myr 
 

 

Considerando a comparação dos custos diretos estimados para Belo Horizonte e os 

custos para os municípios da RMBH, independentemente do lote, a diferença é bastante 

significativa. Diante disso, há indicações, de que na eventualidade de entrada de BH na 

PPP, os maiores beneficiários podem ser os demais municípios da RMBH. Porém, o 

aumento no volume das operações de transporte e destinação final, bem como, 

eventualmente de transbordo, podem proporcionar ganhos adicionais para o município 

de Belo Horizonte, considerando os ganhos de escala que serão acessíveis ao operador, 

com consequente redução do custo das operações. 

As informações apresentadas permitem vislumbrar os custos da operação de Belo 

Horizonte com transbordo e aterragem no ano de 2014 e os custos projetados para a 

gestão metropolitana dos RSU. Os valores de custos totais (custos previstos nos 

contratos e custos indiretos com despesas administrativas) projetados para a RMBH e 

Colar Metropolitano são muito próximos quando comparados aos custos totais para Belo 

Horizonte. No entanto, quando comparados os custos diretos (custos previstos nos 

contratos de concessão para serviços de transbordo e aterragem), a diferença de custos 

é considerável. Deve-se ressaltar a necessidade de se analisar, não só a questão 

econômica, mas também logística, para que uma comparação correta entre os dois 

modelos possa ser feita. 
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Aterramento de resíduos 

Para além da possibilidade de ganho de escala com redução do custo unitário por 

tonelada, uma eventual participação de Belo Horizonte na PPP metropolitana para 

gestão associada e delegação à iniciativa privada de forma compartilhada  com outros 

municípios dos serviços de transbordo, tratamento e aterragem, representaria, também, 

maior atendimento às diretrizes da PNRS, especialmente em relação ao aterramento 

preferencial apenas para rejeitos, se  comparado  aos termos do Contrato nº 266/2008, 

celebrado com Macaúbas Meio Ambiente S/A, cujo objeto é a prestação de serviço 

público de disposição final em aterro sanitário dos resíduos sólidos provenientes da 

limpeza urbana do Município de Belo Horizonte, conforme cláusula 4.1, pelo prazo de 25 

anos, ou seja, vigência até 25 de novembro de 2033. 

Apesar de suspenso para fins de adequação logística dos fluxos de transporte e 

destinação e de valores arcados pelo Estado de Minas Gerais, como aporte financeiro 

aos municípios, o Projeto PPP RSU da RMBH prevê:  

 critérios remuneratórios mais condizentes com as diretrizes da PNRS (haja vista a 

adoção do coeficiente ambiental na fórmula de cálculo da remuneração, baseada na 

quantidade de RSU efetivamente aterrada);  

 mecanismos de estímulo a outras formas de destinação adequada (com metas de 

coleta seletiva a serem atingidas pelos municípios convenentes); e 

 previsão de redução no montante de RSU entregues para aterragem.  

A despeito da previsão de fontes alternativas de receitas acessórias para a empresa 

contratada, 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 de PPP de Belo Horizonte para aterramento dos resíduos 

foi configurado, essencialmente, tendo como referência uma fórmula de remuneração 

baseada na quantidade de resíduos 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, nos termos também detalhados no produto “Aspectos Legais”, 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. 
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Na perspectiva jurídica, dois aspectos merecem ser avaliados em uma discussão sobre 

a inserção de Belo Horizonte no Projeto Metropolitano, quais sejam: 

 As estimativas de custos financeiros de uma hipotética rescisão do Contrato nº 

266/2008, celebrado com Macaúbas Meio Ambiente S/A, em 20 de novembro de 

2008;  

 As possibilidades e limites legais para alterações quantitativas e qualitativas do 

contrato de parceria público-privada para concessão de serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final de RSU firmado entre o Estado de Minas Gerais e a 

EMTR, diante de uma hipotética adesão do Município de Belo Horizonte ao Projeto 

PPP RSU. 

 

6.2 RESÍDUOS ESPECIAIS 

 

6.2.1 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

GESTÃO DOS RSU EM BELO HORIZONTE 

Belo Horizonte possui uma base legal com destaque positivo no cenário de RSS, a citar 

o Decreto Municipal nº 12.165/2005, o qual está sendo revisado atualmente, com o 

objetivo de otimizar o fluxo e a forma de elaboração, análise e aprovação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde no Município – PGRSS. 

Algumas vezes, as legislações municipais conflitam entre si, a exemplo do licenciamento 

de atividades de gerenciamento de RSS. Como o fluxo dos resíduos é, geralmente, 

intermunicipal, seria desejável a estruturação de um regramento regionalizado para a 

gestão e gerenciamento dos RSS. 

A limitação da rastreabilidade é outro obstáculo para a gestão de resíduos, pelo poder 

público. Um melhor conhecimento da situação do gerenciamento e diagnóstico mais 

minucioso do cenário de RSS em Belo Horizonte e região poderiam contribuir para 

melhorar as condições de planejamento e o direcionamento da fiscalização.  
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GESTÃO DE RSS NA RMBH 

As informações sobre a coleta e o transporte são importantes para identificar os fluxos 

origem/destino, reconhecer os agentes com os quais deverá ser estabelecido um diálogo 

e induzir a participação no processo de gerenciamento dos RSS, garantindo a sua 

eficácia. Além disso, estes dados possibilitam a confirmação das quantidades geradas 

de resíduo (MMA, 2011).  

As empresas que prestam serviços de coleta e transporte de RSS gerados na RMBH e 

CM podem percorrer distâncias superiores a 350 km, desde o local de geração dos RSS 

até a unidade de tratamento licenciada, possibilitando inclusive que RSS gerados na 

região sejam tratados em unidades localizadas em municípios que não pertencem a 

RMBH e ao CM. Este fato indica que a distância percorrida não é entrave para a 

viabilidade econômica de empresas de tratamento de RSS no mercado mineiro, contudo 

desconsidera aspectos ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa e os riscos 

de acidentes no trajeto, considerando que carga transportada apresenta periculosidade 

por sua própria natureza.  
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Tabela 6 - Distâncias percorridas pelos RSS gerados na RMBH e Colar Metropolitano 
durante o transporte e encaminhamento às unidades de tratamento e/ou disposição final 

Faixa Populacional  
Município (onde o RSS é 

gerado)  

Município (onde o  

RSS é destinado ou 

disposto)  

Distância entre 

municípios (km)  

Até 5 mil  -  -  -  

De 5 mil a 10 mil  

Baldim  Prudente de Morais  59,7  

Belo Vale  Belo Horizonte*  72,5  

Bonfim  Belo Horizonte*  79,8  

Capim Branco  Contagem  69,1  

Inhaúma  Prudente de Morais  40,6  

Itatiaiuçu  Santa Luzia  90,5  

Rio Acima  Montes Claros  459  

Rio Manso  Belo Horizonte*  80  

De 10 mil a 30 mil  

Barão de Cocais  Timóteo  155  

Jaboticatubas  Prudente de Morais  69,4  

Sarzedo  Patrocínio  393  

De 30 mil a 100 mil  
Caeté  Betim  78,1  

Igarapé  Betim  18,2  

 Itabirito  Montes Claros  473  

Itaúna  Prudente de Morais  143  

 Matozinhos  Montes Claros  387  

Nova Lima  Santa Luzia  49,2  

 Pará de Minas  Betim  54,9  

 Pedro Leopoldo  Belo Horizonte**  41,5  

De 100mil a 500mil  

Betim  Betim  0  

Ibirité  Contagem  16,7  

Ribeirão das Neves  Montes Claros  398  

Sete Lagoas  Betim  83,4  

Vespasiano  Contagem  42,9  

De 500 mil a 1 milhão  Contagem  Contagem***  -  

>1milhão  Belo Horizonte  

Santa Luzia  17,7  

Sabará  19,9  

Belo Horizonte***  -  

Contagem  19  

Lavras  237  

Juiz de Fora  259  

Montes Claros  426  

* Desde meados de 2014 a SLU (Belo Horizonte) suspendeu o contrato de coleta e disposição de RSS em sua área licenciada o que 

vale para os estabelecimentos privados em Belo Horizonte e de outros municípios, privados ou não.   

** O local de disposição mencionado não está diretamente relacionado com os municípios de destino.  

 *** Disposição no próprio município.  

  

Fonte: AMRBH, 2015.  
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O Plano Metropolitano encontrou o valor médio de R$1,10/km rodado para transporte e 

destinação final dos RSS, a partir de informações das empresas da região, considerando 

a coleta na RMBH e Colar Metropolitano e envio para unidades distantes (como, por 

exemplo, Montes Claros, Juiz de Fora e Patrocínio).  Destacou também que não foram 

encontrados quaisquer mecanismos para monitoramento e controle do fluxo dos RSS 

nas etapas de gerenciamento, nas esferas local, regional e mesmo estadual (AMRBH, 

2015).  

A segregação dos RSS e cobrança pela coleta diferenciada também são um claro 

problema entre os municípios da RMBH e CM, conforme aponta o Plano Metropolitano:  

A pesquisa do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 

(SNIS) (BRASIL, 2014b), referente ao ano de 2012, indicou que, dos 50 

municípios da RMBH e Colar Metropolitanos de Belo Horizonte: 34 

municípios (68%) apresentam coleta diferenciada de RSS; 3 municípios 

(6%) não apresentam coleta diferenciada; e, 13 municípios (26%) não 

responderam. Pelos dados apresentados, verifica-se uma melhor adesão 

dos municípios junto ao SNIS e também melhorias quanto à coleta de 

RSS nos dados de 2012 e 2014 (referentes a 2010 a 2012, 

respectivamente).  

No que tange à cobrança pela coleta diferenciada de RSS, os dados do 

SNIS (BRASIL, 2014b) mostram que 8 municípios (16%) declararam 

cobrar pela coleta dos RSS, 18 municípios (36%) indicaram não cobrar 

pela coleta diferenciada e 24 municípios (48%) não responderam. De 

acordo com os dados primários obtidos pela aplicação de questionários, 

foi constatado que 42% das prefeituras (13 municípios) responderam que 

são responsáveis pela coleta, transporte, destinação e/ou disposição final 

de RSS de empresas privadas. Cabe ainda mencionar que o município 

de Belo Horizonte se responsabilizou pela coleta e transporte de RSS dos 

grupos A4, E e D até meados de 2015 e, o município de Contagem, pela 

coleta e transporte do Grupo D, gerados por empresas privadas. Em Belo 

Horizonte esse serviço é cobrado, para o município de Contagem há 

informação de cobrança, porém não foi confirmada.  

O Plano Metropolitano de RSS identificou que, dos 50 municípios da RMBH e CM, 65% 

encaminham seus RSS para tratamento térmico (Incineração) e, aproximadamente, 22% 

apresentam disposição irregular; os demais não apresentaram resposta aos 

questionários enviados. (AMRBH, 2015). A situação quanto à destinação e/ou disposição 

final dos RSS na RMBH é apresentada a seguir.  
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Figura 9 - Sistemas de destinação e disposição de RSU e RSS. 

Fonte: ARMBH,2015.
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Considerando as atividades licenciadas, o Estado de Minas Gerais tem uma 

capacidade instalada para incineração 28% maior que a de autoclavagem. 

Tabela 7 - Capacidade instalada para autoclavagem e incineração de RSS em MG 

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: AMRBH, 2014 

As unidades de incineração mais utilizadas para destinação dos RSS são localizadas 

em Contagem, Betim, Santa Luzia, Lavras e Juiz de Fora (AMRBH, 2014). Há 

capacidade instalada na região para atender à demanda local, pelo menos em sua 

maioria. 

Tabela 8 - Empresas de tratamento térmico (incineração e autoclave) de RSS 

existentes na RMBH e Colar Metropolitano 

Tipo 
 

Município 
 

Capacidade Instalada 
 

Capacidade operacional 
equivalente 
(em t/ano) 

I Contagem 1 t/h 1.620 

I Prudente de Morais 2,5 t/dia 675 

A e I 
Santa Luzia 

 
Autoclave: 16 t/dia 

Incineração: 9,6 t/dia 
6.750 

TT Lagoa Santa 6 m³/dia  

I Contagem 0,15 t/h  4.212 

TDF Nova Lima 0,9 t/dia 243 

I Sarzedo 5,5 t/h 1.485 

Total anual 14.985 
Legenda: I – incineração; A – autoclavagem; TT – tratamento térmico; TDF – tratamento e disposição 
final. 
Fonte: AMRBH, 2014. 

 
 
AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE GESTÃO ASSOCIADA DE RSS 

Reconhecido como exemplo exitoso de consórcio, o CIAS - Consórcio Intermunicipal 

Aliança para a Saúde é constituído atualmente por 103 (cento e três) municípios de 

Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte. Sua finalidade é a implementação conjunta de 

políticas públicas de saúde, no âmbito do SUS, visando a programação pactuada e 

integrada dos serviços públicos de saúde, a otimização dos recursos a eles destinados 

e a priorização de sua utilização para suprimento das necessidades e vazios 

assistenciais em cada município consorciado. Entretanto, em todo o protocolo de 
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intenções, não há menção expressa a qualquer serviço ligado ao gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde oriundos das unidades públicas de saúde. 

Do conteúdo do mencionado art. 27, é oportuno destacar o inciso VII e parágrafo único, 

cuja transcrição segue abaixo:  

Art 27. Fica o Consórcio autorizado a gerir os seguintes serviços, com 

as respectivas competências: [...] 

VII – outras atribuições definidas pela Assembleia Geral. 

Parágrafo único – O Consórcio poderá executar, por meio de 

cooperação federativa toda e qualquer atividade ou obra a fim de 

permitir aos usuários o acesso a um serviço público de saúde com 

características e padrões de qualidade e segurança, determinadas 

pelas normas aplicáveis, inclusive quando operada por transferência 

total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos. 

É relevante retomar que, com base na Lei da PNRS, o Poder Público, na condição de 

gerador, é responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde 

gerados nas unidades públicas de saúde. Logo, incluir tal função dentre as atribuições 

de um consórcio criado para realizar a gestão associada de serviços de saúde, como é 

o caso do CIAS, não incorreria em extrapolar seu objeto, ao contrário, convergiria para 

a adequada execução dos serviços de saúde, conforme determinações legais em vigor.  

Considerando-se a avaliação de oportunidades de gestão associada no colar 

metropolitano, deve-se avaliar o potencial gerador da região. A estimativa é de geração 

de 12,6 mil t/ano, considerando-se parâmetros de geração per capita. Porém, a Agência 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte trabalha com a 

estimativa de geração entre 26 mil t/ano e cerca de 36 mil toneladas em 2040.  

Esse potencial pode ser validado pelo número de instituições de saúde, geradoras dos 

RSS. A tabela a seguir apresenta uma relação de estabelecimentos de prestação de 

serviços de saúde, sendo relevante ressaltar que o segmento, apesar de ser o principal, 

é apenas parte dos geradores previstos na Resolução Conama nº358/2005, artigo 1°.  

 

Tabela 9 - 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 
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Município 
Públicos 

Privados Total 
Federal Estadual Municipal 

Belo Vale - - 7 4 11 

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), 

 

No Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV), 

contratado pela ARMBH, propõe-se a regionalização do espaço territorial, que abrange 

os 50 municípios integrantes do Colar Metropolitano de Belo Horizonte. A divisão do 

território em cinco regiões a de Belo Horizonte, Norte, Sul, Leste e Oeste, baseou-se 

em critérios socioeconômicos, ambientais/territoriais e logísticos. 

 

Figura 10 - Parâmetros para a regionalização do território da RMBH e 

 do colar Metropolitano de Belo Horizonte. 

FONTE: ARMBH, 2016. 

 

O mapa seguinte apresenta a proposta de regionalização para gerenciamento dos RSS 

na RMBH e CM. 
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Figura 11- Regionalização para gerenciamento dos RSS na RMBH e Colar Metropolitano 

FONTE: ARMBH, 2016. 

 

Com base na regionalização do espaço, foi proposta a implantação de uma rede de 

infraestrutura para destinação de RSS, composta por 6 unidades de transbordo e 1 de 

tratamento e disposição final, que seria dimensionada para atender uma geração 

estimada para o ano de 2040. 
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Fonte: ARMBH, 2016. 

Para a implementação da infraestrutura proposta, o documento Fase 02/P08 – 

Sistemas de Gerenciamento Proposto apresenta um prazo de 05 anos para as 06 

Unidades de Transferência de Resíduos de Serviços de Saúde - UTRSS e, se 

necessário, a sua ampliação posterior num prazo de até 20 anos. Para a Unidade de 

Tratamento e Disposição Final - UTDF há previsão de implantação de uma unidade, 

num prazo a partir de 10 anos. No Plano Metropolitano adotou-se como estratégia para 

a instalação do sistema proposto a atração de atores privados, oferecendo, para tanto, 

referenciais econômicos como:  

 O parâmetro Investimentos, CAPEX - Capital Expenditure;  

 O parâmetro Custos de Operação, analisado pelo OPEX – Operational Expenditure;  

 A Receita Potencial, que se refere às receitas provenientes de duas vertentes: 

prestação de serviços e venda de produtos. 

A síntese dos investimentos está apresentada a seguir: 

 

Figura 12 - Distribuição espacial e referencial das infraestruturas sugeridas para o tratamento 

e disposição final de RSS na RMBH e CM. 



 

Página: 61/83 

Arquivo: 126-REL-CONS-P3-GESTAO-ASSO-R02-161116 

Tabela 10 - Síntese do investimento total para cada infraestrutura proposta para o 

gerenciamento dos RSS na RMBH e CM 

Unidade  Localização  
Capacidade  

(t/ano)  
Quant.  Invest. Unitário   Investimento Total 

Unidade de 

Transferência de  

Resíduos de 

Serviços de Saúde 

(UTRSS).  

Zona Norte UTRSS-1  2500  01  R$5.725.591,18  R$ 5.725.591,18  

R$ 36.973.533,94  

Zona Sul – UTRSS - 1  880  01  R$ 5.175.877,17  R$ 5.175.877,17  

Zona Sul – UTRSS - 2  1630  01  R$ 4.356.444,94  R$ 4.356.444,94  

Zona Leste – UTRSS - 1  2130  01  R$ 4.356.444,94  R$ 4.356.444,94  

Zona Centro-Oeste 

UTRSS - 1 

8140  01  R$ 9.163.067,62  R$ 9.163.067,62  

Zona Centro-Oeste 

UTRSS - 2 

7130  01  R$ 8.196.108,09  R$ 8.196.108,09  

Unidade de 
tratamento e 

Disposição Final 
(UTDF)  

RMBH e CM  2731  01  R$17.893.933,59  R$ 17.893.933,59  R$ 17.893.933,59  

TOTAL  
07 - 

R$ 54.867.467,53 

Fonte: ARBH, 2014. 

 

O trabalho também destaca a importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

intraestabelecimento, que objetive a redução/segregação in loco, assim como a 

necessidade de ferramentas de sistematização da fase extraestabelecimento, incluindo 

aspectos como rastreabilidade dos resíduos por meios eletrônicos, a coleta e 

organização de dados para subsidiar estrategicamente a fiscalização, assim como o 

replanejamento e melhoria contínua. 

Para uma gestão associada, o primeiro desafio a ser enfrentado é a integração entre 

municípios que, em geral, apresentam dificuldades financeiras e carência de recursos 

humanos com conhecimento e capacitação técnica. Muitos não têm planos de ações 

específicas para RSS, não têm coleta diferenciada para resíduos infectantes, não 

emitem licença ambiental para empresas que atuam no gerenciamento de RSS, não 

possuem estrutura de fiscalização dos estabelecimentos geradores de RSS e executam 

as atividades de coleta e disposição sem custos para o gerador. 

Existem locais para tratamento e disposição final dos RSS na região de Belo Horizonte, 

porém, foi identificado pelo PMGIRSS, um aparente descontentamento das partes 

interessadas para com esses locais. Dessa forma, conforme citado, o Plano 

Metropolitano apresenta a proposição de instalação de infraestrutura para ampliação 

da rede de opções de destinação de resíduos para os respectivos geradores.  

 

O Plano Metropolitano de RSS pensa na plena operação privada, na qual os entes 

públicos, Estado e Municípios, devem agir de forma integrada na Região Metropolitana 
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e Colar, incentivando o desenvolvimento da infraestrutura e compensando 

adequadamente os Municípios que abrigarem unidades de disposição final de RSS. 

Num primeiro momento, agindo de forma integrada, há que se definir incentivos para o 

desenvolvimento da cadeia da gestão de RSS, com atração de agentes especializados 

no transporte (coleta) e na disposição final, resultado de definição estratégica, em seu 

dimensionamento e localização, a partir do conhecimento dos volumes gerados e da 

consideração das unidades que já se encontram em operação.  

Para implantação do Plano Metropolitano de RSS são necessários os seguintes 

passos:  

Como primeiro passo, sugere-se o mapeamento das intenções de 

investimentos, por parte do setor público e privado no que se refere à 

implantação de novas unidades para o gerenciamento dos RSS. Tendo 

em vista os investimentos atuais e previstos, as infraestruturas atuais e 

planejadas para atendimento ao plano, um cronograma de investimento 

deve ser consolidado com base nos resultados apresentados no 

Produto 08 - Sistema de Gerenciamento Proposto.  As ações previstas 

devem, obrigatoriamente, considerar a clara necessidade de 

adequação e capacitação dos recursos humanos que serão alocados 

nos serviços, em todas as suas etapas.  

Como segundo passo, é desejável conhecer as potenciais fontes de 

recursos advindos das taxas ou tarifas cobradas pelos serviços 

públicos, ou privados, prestados para o gerenciamento dos RSS. Esta 

informação permitirá prever se as cobranças atuais são suficientes ou 

se há necessidade de alterações no curto prazo, por um período 

determinado – ou não, para que a arrecadação de recursos possa 

remunerar as ações imediatas e emergenciais.   

Como terceiro passo, seria importante conhecer o número de empresas 

que atuam no setor e qual a parcela da prestação dos serviços de 

gerenciamento de RSS está sendo executado por cada uma delas e 

quantas possuem condições de acesso a financiamento de longo prazo. 

Cabe aqui ressaltar que os programas de financiamento, em especial 

do de órgãos públicos, tendem a dar preferências a soluções 

consorciadas.  

Para consecução desses passos, conforme previsto ao longo deste 

trabalho, a Gestão dos RSS deve se iniciar pela revitalização do Comitê 

de Resíduos Sólidos da ARMBH, evoluindo para o Convênio e 

finalmente para o Consórcio Público. 

Por fim, observa-se que o Plano aponta como ideal o consorciamento com municípios 

integrantes da RMBH e do Colar Metropolitano, podendo ser inicialmente um 

agrupamento de entes federativos, por meio de convênios. O rateio dos serviços é 
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sugerido a partir de sua efetiva utilização, no qual os serviços de transporte, transbordo, 

destinação e disposição final são cobrados em função do peso dos RSS (R$/Kg). Para 

os serviços de cunho administrativo (pessoal e material de escritório) e apoio 

(apontadores e fiscais) observa-se, tanto o critério custo unitário (R$/Kg), como o rateio 

igualitário entre os participantes, independente do peso (AMRBH, 2016).  

6.2.2 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS – RCCV 

O fluxo dos RCCV apresenta-se, via de regra, entre municípios, configurando, assim, 

mais um desafio: a necessidade de articulação regional entre os diversos municípios 

da Região Metropolitana e Colar Metropolitano de Belo Horizonte. Com um diagnóstico 

aprofundado, a atuação do poder público ficaria mais direcionada, no sentido de 

incentivar a redução na geração de resíduos, ou então a segregação na fonte de 

geração, premissas da PNRS. E esse avanço depende diretamente da atuação em dois 

aspectos: educação ambiental e desenvolvimento de mercado para reciclagem. 

O principal gerador de RCCV é o classificado como pequeno gerador, grupo que 

apresenta geração em volumes relativamente pequenos e de maneira difusa, a partir 

de suas residências, tornando a rastreabilidade altamente dificultada. Diante disso, o 

poder público disponibiliza, aos munícipes, as denominadas URPV, aptas a receberem 

os pequenos volumes de RCCV, evitando, assim, o descarte irregular. A manutenção 

e operação dessas estruturas consistem em um desafio para o gerenciamento de 

RCCV em Belo Horizonte, pois devem ser funcionais e atrativas para a população, de 

forma que não se tornem equipamentos indesejados na comunidade, o que acaba por 

ocorrer atualmente. 

O sistema de coleta e transporte de RCCV em Belo Horizonte conta com uma 

significativa diversidade de empresas que atendem ao grande gerador, sendo que 

normalmente essas atuam por meio de caçambas estacionárias ou similares, sendo um 

setor de atividade que apresenta notável índice de irregularidade administrativa e/ou 

operacional, devendo assim ser mais bem fiscalizado. 

Junto ao pequeno gerador, também é verificada a atuação dos carroceiros – 

coletores/transportadores para pequenos volumes de RCCV – além dos pequenos 

transportadores. Mas, tanto no universo do pequeno, quanto do grande gerador, obter 

a rastreabilidade dos resíduos é essencial, de maneira a minimizar o anonimato sobre 

a responsabilidade quanto aos resíduos, inibindo ações, por exemplo, como a de 

descarte irregular. 

Em termos de rastreabilidade dos resíduos, volta-se a tratar da sistematização de 

dados e informações relativas aos fluxos de resíduos, como condição necessária para 

melhoria da situação atual, o que se configura como uma tendência em meio aos 
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avanços relativos à tecnologia da informação. Informatizar o sistema é assim um 

desafio que, se superado, possibilitará uma melhoria da gestão dos resíduos pelo poder 

público, ao passo que será possível uma visão diagnóstica mais embasada, 

subsidiando ações de planejamento, de fiscalização e de melhoria do sistema de 

maneira geral. 

Quanto à destinação final dos RCCV, tem-se percepção da recorrência de ações de 

descarte irregular. A rede de alternativas para a destinação dos RCCV não é tão restrita, 

mas se desenvolve em meio a um ambiente de irregularidade e informalidade. Fato é 

que o Município apresenta grande restrição de espaços físicos para implantação de 

novas estruturas, sendo necessário o relacionamento com outros municípios, para o 

acompanhamento das ações e verificação da situação de regularidade das destinações 

que se localizam fora do seu território. 

 

GESTÃO DE RCCV NA RMBH 

O levantamento de dados primários sobre a geração de RCC na RMBH e Colar 

realizada pelo Plano Metropolitano de Resíduos com foco em RCC encontrou 

informações para apenas quatro municípios. Devido a essa baixa representatividade, 

foi feita a opção de manter os dados referenciais do MMA e estimou-se as quantidades 

geradas, considerando os valores de geração mínima e máxima dos RCC da RMBH e 

Colar Metropolitano de Belo Horizonte, em 2010, por faixa populacional dos municípios. 

Existe ainda uma diferença da quantidade de RCCV gerada e coletada pela prefeitura 

e pelos geradores privados. Nos cálculos de geração e coleta, o Plano Metropolitano 

verificou que a quantidade total coletada se situa no intervalo de 40% a 50% da 

quantidade total gerada.  Para os restantes 50% dos RCCV gerados, não houve registro 

de dados e informações, levando a crer que boa parte dá origem às deposições 

clandestinas, em “bota-foras” e pontos “viciados”. 

Quanto ao potencial de reciclagem, apenas BH tem estações que propiciam a 

valorização dos RCC (classe A) e, mesmo assim, muito aquém do potencial de geração. 

Os sistemas de disposição final de RSU e a forma de disposição dos RCCV para os 50 

(cinquenta) municípios da RMBH e Colar Metropolitano de Belo Horizonte, de acordo 

com informações da FEAM e da Fundação Israel Pinheiro (FIP), compiladas pelo Plano 

Metropolitano de RCCV, estão apresentados a seguir.  

Tabela 11 - Disposição de RSU e RCCV – RMBH e Colar Metropolitano, 2014 

Município Sistemas de disposição 
final de RSU (2012) 

Destinação de RCC 
FEAM/FIP (2011/2013) 

Baldim  Lixão  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Barão de Cocais  AS Regularizado  sem informação  
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Município Sistemas de disposição 
final de RSU (2012) 

Destinação de RCC 
FEAM/FIP (2011/2013) 

Belo Horizonte  AS Regularizado  ERE e Aterro de Inertes 
terceirizado  

Belo Vale  UTC Regularizada  UTC Regularizada  

Betim  AS Regularizado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Bom Jesus do Amparo  Aterro Controlado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Bonfim  UTC não regularizada  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Brumadinho  AS Regularizado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Caeté  AS Regularizado  sem informação  

Capim Branco  AS Regularizado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Confins  AS Regularizado  sem informação  

Contagem  AS Regularizado  AS Regularizado  

Esmeraldas  Lixão  sem informação  

Florestal  UTC Regularizada  UTC Regularizada  

Fortuna de Minas  Lixão  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Funilândia  Aterro Controlado  Aterro Controlado  

Ibirité  AS Regularizado  sem informação  

Igarapé  AS Regularizado  sem informação  

Inhaúma  Lixão  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Município  Sistemas de disposição final de 
RSU (2012)  

Destinação de RCC  
FEAM/FIP (2011/2013)  

Itabirito  AS Regularizado  sem informação  

Itaguara  AS Regularizado  sem informação  

Itatiaiuçu  Aterro Controlado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Itaúna  AS+UTC Regularizados  sem informação  

Jaboticatubas  AAF em verificação  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Juatuba  Aterro Controlado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Lagoa Santa  AS Regularizado  sem informação  

Mário Campos  AS Regularizado  sem informação  

Mateus Leme  Aterro Controlado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Matozinhos  AS Regularizado  AS Regularizado  

Moeda  AS Regularizado  sem informação  

Nova Lima  AS Regularizado  Disposição inadequada  

Nova União  Lixão  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Pará de Minas  AS Regularizado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Pedro Leopoldo  AS Regularizado  sem informação  

Prudente de Morais  UTC Regularizada  UTC Regularizada  

Raposos  AS Regularizado  sem informação  
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Município Sistemas de disposição 
final de RSU (2012) 

Destinação de RCC 
FEAM/FIP (2011/2013) 

Ribeirão das Neves  Aterro Controlado  Aterro Controlado  

Rio Acima  AS Regularizado  sem informação  

Rio Manso  Aterro Controlado  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Sabará  AS Regularizado  AS Regularizado  

Santa Bárbara  Aterro Controlado  Disposição inadequada  

Santa Luzia  Aterro Controlado  Disposição inadequada  

São Gonçalo do Rio Abaixo  AS Regularizado  AS Regularizado  

São Joaquim de Bicas  AS+UTC Regularizados  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

São José da Lapa  AS Regularizado  sem informação  

São José da Varginha  Lixão  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Sarzedo  AS Regularizado  sem informação  

Sete Lagoas  AS Regularizado  Disposição inadequada  

Taquaraçu de Minas  Lixão  Usados na manutenção de 
estradas e no controle de 
processos erosivos  

Vespasiano  AS Regularizado  AS Regularizado  

Fonte: AMRBH (2014) Consórcio IDP Ferreira Rocha, 2014, de acordo com informações da Feam e da 

Fundação Israel Pinheiro (FIP), 2014. 

O Plano Metropolitano de RCCV destaca ainda a dificuldade de mensurar o potencial 

instalado pela falta de banco de dados, pois: 

(...) a ausência de um banco de dados em âmbito municipal e até 

mesmo regional ou metropolitano aliada ao fato de que o licenciamento 

ambiental prevê um único código (E-03-09-3) para enquadrar 

infraestruturas diversas para a destinação de RCCV dificulta uma 

análise mais detalhada sobre o real potencial de gerenciamento dos 

RCCV na RMBH e CM. A revisão do sistema de licenciamento bem 

como a sistematização dos dados – inclusive declarados no PGRCCV 

– para grandes geradores - poderia sanar a falta de informações 

específicas sobre cada etapa do gerenciamento dos RCCV na região 

de estudo. Estas duas ações, seriam determinantes para a elaboração 

de um Plano com um nível maior de confiabilidade já que poderiam 

indicar, juntas, a geração e composição dos RCCV, as formas de 

valorização e reciclagem além das identificadas – caso existam – o fluxo 

por volume e classe de resíduos gerados e, ainda, as infraestruturas 

existentes que recebem os resíduos gerados. ” (AMRBH, 2015). 

O Plano Metropolitano de RCCV compilou ainda a distribuição espacial do potencial de 

recebimento de RCCV na RMBH e Colar Metropolitano de Belo Horizonte, conforme 

apresentado a seguir. 
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Figura 13 - Potencial de recebimento de RCCV na RMBH e Colar Metropolitano. 

Fonte: AMRBH, 2015 
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AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE GESTÃO ASSOCIADA DOS RCCV 

As operações associadas podem proporcionar ganhos bastante relevantes, pois são 

operações com significativas economias de escala. A tabela a seguir ilustra situações de 

ganhos de escala, tanto nas operações de coleta e transbordo, quanto no aterramento. 

 

Tabela 12 - Economias de escala nas operações de triagem, transbordo e aterramento de 
RCC 

Triagem e transbordo Aterramento dos resíduos classe A 

Porte (m³/dia) R$/m³ Porte (m³/dia) R$/m³ 

70 7,5 56 1,7 

135 7 108 1,2 

270 6,8 216 0,8 

540 5,5 432 0,6 
Fonte: MMA (2010) 

 

Os ganhos da escala podem ser mais sensíveis quando são considerados os montantes 

de RCC para a RMBH e o Colar Metropolitano, de 2,6 milhões de t/ano. 

A operação privada e a gestão pública compartilhadas requerem, do ente público, 

atuação rígida na definição de responsabilidades e processos. É uma oportunidade de 

integração pública e privada na operacionalização de soluções e práticas de promoção 

do manejo e disposição correta dos resíduos, com fortes impactos ambientais e na vida 

útil dos aterros em operação. Este é um primeiro desafio a ser superado para o 

aprimoramento da gestão dos RCCV, conforme apontado no Plano Metropolitano de 

Gestão Integrada de Resíduos. 

Há necessidade da rastreabilidade deste fluxo dos resíduos e da identificação das 

responsabilidades dos entes públicos em cada etapa do processo, sobretudo em relação 

à fiscalização e ao licenciamento das atividades. Para a gestão de RCCV, tem-se 

discutido que o papel do poder público seria de gestor do processo (planejamento, 

monitoramento, controle, fiscalização, licenciamento etc), deixando para a iniciativa 

privada as atuações em infraestrutura de coleta, transporte, tratamento (incluindo a 

reciclagem) e destinação final. 

Para contrastar com estas necessidades, a integração implica em ajustes drásticos nos 

municípios. Conforme ARMBH (2014), nem 1/3 dos 50 municípios da RMBH e Colar 

apresentam algum tipo de controle (autorização/licença) de empresas coletoras de RCC 

e fiscalização desta atividade. Ademais, a maioria não tem Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS, onde poderiam ser 

apontadas suas necessidades e ações de gestão e gerenciamento de RCCV.  
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Costa e Oliveira (2011) relatam tendência de queda na destinação regular dos RCCV em 

Belo Horizonte nos últimos anos (43,77% de 2009-2010). Já em relação aos demais 

municípios da RMBH, o que se sabe é que os municípios não têm iniciativas de 

reciclagem:  

“31% realizam disposição de RCC em vazadouro, em conjunto com os demais 

resíduos;  

44% realizam disposição/utilização de RCC sob controle, em aterro 

convencional, em conjunto com os demais resíduos;  

17% realizam disposição de RCC sob controle, em pátio ou galpão de estocagem 

da prefeitura específico para resíduos especiais;  

4% realizam disposição de RCC sob controle, em aterro da prefeitura, específico 

para resíduos especiais; e  

4% realizam disposição de RCC sob controle, em aterro de terceiros, específico 

para resíduos especiais. ” 

O Plano Metropolitano com foco em RCCV propõe a regionalização do espaço territorial 

que abrange os 50 municípios integrantes do Colar Metropolitano de Belo Horizonte. A 

divisão do território se deu em cinco regiões, a de Belo Horizonte, e as regiões Norte, 

Sul, Leste e Oeste, e se baseou em critérios socioeconômicos, ambientais/territoriais e 

logísticos. 

 

Figura 14 - Parâmetros para a regionalização do território do  

Colar Metropolitano de Belo Horizonte. 

Fonte: ARMBH, 2016. 

 

Com base na regionalização do espaço, foi proposta a implantação de uma extensa rede 

de infraestrutura para destinação de RCCV, que seria dimensionada para atender uma 
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geração estimada para o ano de 2040, na qual Belo Horizonte se encaixa da seguinte 

maneira:  

“Considerados os parâmetros e os critérios, a partir de sua aplicação, 

este estudo apresenta proposta para a definição das bacias de captação 

de resíduos e consequentemente a regionalização, para subsidiar o 

modelo de gestão e gerenciamento dos RSS na RMBH e CM. Foram 

definidas quatro áreas, além do município de Belo Horizonte com 

integração compartilhada com todas. A proposta é que a capital, pela sua 

localização centralizada, sendo geradora exponencialmente maior que os 

demais municípios e não dispor de áreas disponíveis para destinação e 

disposição final suficiente para esses resíduos, possa compartilhar 

infraestruturas existentes nas demais regiões, o que já vem ocorrendo”. 

 

Tabela 13 - População por agrupamento de municípios do Colar Metropolitano (junho/2015) 
e estimativa de geração total de RCC (kg/ano) 

Zona ou Agrupamento  
Número de 

municípios  
Município com 

maior geração  
Pop. Urb. 

2040  

Geração RCCV  

(projeção ano  

2040) (t/ano)  

01 – Norte 13 Ribeirão das Neves 1.509.355 1.031.346 

02 – Sul 18 Ibirité 1.151.099 786.549 

03 – Leste 10 Santa Luzia 638.470 436.268 

04 – Oeste 8 Contagem 1.846.919 1.262.006 

Belo Horizonte 1 Belo Horizonte 2.837.125 1.938.616 

TOTAL 50  7.982.968 5.454.785 

Fonte: Fase II, Produto 06, elaborado pelo Consórcio IDP Ferreira Rocha, 2014. 

 

Dessa forma, foram dimensionados e propostos: 

 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). 

 

 



 

Página: 71/83 

Arquivo: 126-REL-CONS-P3-GESTAO-ASSO-R02-161116 

Apresenta-se, a seguir, a síntese do investimento necessário para a instalação do 

sistema proposto para a gestão e gerenciamento dos RCCV.  

 

Tabela 14 - Investimento total para a instalação das infraestruturas do 

sistema proposto para RMBH e Colar Metropolitano. 

Unidade Tipo Capacidade Quant. 
Invest. Unitário 

(R$) 
Investimento Total (2030) (R$) 

Unidade de Produção 

de Agregado Reciclado 

P1 15.000 12 3.455.569,40 41.466.832,85 

70.089.881,53 
P2 20.000 4 3.697.130,71 14.788.522,84 

P3 70.000 1 6.201.242,52 6.201.242,52 

P4 100.000 1 7.633.283,32 7.633.283,32 

Área de 
Armazenamento e 

Transferência de 
Material Cerâmico 

(AAT) 

P1 148.000 2 4.004.984,77 8.009.969,55 8.009.969,55 

Área de Triagem e 

Transbordo (ATT) 

P1 17.500 4 1.734.372,39 6.937.489,57 

71.148.766,88 

P2 35.000 4 2.011.108,63 8.044.434,51 

P3 70.000 4 2.576.809,01 10.307.236,04 

P4 190.000 4 4.599.014,51 18.396.058,04 

P5 240.000 5 5.492.709,74 27.463.548,72 

Unidade de 
Aterramento             

(Aterro Classe A) 

P1 10.000 1 2.489.382,52 2.489.382,52 

32.749.245,51 
P2 30.000 1 2.792.847,33 2.792.847,33 

P3 70.000 3 3.630.768,31 10.892.304,92 

P4 525.000 3 5.524.903,58 16.574.710,74 

Planta para a 

recuperação/ 

reciclagem 
Madeira e Papel 

P1 14.759 3 3.923.797,96 11.771.393,87 

15.988.533,03 
P2 18.694 1 4.217.139,16 4.217.139,16 

P3 25.581 0 4.806.020,14 - 

P4 40.340 0 5.965.192,07 - 

Ponto Limpo 

P1 100 46 1.979.065,89 91.037.031,17 

415.031.949,50 P2 150 46 3.114.861,39 143.283.624,17 

P3 300 46 3.928.506,39 180.711.294,17 

Planta para a 

trituração de Material 

Cerâmico e produção 

de CDR 

P1 362.800 1 9.871.825,15 9.871.825,15 9.871.825,15 

TOTAL 192 622.890.171,16 

Fonte: Fase II, Produto 08, elaborado pelo Consórcio IDP Ferreira Rocha, 2015.  

Propõe-se que, no primeiro período, haja uma ênfase de investimentos para estruturação 

das Redes de Pontos Limpos (URPV) e Aterros Classe A, possibilitando ainda a 

incorporação de ajustes nas capacidades das infraestruturas previstas, como resultado 

das revisões do Plano e do andamento das etapas de monitoramento e controle, bem 
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como a sistematização dos dados de geração e de composição de RCCV, a ser 

alimentada por meio da introdução de processo de rastreabilidade dos resíduos. Quanto 

ao prazo para implantação do sistema, o Plano traça o seguinte ordenamento temporal:  

Essa prioridade se reflete na complexidade da Rede de Pontos Limpos 

(URPV) que, conforme os estudos elaborados, contará com 190 

unidades, sendo 138 novas instalações. O prazo de construção de cada 

Ponto Limpo (URPV) é de no máximo 04 meses, sendo que a 

implantação de toda a Rede de Pontos Limpos está distribuída da 

seguinte forma, em três etapas:  

Fase 01: 60 novas instalações, no mínimo, uma (01) por município, 

começando por aqueles que atualmente não possuem nenhuma 

instalação.  

Fase 02: 40 novas instalações nos municípios de maior geração.  

Fase 03: demais 38 instalações nos municípios que sejam detectados 

uma maior demanda por este tipo de serviço.   

Para as Áreas de Triagem e Transbordo (ATT), o prazo de construção 

de cada unidade pode variar de 05 a 07 meses, sendo que as etapas de 

instalação das 21 ATT´s propostas estão subdivididas em duas fases, a 

saber:  

Fase 01: instalação de 11 ATT´s nos municípios de maior geração.  

Fase 02: instalação da outras 10 ATTs nos municípios que demonstrarem 

uma maior necessidade e demanda por este tipo de serviço.    

Para as quatro Plantas para Recuperação/Reciclagem de Madeira, 

que compartilharão a infraestrutura com as quatro Plantas para 

Recuperação/Reciclagem de Papel, recomenda-se a implementação 

em três fases. Na primeira Fase seriam implantadas duas plantas para 

Madeira. Na segunda Fase, propõe-se a instalação dos equipamentos 

para a reciclagem de papel nas Plantas de Madeira já instaladas na Fase 

01, e, ainda, outras duas novas plantas de Madeira. Na terceira e última 

Fase, prevê-se a implantação das últimas duas Plantas de Papel 

conectadas as duas últimas plantas de Madeira previstas na Fase 02. O 

prazo de construção de cada unidade é de até 09 meses.  

A Planta para trituração de material cerâmico compartilhará a 

infraestrutura com a Planta para produção de CDR. O prazo construtivo 

é de, no máximo, 10 meses e a implantação está proposta em duas fases: 

Fase 01 - uma planta de trituração de material cerâmico e Fase 02 – a 
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implantação da planta de produção de CDR, compartilhada com a planta 

de trituração de materiais cerâmicos.  

Propõe-se, para as instalações das duas Áreas de armazenamento e 

transferência de material cerâmico (AAT), que a sua instalação seja 

executada concomitantemente à implantação da Planta de Trituração de 

Material Cerâmico e Produção de CDR.   

Para as Unidades de Produção de Agregado Reciclado, sugere-se a 

implantação em duas fases considerando, inclusive, duas unidades 

móveis. Na primeira delas, prevê-se a instalação de 05 plantas nos 

municípios de maior geração e de uma planta móvel para atendimento da 

demanda de municípios de menor porte (até 10 mil habitantes). Já na 

segunda fase, seriam implantadas as plantas restantes, em municípios 

de maior geração, além de uma planta móvel, em município de pequeno 

porte ou em região afastada das infraestruturas já existentes. Para a 

construção de cada unidade estima-se que o prazo total seja de até 08 

meses.  

Por fim e, respeitando a hierarquia da priorização do gerenciamento dos 

resíduos, propõe se a instalação das oito Unidades de Aterramento 

(Aterros Classe A) previstos em três fases:  

Fase 01: cinco unidades, sendo quatro de pequeno porte situadas mais 

distantes da área central da RMBH e CM, e uma de grande porte próxima 

à área central.  

Fase 02: duas unidades, sendo uma de porte médio e outra de grande 

porte, próximas à área central da área de estudo.  

Fase 03: uma unidade de grande porte próxima à área central da RMBH 

e Colar.   

Ressalta-se que o período de construção de cada unidade de 

aterramento pode chegar a 10 meses.  

Por fim, observa-se que o Plano aponta como ideal o consorciamento dos municípios 

integrantes do Colar Metropolitano, podendo ser inicialmente um agrupamento de entes 

federativos por meio de convênio. 

Na evolução do Consórcio será ainda fundamental o estabelecimento dos contratos de 

programa, que define as estratégias, diretrizes e metas a serem estabelecidas, tendo 

como base o plano a ser aprovado, e contrato de rateio com a definição de como os 

recursos serão disponibilizados para o consórcio. Dentro do sistema proposto pelo Plano 

Metropolitano, sugere-se que o rateio se dê da seguinte maneira:   
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“... o uso corrente é que os serviços de transporte, transbordo, destinação 

e disposição final sejam cobrados em função do peso dos RCCV (R$/t). 

Para os serviços de cunho administrativo (pessoal e material de 

escritório) e apoio (apontadores e fiscais) observa-se tanto o critério 

(R$/t), como o rateio igualitário entre os participantes, independente do 

peso”. (ARMBH, 2014)   

Cabe observar que no quilômetro 444 da BR-381 está implantada a Central de 

Tratamento de Resíduos Inertes (CTR) Maquiné, concessionária contratada pela SLU. 

Com uma área total de 88 hectares, o empreendimento recebe 2 mil metros cúbicos de 

resíduos sólidos da construção civil (RCC) por dia. A cláusula terceira dos contratos 

vigentes para cada lote estabelece como objeto a prestação de serviços de recebimento, 

triagem, armazenamento temporário, destinação e disposição final de resíduos da 

construção civil, resíduos volumosos, inertes e rejeitos provenientes da respectiva área 

de abrangência. 

Os três contratos encerram sua vigência em março e abril de 2017. Na ocasião, 

provavelmente ainda não deverão estar consolidados os projetos de implementação do 

Plano Metropolitano de Resíduos de Construção Civil e Volumosos, de cuja elaboração 

Belo Horizonte participou efetivamente, considerada a importância de sua escala no 

sentido da atração de agentes privados interessados e formação de mercado para os 

produtos reciclados. Dessa forma implicações jurídicas deverão ser avaliadas. 

6.2.3 LOGÍSTICA REVERSA 

Os sistemas de logística reversa devem ser formalizados entre o poder público e o setor 

empresarial, por meio de regulamentos, acordos setoriais e termos de compromisso. 

Assim, sem ter que custear a implementação do sistema, a atuação do poder público 

deve ser no sentido de promover a comunicação entre os setores empresariais e a 

sociedade. Nesse contexto, a associação entre municípios, em nível metropolitano, pode 

favorecer a negociação com os setores empresariais, uma vez que um bloco associado 

ganharia maior representatividade e poder de negociação, evidenciando organização do 

setor público e facilitando o processo de estruturação e implementação do sistema, por 

parte do responsável. 
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ACORDOS SETORIAIS NACIONAIS E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS 

POR MUNICÍPIOS 

Na PNRS há três possíveis instrumentos para formalizar a implementação dos sistemas 

de logística reversa: o regulamento, o acordo setorial e o termo de compromisso. 

Contudo, o acordo setorial passou a ser preferencialmente adotado como instrumento 

para sua implantação, sobretudo por permitir maior participação social. Trata-se de um 

"ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 

distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos". 

 O artigo 33 da PNRS determina que, inicialmente, estarão obrigados à implementação 

do sistema de logística reversa somente os setores empresariais envolvidos na cadeia 

dos seguintes produtos: 

 Agrotóxicos - resíduos e embalagens; 

 Pilhas e baterias;  

 Pneus;  

 Óleos lubrificantes - resíduos e embalagens;  

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Atualmente, todos os setores produtivos relacionados, mais o de medicamentos e 

embalagens em geral, estão em processo de implementação de LR, mas em diferentes 

estágios:  
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Tabela 15 - Estágio de implantação dos sistemas de Logística Reversa em Jan/16 

Fonte: MMA, 2015 

 

TERMOS DE COMPROMISSO EM NÍVEL ESTADUAL E RESPONSABILIDADES 

COMPARTILHADAS POR MUNICÍPIOS 

 

A logística reversa no Estado de Minas Gerais é prevista na Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, onde é definido que o poder 

público deverá fomentá-la, como forma de alcance dos objetivos estipulados. 

 

A Seção IV trata especificamente de Logística Reversa, que, em 3 artigos, define 5 

grandes objetivos: impõe obrigações aos consumidores (geradores de resíduos), aos 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e ao 

fabricante, importador, revendedor, comerciante e distribuidor de produtos considerados. 

E, além disso, assume a disposição, em instalações ambientalmente adequadas e 

seguras, dos resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de limpeza urbana, até 

que os geradores providenciem o retorno para o ciclo do produto ou para outro ciclo 

produtivo. 

Setor Situação 

Embalagem plástica de óleos lubrificantes 
Acordo 

Assinatura: 19/12/2012 
Publicação: 07/02/2013 

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 
e mercúrio e de luz mista 

Acordo 
Assinatura: 27/11/2014 
Publicação: 12/03/2015 

Embalagens em geral* 
Acordo 

Assinatura: 25/11/2015 
Publicação: 27/11/2015 

Produtos eletrônicos e seus resíduos Aguardando Consulta Pública 

Medicamentos* Aguardando Consulta Pública 

Pneus; 
Embalagens de agrotóxicos; 
Óleo lubrificante usado ou contaminado 
Pilhas e baterias. 

Já possuem sistemas de logística reversa 
implantados anteriormente à PNRS 

*Resíduos não relacionados na PNRS 
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A Deliberação Normativa COPAM nº 188, de 30 de outubro de 2013, estabeleceu as 

“diretrizes gerais e prazos para publicação dos editais de chamamento público de 

propostas de modelagem de sistemas de logística reversa no Estado de Minas Gerais”. 

O panorama da situação atual no Estado é apresentado a seguir: 

 

Tabela 16 - Sistema de logística reversa em MG - DN COPAM 188/2013 

Setor Produtivo 

Prazo do 
Edital de 

Chamamento 
Público 

Situação Atual 

Embalagens plásticas 
de óleos lubrificantes 

-- Termo de compromisso assinado (junho 2012) 

Pneus 2013 
Proposta de sistema de logística apresentada pela 

ANIP/RECICLANIP em 16/04/2014, em análise pelo 
Governo Federal  

Pilhas e baterias 2014 
Edital publicado em 09/2014, com prazo para 

apresentação de proposta até 01/2015. As 2 propostas 
recebidas estão em análise pelo governo federal   

Equipamentos 
eletroeletrônicos 

2015 Publicação de edital prevista para 2015 

Lâmpadas de vapor de 
sódio e mercúrio e de 

luz mista 
2015 Publicação de edital prevista para 2015  

Fonte: FEAM, 2015. 

 

RESÍDUOS REVERSOS 

Os subitens seguintes apresentam o contexto geral no Município de cada resíduo com 

previsão de logística reversa. Observa-se que uma mesma ação consorciada poderia 

objetivar o desenvolvimento de discussões para todos os resíduos, por meio de grupos 

de trabalho específicos para cada setor. 

a) Embalagens de agrotóxicos 
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Em decorrência do atual estágio de urbanização, Belo Horizonte apresenta pouca 

demanda de defensivos agrícolas. Dessa forma, o INPEV – Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, instituído em programa de 

logística reversa, não possui pontos de recebimento de agrotóxicos na Capital. O ponto 

mais próximo está em São Joaquim de Bicas, a cerca de 50 km de distância (Inpev, 

2014). 

Conforme apontado no diagnóstico, em pesquisas de mercado realizadas com 

comerciantes de defensivos agrícolas, foi identificado que, praticamente, não há 

mercado para consumo de agrotóxicos em Belo Horizonte.  

Cabe à Prefeitura Municipal, preferencialmente em iniciativa de gestão associada, a 

fiscalização dos pontos de venda de produtos e dos consumidores, a inibição do mercado 

informal, assim como promover a educação ambiental da população e dos comerciantes.  

b) Embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes 

Em 2012, ainda antes da publicação da DN nº 188/13, o Estado de Minas Gerais firmou 

Termo de Compromisso (TC) com representantes dos setores de misturadores, 

distribuidores e comerciantes varejistas de óleos lubrificantes, visando 

a implementação do programa nacional de logística reversa para embalagens plásticas 

usadas de óleos lubrificantes, denominado Programa Jogue Limpo. 

Esse TC prevê a instalação de pontos e centrais de recebimento, assim como por 

sistemas itinerantes, visando coletar e encaminhar embalagens usadas à reciclagem. No 

TC está detalhado como se dará a logística de coleta e destinação (incluindo a 

certificação ao gerador), estabelecendo as responsabilidades das partes signatárias. 

Na cláusula sétima foi estabelecido que o acompanhamento e controle do Programa se 

daria por meio de relatórios periódicos do setor, com pelo menos uma reunião anual 

entre a SEMAD, a FEAM e o setor empresarial, bem como uma possível revisão do 

conteúdo do TC em caso de necessidades pertinentes. Para os casos de não 

cumprimento das obrigações previstas pelas partes, estão previstas advertências 

escritas, expedidas pela SEMAD, indicando novas ações e prazos. 

Em Belo Horizonte, 354 postos geradores aderiram ao Programa, tendo sido realizadas 

2.755 coletas desde janeiro de 2013, somando 84.581,1 kg. Em MG, foram reciclados, 

até final de 2015, mais de 5 milhões e 700 mil embalagens (Jogue Limpo, 2015). Deve-

se atuar no sentido de ampliar a adesão de postos e estabelecimentos comerciais ao 

Programa, por meio de educação ambiental para população em geral e elos do setor 

empresarial. 
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c) Pneus 

A Reciclanip, uma organização sem fins lucrativos, criada para promover a logística 

reversa de pneus residuais, atua em Belo Horizonte junto à SLU, mas não possui pontos 

de recebimento próprios no Município. Assim, os pneus são recebidos nas URPV e na 

URP - Unidade de Recebimento de Pneus, localizada na CTRS BR-040. 

Implantada em 2007, a URP possui uma área coberta de 200 m² e capacidade de 

armazenagem de 4.000 pneus usados, recebendo, diariamente, uma média de 1.000 

pneus, num total de 24.000 unidades mensais. Finalmente, a Reciclanip coleta os pneus 

na URP, por meio de transportadora contratada. 

Os investimentos e custos operacionais das URPV e URP, assim como o custeio dos 

serviços de recebimento e de transporte dos pneus das URPV até a URP, estão sendo 

feitos pela Prefeitura, sem que os setores responsáveis cumpram devidamente de suas 

obrigações legais. Constituem exceções as borracharias e oficinas, que arcam com os 

custos de transporte dos pneus por elas encaminhados à URP. 

Somente na URP, contudo, tem-se a despesa média de R$ 6.079,36 mensais para 2 

funcionários, além dos investimentos iniciais e outros gastos operacionais (URP, 2015). 

Essa situação deve ser revertida urgentemente em favor do Município, desonerando-o e 

permitindo investimentos em gestão, preferencialmente compartilhada. 

Apesar das iniciativas, o descarte irregular não deixa de ocorrer no Município, causando 

os impactos ambientais decorrentes de sua difícil decomposição e da conturbação da 

paisagem, além do agravamento de problemas de saúde pública, como a proliferação de 

vetores de doenças. 

d) Pilhas e baterias 

O programa Abinee Recebe Pilhas, fomentado por um grupo de fabricantes e 

importadores de pilhas e baterias portáteis, atende a todas as regiões do Brasil, com 

pontos de recebimento de pilhas e baterias pós-consumo. Conforme apontado na fase 

de diagnóstico, em Belo Horizonte existem 29 postos de atendimento ao consumidor 

(Abinee, 2016).  Além dos postos de recebimento, o programa oferece coleta para os 

consumidores que possuírem quantidades acima de 30 kg de pilhas e baterias das 

marcas participantes. Segundo a Abinee, em Minas Gerais, de 2012 a 2014, foram 

coletados em média, 23.292 Kg de resíduos, sendo que Belo Horizonte é responsável 

por cerca de 93% desse montante  
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O Governo de Minas solicitou propostas para assinatura de Termo de Compromisso para 

logística reversa de pilhas e baterias no Estado, por meio do Edital de Chamamento 

Público FEAM nº 001/2014, em 19 de setembro de 2014, para o qual há 2 propostas em 

análise. 

e) Resíduos eletroeletrônicos - REEE 

Em 2011, o Brasil exportou 20.000 toneladas de Resíduos Eletroeletrônicos - REEE -

para outros países, uma vez que não possui capacidade tecnológica instalada para o 

completo tratamento, em seu território. Estima-se que a geração de REEE, em 2009, foi 

de 679.000 t no Brasil, 68.600 t em Minas Gerais e 19.700 t na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (28,7% da geração de MG). A geração per capita é estimada em 3,4, 3,3 

e 3,7 quilos por habitante por ano, respectivamente no Brasil, em Minas Gerais e na 

RMBH. 

Com base nesses valores, estima-se para 2030 a existência 22,4 milhões de toneladas 

de REEE para disposição no Brasil. Em Minas Gerais serão 2,2 milhões e 625 mil 

toneladas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (FEAM, 2009). 

É essencial a ampliação das discussões acerca destes resíduos, sendo inclusive um 

setor onde a atração de plantas industriais para reciclagem completa dos REEE pode se 

fazer interessante, considerando que atualmente são exportados resíduos para 

reciclagem em outros países. 

f) Lâmpadas fluorescentes 

Em 27/11/2014, 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.  

O acordo prevê que, em Belo Horizonte, deverão existir pelo menos 14 pontos de 

entrega, ainda no primeiro ano de sua implementação. Cabe ao Município acompanhar 

a evolução da implantação do sistema, podendo propiciar a ampliação do número de 

pontos de recebimento previstos, por meio de Termo de Compromisso local, inserindo 

empresas e associações/cooperativas existentes no ciclo, ampliando programas de 

educação ambiental. 

Embora os resíduos passíveis de logística reversa devessem ser coletados 

separadamente, como previsto nos acordos setoriais específicos, muitas vezes são 

destinados às associações e cooperativas de catadores, juntamente com os outros 

materiais recicláveis. As embalagens são o exemplo mais evidente, mas também as 

lâmpadas fluorescentes, os REE e outros materiais são entregues aos catadores.   
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6.3 MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
As ações de mobilização e educação ambiental devem sempre conceber o ambiente de 

forma integral, sistêmica, para potencializar a sinergia e a complementaridade, num 

processo educativo contínuo e permanente. Assim, o PMGIRS-BH, ao buscar alianças 

intermunicipais, ganhará em eficiência e eficácia. Envolver um público diversificado em 

motivações iguais, mas fora do limite municipal, possibilitará ao cidadão uma percepção 

mais ampla do seu ambiente, com efeito exponencial na transformação de valores, 

atitudes e hábitos direcionados à solução dos atuais problemas ambientais advindos da 

excessiva produção de resíduos sólidos.  

Os programas e atividades de mobilização social e educação ambiental, desenvolvidos 

pela SLU desde 1993, conforme apontado no diagnóstico, apesar de contarem com uma 

equipe técnica qualificada, possuem fragilidades. Grande parte das intervenções 

públicas e privadas realizadas foram mais pontuais que contínuas e os esforços 

realizados não provocaram uma significativa mudança comportamental em relação ao 

tema.  

Os dados do diagnóstico do PMGIRS/BH mostram que a sociedade de Belo Horizonte 

ainda não usufrui de uma eficiência na limpeza urbana, pelas seguintes razões:  

 Acondicionamento inadequado dos resíduos para a coleta, tanto pela população 

como por setores produtivos ou de serviços;  

 Deposição clandestina de resíduos, principalmente pelos pequenos geradores; 

 Disposição do resíduo fora do horário de coleta, tanto pela população como por 

setores de comércio e serviços;  

 Desconhecimento, pela população, das diferenças de responsabilidades em relação 

aos resíduos domiciliares e aos RCCV, creditando a responsabilidade pela solução 

dos problemas gerados aos órgãos públicos; 

 Falta de compromisso do cidadão com a redução da geração e com o descarte dos 

resíduos por ele gerados; 

 Depredação e utilização inadequada dos equipamentos públicos de limpeza urbana; 

 Desconhecimento ou desconsideração do valor econômico dos resíduos; 

 Lançamento de resíduos nas vias públicas, margens de córregos, rodovias;  

 Poucas ações para conscientização quanto à não geração de resíduos, 

incluindo a redução de desperdício, como de alimentos. 
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POSSIBILIDADES DA GESTÃO ASSOCIADA PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

As intervenções de mobilização social e educação ambiental, com relação ao tema 

resíduos sólidos, devem contemplar a percepção ambiental sistêmica e a melhoria do 

ambiente integral. Assim, envolvendo um público territorialmente diversificado, em 

planos contínuos e permanentes de ações integradas entre os municípios, buscando 

sensibilizar, formar, informar, comunicar, conscientizar, incentivar, é possível alcançar 

resultados positivos, com economia de recursos, sejam eles materiais, humanos ou 

financeiros. Como exemplos de possíveis ações cooperativas e associadas, tem-se: 

 Fóruns: estadual e intermunicipais;  

 Campanhas educativas e informativas em rádios populares de alcance 

intermunicipal, em redes sociais e em outros canais de informação comuns aos 

municípios, tais como ônibus intermunicipais e contas de água e energia elétrica; 

 Capacitação para os catadores; 

 Implantação de tecnologias visando à valorização dos resíduos; 

 Formação de educadores populares; 

 Seminários regionais de difusão das boas práticas em gestão de resíduos sólidos. 

O desenvolvimento dessas ações supracitadas encontra respaldo nas seguintes políticas 

e programas no âmbito federal, estadual, regional e municipal.  

Âmbito federal 

 Política Nacional de Educação Ambiental  

Âmbito estadual 

 Programa Minas Sem Lixões 

 Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR)  

 Plano Estadual de Coleta Seletiva (2011) 

 Programa Ambientação 

Âmbitos regional e municipal  

 Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos (PMGIR)  

No PMGIR estão listados os planos, programas e projetos atuais afetos ao tema, nos 

âmbitos Estadual, Regional e Municipal. 
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 Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos (PRE-RSU) 

 Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais  


