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URPV – Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes 

ZEIS – Zona de Especial Interesse Social 
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1 - APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é um 

instrumento de planejamento estratégico de suma importância para Belo Horizonte, 

com a meta de promover, cada vez mais, uma Cidade limpa e sustentável para todos. 

O PMGIRS-BH determinará as diretrizes e ações para o manejo ambientalmente 

adequado e sustentável dos resíduos sólidos, assim como para a educação ambiental 

e mobilização social, em um horizonte de 20 anos. 

 

Além disso, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei no 

12.305/2010, a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos também é um 

requisito necessário para o Município ter acesso aos recursos da União, destinados à 

limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos.  

 

O processo de elaboração do PMGIRS-BH é baseado nos princípios de 

interdisciplinaridade e intersetorialidade da Administração Municipal, bem como na 

participação da sociedade civil organizada, os quais interferem na dinâmica da gestão 

municipal dos resíduos sólidos. As análises também irão considerar as influências e 

particularidades da gestão de resíduos da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). Dessa forma, a SLU licitou, em 2013, a elaboração do PMGIRS-BH. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A Myr Projetos Sustentáveis foi contratada pela SLU em julho de 2015, por meio do 

contrato SLU/DR.JUR no 005/2015, para a elaboração do PMGIRS-BH. O contrato 

adjudicado à empresa Myr Projetos faz referência ao processo de Licitação Tomada de 

Preços no 001/2013, Processo no 01.137111/12-48 do tipo Técnica e Preço, em que a 

referida se classificou em 2º lugar. Portanto, a empresa Myr assume a responsabilidade 

pelos serviços e estudos técnicos necessários para o PMGIRS-BH, dando continuidade 

ao processo, a partir de sua contratação. 

 

A elaboração do PMGIRS-BH acontecerá em cinco grandes etapas: 
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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-BH; 

5. Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS-BH. 

 

Este relatório é parte integrante da terceira etapa, qual seja, a elaboração da 

Identificação das Possibilidades de Gestão Associada, cujo objetivo principal é avaliar 

as questões ligadas à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, a partir de uma 

visão ampliada da Região Metropolitana.    

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, instituída pela Lei no 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, inclui dentre os conteúdos do PMGIRS, conforme art. 19, III, “a 

identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de 

escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 

ambientais”. 

 

Dessa forma, são objetivos desse produto avaliar técnica e economicamente 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.  

 

Este relatório apresenta as informações consolidadas quanto às POSSIBILIDADES DE 

GESTÃO ASSOCIADA no município de Belo Horizonte e RMBH, abordando: 

 Referencial jurídico da possibilidade de gestão associada de serviços públicos – 

Demonstra os mecanismos jurídicos para operacionalização da gestão 

associada, os objetivos e as atividades referenciadas pela PNRS, além das 

definições das formas possíveis, quais sejam, consórcios públicos, convênio de 

cooperação técnica e contrato de programa.  
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 Identificação das vantagens possíveis em ações associadas – Apresenta, ainda 

de maneira genérica, as vantagens possíveis na associação de municípios, 

quanto às dimensões: econômica, administrativa, operacional e socioambiental.  

 Planejamento regional e outras formas de soluções compartilhadas existentes 

dentro da RMBH e outros arranjos – Apresenta levantamento dos estudos e 

outros sistemas de associação entre municípios, em prol da racionalização de 

alguma atividade, com foco nos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos de 

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

 O contexto de BH dentro da possibilidade de gestão associada – Resgata a 

situação da gestão dos resíduos sólidos em Belo Horizonte, a partir do 

diagnóstico, trazendo dados como custos e destinações para utilização 

referencial em possíveis ganhos da gestão associada. 

 Identificação das possibilidades de gestão associada - Principal capítulo do 

documento, uma vez que apresenta a situação da gestão dos resíduos sólidos 

no Município e na RMBH, tendo como referência estudos já elaborados.  
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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. Vislumbrou-se, com isso, no ordenamento jurídico brasileiro, o 

fortalecimento da associação dos entes federados na adoção de medidas para o 

compartilhamento de objetivos de interesse comum na prestação dos serviços públicos, 

assumindo relevo a noção de "federalismo de cooperação".  

 

O art. 241º da CF/88, incluído pela referida emenda constitucional, refere-se à 

colaboração recíproca, entre dois ou mais entes federados, na prestação de serviços 

públicos, em "parcerias público-público", firmadas por meio de consórcios públicos e 

convênios de cooperação: 

 

Art. 241º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada 

de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 

serviços transferidos. 

 

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). De acordo com o art. 2o, inc. IX, do Decreto no 

6.017/2007, a gestão associada de serviços públicos é assim definida:  

 

Art. 2o (...) IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das 

atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços 

públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação 

entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços 

públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

 



 

Página: 19/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

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. O art. 3o traz o conceito de gestão associada à luz da 

CF/88. O art. 24o estabelece que, para fins de regulação e fiscalização dos serviços de 

saneamento, entes titulares associados poderão adotar os mesmos parâmetros 

econômicos, técnicos e sociais, uniformizando a atividade regulatória. Já o art. 31o, 

inserido no capítulo de aspectos econômicos e sociais, estipula, para fins de 

atendimento a usuários em locais de baixa renda, os subsídios fornecidos de modo 

compartilhado entre os entes associados:  

 

Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) 

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por 

convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 

241 da Constituição Federal. (...)  

Art. 24o - Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos 

serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, 

sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da 

associação ou da prestação. (...)  

Art. 31o - Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e 

localidades de baixa renda serão, dependendo das características dos 

beneficiários e da origem dos recursos: 

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, 

quando destinados ao prestador dos serviços. 

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando 

decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio 

de subvenções. 

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão 

associada e de prestação regional. 

 

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".  
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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: 

 

Art. 8o - São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

entre outros: (...) 

XIX - 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. (...) 

Art. 17o - O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para 

vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do 

Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 

4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo: (...) 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou 

compartilhada dos resíduos sólidos; (...) 

§ 1o - Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão 

elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos 

específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações 

urbanas. (...) 

Art. 19o -  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

tem o seguinte conteúdo mínimo: (...) 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções 

consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, 

nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 

estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;  

 

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: 
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Art. 18o - A elaboração de plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o 

Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou 

por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para 

serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade.   

§ 1o - Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no 

caput os Municípios que:  

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 

resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano 

intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16o.(...) 

Art. 45o - Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 

11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a 

prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm 

prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal. 

 

Ainda segundo a PNRS, aplicam-se aos resíduos sólidos as normas estabelecidas 

pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), uma vez que a PNRS 

integra a Política Nacional do Meio Ambiente: 

 

Art. 2o - Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, 

nas Leis no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, no 9.974, de 6 de junho de 

2000, e no 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de 

Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO).  

Art. 5o - A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política 

Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de 

Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 

com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei no 

11.445, de 5 de janeiro de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 

2005.  
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Tendo em vista essa relação de integração, cabe evidenciar que os consórcios e 

convênios de cooperação também estão previstos como mecanismos de gestão 

associada entre os entes federados, em relação à execução da Política Nacional de 

Meio Ambiente.  

 

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: 

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.  

 

A atuação conjunta de entes federados, na forma de consórcios ou convênios de 

cooperação, para a busca de soluções de questões comuns, pode apresentar diversos 

benefícios. Juntos, os entes ampliam os potenciais de viabilidade de investimentos, 

tanto em termos econômicos quanto socioambientais, conforme será discorrido no 

presente documento. 

 

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 
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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. 

 

Por fim, cabe esclarecer que, embora a PNRS empregue as expressões "soluções 

consorciadas ou compartilhadas" e "gestão consorciada ou compartilhada", optou-se 

por adotar, no presente relatório, a terminologia “gestão associada”, utilizada no art. 

241o da CF/88. 

 

A expressão “gestão consorciada” remete imediatamente ao consórcio, que é apenas 

um dos instrumentos de cooperação federativa, ao passo que a terminologia “gestão 

associada” abarca o tema de forma ampliada, envolvendo todos os instrumentos de 

cooperação previstos no ordenamento jurídico brasileiro, revelando-se, portanto, 

tecnicamente mais apropriada. 

 

2.1 MECANISMOS JURÍDICOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA 
GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Como já visto, a gestão associada de serviços públicos entre entes federativos está 

expressamente prevista no art. 241o da CF/88, 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.  

 

Antes de adentrar nas especificidades dos mecanismos de gestão associada entre 

entes federativos, consideram-se necessários alguns esclarecimentos gerais acerca da 

origem e natureza jurídica de todos os negócios jurídicos e acordos de vontade 

firmados pelo Poder Público, seja esse acordo firmado entre entes federativos (como é 

justamente o caso dos acordos para gestão associada, sob a forma de convênios de 

cooperação ou consórcios, nos termos do art. 241o da CF/88 e da Lei no 11.107/2005), 

ou entre o poder público e entidades privadas (contratos administrativos de permissão 

ou concessão de serviços públicos, previstos no art. 175 da CF/88 e Leis no 8.987/1995 
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e no 11.079/2004, normalmente firmados entre poder público e entidades de cunho 

empresarial, ou os ajustes entre o poder público e entidades da sociedade civil previstos 

na recente Lei no 13.019/2014). 

 

Essa variedade de acordos de vontade firmados pelo poder público dificulta a correta 

compreensão acerca de cada tipo de negócio jurídico, a identificação das pessoas e 

entidades envolvidas, o tratamento e regime jurídico aplicável a cada espécie de ajuste. 

Frequentemente, as terminologias "convênios", "contratos", "termos de cooperação", 

"consórcios", "acordos de cooperação", "termos de colaboração", "termos de parceria" 

são usadas de forma indistinta e confusa. 

 

Originariamente, a doutrina jurídica mais tradicional costumava fazer uma distinção 

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

vontade celebrados pelo Poder Público. O termo "convênio" designava acordo de 

vontades utilizado nas situações em que os partícipes teriam objetivos comuns, 

representados por atividades de interesse público, ao passo que o termo "contrato" 

designaria a realização de atividades em que o particular buscava licitamente a 

obtenção de lucro junto ao 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 para obtenção de recursos destinados a 

projetos de interesse social, 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.  

 

Em razão de todas essas mudanças, há alguns estudos que propõem uma releitura da 

natureza jurídica dos convênios administrativos, atribuindo-lhe a natureza de contratos 

e um regime mais rigoroso de cláusulas reciprocamente vinculantes para os 

conveniados, sanções para o caso de inadimplemento das obrigações e, no caso dos 

convênios celebrados entre o poder público e entidades da sociedade civil (convênios 

privados), a instituição de procedimento seletivo com critérios objetivos. Afinal, como 

existem várias entidades da sociedade civil aptas a firmarem parcerias com o poder 

público, não há razões para que haja preferências na escolha de uma ou de outra, 
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devendo o interesse público ser resguardado em respeito aos princípios constitucionais 

da Administração Pública, em especial os princípios da impessoalidade e da isonomia. 

 

Um outro ponto bastante importante quanto ao uso terminológico da palavra 

"convênios" reside nas particularidades nas esferas dos "convênios" firmados 

reciprocamente entre entes do poder público ("convênios públicos" em termos estritos, 

para fins de gestão associada de serviços públicos) e os "convênios privados" firmados 

entre entes do poder público com entidades particulares da sociedade civil. 

Considerando que a terminologia "convênio" parte da premissa da busca pelo interesse 

público, muitos dos operadores do direito acabavam por aplicar o mesmo regime 

jurídico aos convênios públicos e privados, o que se revela um equívoco. 

 

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 

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco. Esses convênios privados, previstos na Lei no 13.019/2014, desdobram-se 

nas modalidades termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação. 

Nessas modalidades de convênios privados devem ser observadas as prerrogativas do 

poder público em relação aos entes particulares, ao passo que, nos ditos convênios 

públicos – convênios de cooperação para fins de gestão associada de serviços 

públicos, todos os entes federativos se encontram em um mesmo nível hierárquico, 

sem prerrogativas ou vantagens de uns sobre os outros. 

 

Ressalta-se que o escopo do presente relatório consiste em demonstrar as 

possibilidades e vantagens da gestão associada entre entes federativos, conforme 

previsão do art. 241o da CF/88, não sendo objeto desta analise os convênios privados 
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firmados entre o Poder Público e as entidades da sociedade civil, previstos na recente 

Lei no 13.019/2014. 

 

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. Vale observar que, 

embora a referida Lei seja conhecida como "Lei dos Consórcios Públicos", a gestão 

associada de serviços públicos não requer, necessariamente, a formação de um 

consórcio entre os entes federativos (com a constituição de pessoa jurídica), podendo 

também assumir os contornos de um convênio de cooperação, como prevê o art. 241o 

da CF/88. 

 

Originariamente, antes da publicação da Lei no 11.107/2005, os consórcios não 

possuíam personalidade jurídica, de modo que não havia uma diferença substancial 

entre consórcios e convênios. A prática jurídica fazia a diferença entre consórcios e 

convênios apenas quanto ao elemento subjetivo: se celebrados entre entidades de 

mesma natureza, dizia que se tratava de consórcio; se as entidades possuíssem 

natureza diversa, seria convênio. A inexistência de personalidade jurídica dos 

consórcios acarretou, no entanto, uma série de dificuldades de ordem operacional, visto 

que os consórcios não podiam celebrar contratos, não tinham patrimônio próprio e não 

respondiam pessoalmente por suas obrigações. 

 

Posteriormente, a Lei no 11.107/2005 atribuiu personalidade jurídica ao consórcio 

público e admitiu também a sua constituição entre entes públicos de natureza diversa. 

Em termos gerais, é possível afirmar que o consórcio nada mais é do que um “convênio 

personalizado”, o que lhe garante maior estabilidade, em virtude de obrigações mais 

rigorosas que são impostas aos entes consorciados.  

 

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

interessados na promoção de objetivos comuns.  

 

Como visto, o delineamento normativo do consórcio público e a constituição de pessoa 

jurídica para sua criação somente ocorreu com o advento da Lei Federal no 

11.107/2005. Aos convênios de cooperação não foi dado o mesmo tratamento 

detalhado a respeito de sua moldura e requisitos, tal como o tratamento dado ao 

consórcio público no âmbito da referida Lei. De toda maneira, em quaisquer desses 

mecanismos de gestão associada que venham a ser celebrados com a finalidade de 

prestação/execução de serviços públicos, deve ser formalizado um contrato de 

programa, como condição de validade das obrigações de cada ente federativo. Nos 

termos do art. 13o, caput, da Lei no 11.107/2005, o contrato de programa estabelece: 

 

(...) as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro 

ente da Federação ou para com consórcio público no âmbito da gestão 

associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens 

necessários à continuidade dos serviços transferidos.  

 

A seguir, serão analisadas, separadamente, as particularidades mais relevantes dos 

convênios de cooperação e consórcios, como mecanismos de gestão associada. Antes, 

porém, serão abordados os objetivos e atividades que podem ser seu objeto e será feita 

a correlação com as atividades ligadas à gestão e ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos. 

2.1.1 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, o que pode ser constatado a partir do conceito de gestão associada 

estabelecido no Decreto no 6.017/2007, que regulamenta a Lei de consórcios públicos: 
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Art. 2o (...) IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das 

atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços 

públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação 

entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços 

públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos; (...) 

 

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, que são também previstos na legislação em análise. Esses 

objetivos são os seguintes: 

 

Art. 3o - Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos dos 

consórcios públicos serão determinados pelos entes que se 

consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes: 

I - a gestão associada de serviços públicos; 

II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução 

de obras e o fornecimento de bens à administração direta ou indireta 

dos entes consorciados; 

III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e 

equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de 

pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de 

pessoal; 

IV - a produção de informações ou de estudos técnicos; 

V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de 

estabelecimentos congêneres; 

VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do 

meio-ambiente; 

VII - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas; 

VIII - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de 

informações entre os entes consorciados; 

IX - a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou 

turístico comum; 
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X - o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos 

da previdência social dos servidores de qualquer dos entes da 

Federação que integram o consórcio, vedado que os recursos 

arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento de 

benefícios de segurados de outro ente, e forma a atender o disposto no 

art. 1o, inciso V, da Lei no 9.717, de 1998; 

XI - o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, 

pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário; 

XII - as ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico 

local e regional; e 

XIII - o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação 

nos termos de autorização ou delegação. 

§ 1o - Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os 

entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou 

apenas a parcela deles; 

§ 2o - Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão 

desenvolver as ações e os serviços de saúde, obedecidos os princípios, 

diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS.  

 

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, nos termos seguintes: 

 

Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...) 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, 

direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou 

com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma 

desta Lei;  

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas 

para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 

considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável; (...) 
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Em busca de uma síntese dos preceitos legais da Lei no 12.305/2010 PNRS e da Lei 

de Consórcios Públicos, faz-se necessária uma interpretação normativa sistemática.  

 

Cumpre esclarecer que se trata de um método do campo da Hermenêutica Jurídica, 

que pressupõe a interpretação de normas, de modo coerente com as demais que 

compõem o conjunto em que estão inseridas, ou seja, a interpretação sistemática parte 

da ideia de que a norma legal deve ser interpretada à luz do sistema normativo do qual 

ela faz parte.  

 

Logo, a partir da aplicação desse método de interpretação, com vistas a identificar as 

ações que podem ser objeto de gestão associada no âmbito dos 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.  

 

Preliminarmente, pode-se concluir que, dentro dos mecanismos de gestão associada 

(consórcios ou convênios de cooperação), podem ser objeto de compartilhamento: 

 

 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. 

 

É oportuno realizar esclarecimentos em relação a dois aspectos, quais sejam: (1) o 

alcance das atribuições do Poder Público Municipal, no que tange às ações de gestão 
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dos resíduos sólidos; (2) as situações em que o Poder Público Municipal possui 

atribuições relativas à execução de ações de gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 

Quanto ao primeiro aspecto, o art. 10o da Lei no 12.305/2010 da PNRS, estabelece que 

cabe ao Poder Público Municipal a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em 

seu território, destacando que isso não exclui atribuições de outros entes federativos, 

bem como as responsabilidades de algumas categorias de geradores de resíduos 

sólidos:  

 

Art. 10o- Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão 

integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem 

prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos 

federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da 

responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, 

consoante o estabelecido nesta Lei. 

 

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 (visto que, na 

gestão, não estão envolvidas ações de manejo desses resíduos) e resguardadas as 

competências de controle e fiscalização dos entes públicos Federal e Estadual.   

 

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

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

 

Logo, embora a PNRS preveja a responsabilidade dos geradores pelo gerenciamento 

dos resíduos sólidos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, interessam, para este relatório de gestão associada, especialmente as 

hipóteses que envolvam a responsabilidade do Poder Público em ações de 

gerenciamento de resíduos.  

 

Sendo assim, resta elucidar quais as responsabilidades que cabem ao Poder Público 

na categoria dos serviços públicos de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme 

definições da PNRS e da legislação municipal de Belo Horizonte.  

 

Ao Poder Público Municipal cabem as seguintes responsabilidades, conforme 

esclarecido no Relatório do Diagnóstico (Aspectos Legais):  

 

1 – Manejo de resíduos sólidos domiciliares e públicos (esse último designado na PNRS 

como “originários dos serviços públicos limpeza urbana”). 

 Fundamento legal: art. 26o da Lei no 12.305/2010 da PNRS e no art. 28o e 34o 

da Lei Municipal no 10.534/2012:  

Art. 26o -  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta 

ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei no 11.445, de 2007, as 

disposições desta Lei e seu regulamento.  

Art. 28o - É responsabilidade da SLU a coleta, o transporte, o tratamento 

e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, em 

condições que não apresentem riscos ao meio ambiente, à segurança 

ocupacional e à saúde individual ou coletiva e aos trabalhos 

desenvolvidos pelos catadores de materiais recicláveis, em 

conformidade com as normas legais e regulamentares pertinentes.  

Art. 34o – Compete, à SLU, organizar sistema adequado de coleta 

seletiva, de modo a permitir à população a entrega dos materiais 

recicláveis ao serviço público de coleta. 
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2 – Manejo de resíduos sólidos causadores de danos ao meio ambiente ou à saúde 

pública, de forma subsidiária à responsabilidade do gerador, ou seja, no caso de 

deposição clandestina, caberia ao Poder Público atuar para o recolhimento dos 

resíduos, de modo a minimizar o evento lesivo. 

 Fundamento legal: art. 29o da Lei no 12.305/2010 da PNRS:  

Art. 29o -.  Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a 

minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento 

lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente 

o poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na 

forma do caput. 

 

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

condição de gerador (esse é o caso, por exemplo, dos resíduos sólidos gerados nas 

unidades públicas de saúde designados como resíduos dos serviços de saúde – RSS). 

 Fundamento legal: art. 3o, inciso IX, c/c art. 27o da Lei no 12.305/2010 da PNRS 

e art. 37o da Lei Municipal no 10.534/2012:  

Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] 

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas 

atividades, nelas incluído o consumo;  

Art. 27o - As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20o são 

responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente 

na forma do art. 24o.  

Art. 37o - A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos 

resíduos sólidos especiais são de responsabilidade do gerador, 

devendo ser processados por métodos aprovados e licenciados pelos 

órgãos ambientais competentes, de acordo com a legislação específica, 

com as normas ambientais, com as disposições desta lei, de seu 

regulamento e normas técnicas da SLU. 
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4 – Etapas do manejo de resíduos sólidos especiais, de forma facultativa à 

responsabilidade do gerador, mediante remuneração paga ao Poder Público, conforme 

definições do PMGIRS.  

 Fundamento legal: § 2o do art. 27o c/c art. 19o, inciso VIII e § 5o, da Lei no 

12.305/2010 da PNRS, e arts. 38o e 47o da Lei Municipal no 10.534/2012:  

 
PNRS: 

Art. 27o - As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20o são 

responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente 

na forma do art. 24o.  

§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20o (Resíduos Reversos) as etapas 

sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder 

público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou 

jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19o.  

Art. 19o -  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

tem o seguinte conteúdo mínimo:  (...) 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos a que se refere o art. 20o a cargo do poder público; (...) 

§ 5o Na definição de responsabilidades, na forma do inciso VIII do caput 

deste artigo, é vedado atribuir ao serviço público de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento 

dos resíduos a que se refere o art. 20o em desacordo com a respectiva 

licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do 

SISNAMA e, se couber, do SNVS.  

 

Lei Municipal: 

Art. 38o - A SLU somente executará a coleta, o transporte, o tratamento 

e a destinação final dos resíduos sólidos especiais em caráter 

facultativo e a seu exclusivo critério, cobrando o respectivo preço 

público, de acordo com a tabela de preços públicos de serviços 

extraordinários.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos resíduos 

sólidos especiais previstos nas alíneas “d”, “q”, “r”, “s”, “t” e “u” do inciso 

III do § 2o do art. 4o desta lei.  
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Art. 47o - A SLU, a seu exclusivo critério, poderá adotar sistema de 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos especiais. 

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: 

 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: 

1) resíduos sólidos domiciliares e públicos;  

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

de forma subsidiária à responsabilidade do gerador; 

3) resíduos sólidos especiais, gerados pelo Poder Público Municipal, na 

condição de gerador; 

4) resíduos sólidos especiais gerados, de forma facultativa à responsabilidade 

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

 

Por fim, cumpre esclarecer que a maioria das ações referentes aos resíduos sólidos, 

compreendidas nas categorias gestão e gerenciamento, podem ser implementadas 

diretamente pelo Poder Público ou delegadas, na sua execução, a pessoas jurídicas de 

direito privado.  

 

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

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

O próprio art. 3o, inc. X, da Lei no 12.305/2010 da PNRS, anteriormente transcrito, 

menciona: “conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente”. 
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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. Tal vedação, 

inclusive, está prevista na Lei no 11.079/2004, nos seguintes termos: 

 

Art. 4º - Na contratação de parceria público-privada serão observadas 

as seguintes diretrizes: (...) 

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 

exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do 

Estado. 

 

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.  

2.1.2 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 (chamadas por alguns doutrinadores de "autarquias 

interfederativas" ou "multifederadas"), ou como pessoa jurídica de direito privado sem 

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

 

O Decreto no 6.017/2007 assim conceitua consórcio público, em seu art. 2o, inciso I: 

I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes 

da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer 

relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos 
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de interesse comum, constituída como associação pública, com 

personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como 

pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. 

 

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 

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. 

 

Os consórcios públicos são celebrados entre entes federados da mesma espécie, ou 

entre entes federados distintos. No entanto, não haverá consórcios celebrados entre 

um Estado e um Município de outro Estado, tampouco poderão ser celebrados 

consórcios unicamente entre União e Municípios (art. 1o, § 2o da Lei no 11.107/2005). 

 

Os objetivos de interesse comum do consórcio são determinados pelos entes 

consorciados e, para o cumprimento de tais objetivos, o consórcio constituído poderá, 

conforme art. 2o, § 1o da Lei no 11.107/2005:  

 

I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber 

auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras 

entidades e órgãos do governo; 

II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover 

desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de 

utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo 

Poder Público; e 

III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da 

Federação consorciados, dispensada a licitação. 

 

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. O protocolo de 
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intenções nada mais é do que um contrato preliminar que, ratificado pelo Poder 

Legislativo dos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio 

público (art. 2o, inciso III, Decreto no 6.017/2007). O ente público fica dispensado de 

promover essa ratificação legislativa caso, antes de subscrever o protocolo de 

intenções, já tenha disciplinado, por lei prévia, a sua participação no consórcio público 

(previsão do art. 5o, § 4o, da Lei no 11.107/2005). 

 

A alteração ou extinção do contrato de consórcios públicos dependerá de instrumento 

aprovado pela assembleia geral, que é a instância máxima do consórcio público (art. 

4o, inciso VII, da Lei no 11.107/2005), devendo o instrumento ser ratificado, também 

mediante lei, por todos os entes consorciados (art. 12o da Lei no 11.107/2005). 

 

Em suma, para a celebração, alteração ou extinção de um contrato de consórcio público 

é sempre necessária a participação do Poder Legislativo de cada ente federativo. No 

caso de sua celebração, será por meio de lei prévia que já tenha disciplinado a 

participação do ente no consórcio ou de lei ratificadora do protocolo de intenções. Já 

no caso de alteração ou extinção do contrato de consórcio, será por meio de lei 

ratificadora do instrumento de alteração ou extinção previamente aprovado pela 

assembleia geral do consórcio.  

 

O art. 4o da Lei nº 11.107/2005 estabelece as cláusulas essenciais do protocolo de 

intenções a ser ratificado pelo Poder Legislativo de cada ente interessado no consórcio. 

Dentre elas, está a cláusula de autorização para a gestão associada de serviços 

públicos (art. 4o, inciso XI).  Essa cláusula do protocolo de intenções do consórcio, na 

qual se autoriza a gestão associada, deve, por sua vez, explicitar diversos aspectos 

(art. 4o, inc. XI, alíneas "a" a "e"), dentre eles, as condições do contrato de programa, 

nos casos em que um dos objetos do consórcio for a prestação de serviços públicos 

por órgão ou entidade da Administração de um dos entes consorciados. (art. 4o, inciso 

XI, alínea d).  

 

Ou seja, 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. 
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O contrato de programa é o instrumento por meio do qual são estipuladas, de forma 

concreta e válida, todas as obrigações de cada ente envolvido nos arranjos de gestão 

associada (sejam eles consórcios ou convênios de cooperação), conforme art. 13o da 

Lei no 11.107/2005. Os contratos de programa serão melhor examinados no item 2.1.4.  

 

No caso específico da alínea "d" do art. 4o, inciso XI, da Lei no 11.107/2005, o contrato 

de programa será celebrado entre o consórcio (pessoa jurídica) e o órgão ou entidade 

da administração direta ou indireta de um dos entes consorciados encarregado da 

prestação/execução do serviço.  

 

O art. 7o da Lei no 11.107/2005 prevê, ainda, que os consórcios deverão formalizar 

estatutos próprios, que disporão sobre a organização institucional e o funcionamento 

de cada um dos órgãos constitutivos da pessoa jurídica do 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. O ente consorciado 

que não consignar dotações suficientes para suportar as despesas assumidas poderá 

ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, sendo que os entes 

consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes 

legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. 

 

Ainda de acordo com o art. 8o, o consórcio público deve fornecer as informações 

necessárias para que todas as despesas realizadas com os recursos do contrato de 

rateio possam ser consolidadas nas contas de cada ente da Federação, em 

conformidade com as atividades ou projetos atendidos. 

 

O esquema constante na Figura 1 a seguir, ilustra o mecanismo do consórcio: 



 

Página: 40/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

 

Figura 1 – Fluxograma demonstrativo do mecanismo de gestão 

associada do consórcio. 

 Fonte: Myr Projetos, 2015. 

2.1.3 Convênio 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.  

 

É importante destacar que o termo genérico "convênio" ou "termo de parceria" designa, 

de maneira geral, qualquer ajuste, acordo, ou instrumento congênere de parceria entre 

entidades da administração pública para alcançar interesses comuns, sendo 

mencionado na CF/88 em dois momentos.  

 

O artigo 71o, inciso IV da CF/88, quando trata do controle externo da Administração 

Pública a cargo do Tribunal de Contas, menciona "convênio" referindo-se aos 

convênios destinados à transferência voluntária de recursos da União para outros entes 

federativos: 
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Art. 71o - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: (...) 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 

a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

 

Já o art. 241o da CF/88 trata dos “convênios de cooperação” entre entes da Federação, 

com vistas a autorizar “a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

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

continuidade dos serviços transferidos”. 

 

Logo, nesses dois dispositivos, a CF/88 refere-se a instrumentos distintos: o "convênio" 

para repasses de recursos não se confunde com o "convênio de cooperação" entre 

entes federados. 

 

A Lei no 8.666/93 também faz menção ao termo "convênios" em seu art. 116, referindo-

se a qualquer ajuste genérico celebrado entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública: 

 

Art. 116o - Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 

convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 

celebrados por órgãos e entidades da Administração. 

§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de 

competente plano de trabalho proposto pela organização interessada o 

qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: [...] 

 

No entanto, 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 
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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 (mecanismos de gestão 

associada de federalismo cooperativo previstos pelo art. 241o da CF/88), 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. 

 

Como se vê, portanto, a gestão associada de serviços públicos entre entes federativos 

não requer, necessariamente, a formação de um consórcio público com a constituição 

de pessoa jurídica. Pode, sim, ser feita mediante convênio de cooperação, como é o 

caso do projeto PPP RSU, entre os municípios da região metropolitana de Belo 

Horizonte, cujo detalhamento será demonstrado mais adiante neste mesmo relatório. A 

opção por cada tipo de modalidade de gestão associada depende do grau de adesão 

dos entes públicos, sendo certo que os consórcios garantem maior estabilidade em 

virtude da personalidade jurídica constituída. 

 

O contrato de programa, conforme se verá no item a seguir, instrumentaliza, dentro dos 

convênios de cooperação ou dos consórcios, as obrigações específicas de cada ente 

federativo aderente ao convênio que contemple a prestação comum de serviço público, 

sendo condição de validade de tais obrigações.  

2.1.4 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 (seja no 

formato de um consórcio público, seja na configuração de um convênio de cooperação), 

e caso a gestão associada tenha por objeto a prestação e execução de serviços 
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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. 

O caput do art. 13o da Lei no 11.107/2005 estabelece expressamente que, no âmbito 

da gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos, as obrigações dos 

entes federativos associados deverão ser constituídas em contrato de programa, como 

condição de sua validade, em qualquer das modalidades de acordo (consórcio ou 

convênio): 

 

Art. 13o - Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de 

programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente 

da Federação constituir com outro ente da Federação ou para com 

consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja a 

prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos 

serviços transferidos. 

 

A figura do contrato de programa, portanto, é utilizada para estipular as obrigações dos 

entes federativos entre si, dentro do arranjo escolhido para a gestão associada 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 teor do art. 13o, § 5o da Lei no 11.107/05: 

 

§ 5º Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio 

de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por 

entidades de direito público ou privado que integrem a administração 

indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou 

conveniados. 

 

A legislação prevê que é dispensável a licitação na celebração de contratos de 

programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para 

a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em 

contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Tal regra foi estipulada 

pela Lei no 11.107/05 ao incluir o inciso XXVI dentre as hipóteses de dispensa de 
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licitação previstas no art. 24o da Lei no 8.666/93. 

 

 

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, para realizar a 

função de prestação (art. 13o, §3o da Lei no 11.107/05). Ou seja, o ente federativo titular 

do serviço público objeto da gestão associada não pode transferir, para uma mesma 

entidade, as funções de prestação e de regulação de um serviço.  

 

Em resumo das observações ora pontuadas, o art. 2o, inc. XVI do Decreto Federal no 

6.017/07 conceitua contrato de programa como o instrumento pelo qual devem ser 

constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua 

administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio 

público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação 

federativa.  

 

O Quadro 1 a seguir, apresenta uma síntese das semelhanças e diferenças entre os 

consórcios e os convênios de cooperação.  

 

Quadro 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. 
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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 
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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  

Toda a avaliação da possibilidade de implantação de arranjos de gestão associada 

dependerá, sobretudo, da análise das vantagens, que, conforme se verá, vão além do 

ganho em escala e redução de custos com investimentos e operação.  

 

A Tabela 1 resume algumas das vantagens possíveis de serem alcançadas, ainda que 

em termos genéricos, através da associação na gestão e/ou gerenciamento de resíduos 

sólidos, as quais serão explicadas nos itens seguintes. As vantagens identificadas 

foram agrupadas em quatro dimensões: econômica, administrativa, operacional e 

socioambiental.  

 

Tabela 1 – 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.  

 

Observa-se que as ações associadas podem atender um ou mais objetivos comuns dos 

entes envolvidos. Belo Horizonte pode, por exemplo, se associar com determinados 

municípios vizinhos para um programa de educação ambiental, com outros para 

solução de gerenciamento de resíduos de poda, e com outros para implantação de 

aterro sanitário ou solução de aterramento de resíduos sólidos via contratação de 

serviços de terceiros. 
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Portanto, os explicativos seguintes desconsideram o objetivo específico da associação, 

pois tratarão das vantagens de uma maneira genérica. Em cada ação associada a ser 

explorada pelo Município, uma ou outra vantagem poderá se sobressair, cabendo aos 

gestores indicar as ações que deverão ser priorizadas e analisadas, subsidiadas 

inclusive por estudos mais detalhados de viabilidade técnico/econômica, capazes de 

identificar e ponderar essas vantagens. 

 

Essa análise genérica permite compreender as diversas questões envolvidas na 

definição da gestão associada, para posteriormente proporcionar a análise prática das 

possibilidades de associação para gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em Belo 

Horizonte. 

 

3.1 FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS RECURSOS DE FINANCIAMENTO 
DE AGÊNCIAS 

 

Conforme já citado, alguns recursos públicos e privados são prioritariamente destinados 

aos projetos de gestão associada (consórcios ou convênios de cooperação), dos quais 

façam parte dois ou mais municípios. Existem diversas iniciativas que contribuem para 

essa priorização, como o repasse de recursos, programas de investimentos públicos, 

linhas de financiamento/crédito, dentre outros.  

 

Os recursos são provenientes de órgãos, como Ministérios das Cidades e de Meio 

Ambiente (MMA), por meio de operadores, dentre os quais estão o Banco do Brasil 

(BB), a Caixa Econômica Federal (CEF) o Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 

 

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

incentivos instituídos pelo Governo Federal”. 

 

A Tabela 2, abaixo resume, por estados, os valores repassados pelo Ministério do Meio 

Ambiente, para apoio na elaboração de Estudos de Regionalização e de Planos de 

Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos nos anos de 2007 a 2009. 

 

Tabela 2 – Investimentos do MMA, para apoio a estudos de regionalização e 
elaboração de planos de gestão integrada e associada de resíduos sólidos. 

Estados Valor (R$) Estados Valor (R$) Estados Valor (R$) 

2007 2008 2009 

Sergipe 277.885,36 Rio Grande do Norte 600.000,00 Mato Grosso 839.841,00 

Bahia 1.000.000,00 Acre 380.440,00 Paraná 657.600,00 

Rio Janeiro 1.493.200,00 Santa Catarina 500.028,00 Paraíba 669.114,86 

Maranhão 375.142,40 Ceará 444.440,00 Goiás 423.670,00 

Alagoas 333.330,00 Pará 640.000,00 Rondônia 557.980,00 

Minas Gerais 974.226,00 - - - - 

Pernambuco 444.330,00 - - - - 

Piauí 777.780,00 - - - - 

Total 5.675.893,76 Total 2.564.908,00 Total 3.148.205,86 

Total Geral (2007 a 2009) R$ 11.389.007,62 

Fonte: FUNASA, 2014 

 

O Programa de Assessoramento Técnico para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

operado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), é voltado, exclusivamente, para entes 

federativos e consórcios públicos interessados na implementação de projetos de gestão 

integrada de resíduos sólidos urbanos, por meio de Acordo de Cooperação Técnica, há 

apoio na elaboração do termo de referência necessário para a contratação de serviços 

em consultoria técnica (projetos de engenharia, estudos socioambientais, avaliações 

institucionais e legais, análises econômico-financeiras e estudos de viabilidade de 

financiamento de carbono). 

 

Outra linha de financiamento também operado pela CAIXA, desta vez voltada, tanto ao 

setor público quanto privado, é o do Programa Saneamento para Todos, que transfere 

recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e conta com a 

contrapartida do solicitante. Das nove modalidades existentes, algumas podem ser 

exploradas para o desenvolvimento de projetos e ações na área de resíduos, a citar: 
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Desenvolvimento institucional - Promoção de ações articuladas, visando o aumento 

da eficiência dos prestadores de serviços públicos de, entre outros, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, por meio de promoção de melhorias operacionais, 

incluindo reabilitação e recuperação de instalações existentes e outras ações de 

redução de custos e aumento de eficiência. 

 

Manejo de resíduos sólidos - Promoção de ações relacionadas aos resíduos sólidos 

urbanos domiciliares e assemelhados, para implantação de infraestrutura para 

atividades operacionais, como coleta seletiva e de resíduos de serviços de saúde, 

varrição, capina/poda, triagem e reciclagem, e o desenvolvimento de ações relativas ao 

trabalho socioambiental, nas áreas de educação ambiental e trabalho social, com 

inclusão social de catadores. 

 

Manejo de resíduos da construção civil e volumosos – Semelhante ao anterior, 

porém especificamente voltado para este tipo de resíduo. 

 

Estudos e projetos - Elaboração de planos municipais e regionais de saneamento 

básico e elaboração de estudos de concepção e projetos para empreendimentos de, 

inclusive, saneamento integrado, desenvolvimento institucional e manejo de resíduos 

sólidos (incluindo os que visem a redução de emissão de gases de efeito estufa). 

 

Saneamento integrado – Apoio para soluções técnicas integradas, abrangendo 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, manejo de 

resíduos sólidos, educação ambiental e outras. 

 

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) financia os chamados Projetos 

Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI), investindo em itens como saneamento 

ambiental (inclusive resíduos sólidos). São valores mínimos de 20 milhões de reais para 

projetos de pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado com 

sede e administração no país e empresário individual. Mas, inicialmente, não é 

destacado o consórcio público como prioritário. 
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Também do BNDES e ofertando um mínimo de 20 milhões de reais, o Programa 

Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos oferta apoio a projetos de investimentos, 

públicos ou privados, destinados aos serviços de saneamento básico, incluindo os 

resíduos sólidos. 

 

Outro exemplo interessante de forma de priorização de consórcios públicos para 

recebimento de recursos foi verificado no Aviso de Manifestação de Interesse no 

1/2015, publicado pelo Ministério de Meio Ambiente, o qual objetivou selecionar um 

consórcio público intermunicipal que atuasse na gestão de resíduos sólidos, para sediar 

um projeto de resíduos sólidos de cooperação técnica a ser celebrado entre Brasil e 

República da Coréia, país com bons indicadores em resíduos sólidos. Sem dispêndios 

financeiros ao consórcio público selecionado, esse se beneficiaria com as informações 

diagnósticas e com o projeto em si (MMA, 2015). 

 

Em Minas Gerais, o Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(ECOTRES), ação consorciada entre as prefeituras de Conselheiro Lafaiete, 

Congonhas e Ouro Branco, angariaram recursos para implantação de um aterro 

sanitário pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio da Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), com 

contrapartida dos três municípios (Prefeitura Municipal de Lafaiete, 2014 – Porta público 

municipal). 

 

O aterro sanitário iniciou sua operação em 01 de agosto de 2014, pela empresa 

contratada pelo convênio (Ecovia), conjuntamente com uma série de outras ações 

municipais de coleta seletiva, associação de catadores de materiais recicláveis e 

educação ambiental. Simbolicamente, a data de início da operação do aterro foi de um 

dia antecedente ao prazo final inicialmente imposto pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos para que os municípios de todo o país cessassem o descarte irregular em 

lixões, sendo esse consórcio um dos poucos exemplos práticos verificados no Brasil, 

para a solução de disposição final dos resíduos, de acordo com a legislação (Prefeitura 

Municipal de Lafaiete, 2014 – Porta público municipal). 
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Com horizonte inicial de projeto de cerca de 15 anos, o recurso primeiramente 

concedido, por meio do convênio em 2008, para viabilizar o empreendimento, foi no 

valor de R$4.398.000,00, tendo sido aditivados valores conforme necessidades 

apresentadas. Além do aterro sanitário propriamente dito, o projeto previu a 

implantação de unidade de triagem, unidade de compostagem de resíduos orgânicos e 

Ecoponto para Pneus (Parecer único SUPRAM CM no 201/2011). 

 

No canal de transparência pública do MMA, foi possível identificar, ainda, convênios do 

órgão junto a municípios de Minas Gerais - Lagoa Santa, Pirapora, Bocaiuva e Belo 

Horizonte, dos quais apenas o destinado para Belo Horizonte tinha como foco a 

regionalização para a gestão e manejo de resíduos sólidos, conforme dados da Tabela 

3. 
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Tabela 3 – Convênios firmados entre o MMA e municípios em Minas Gerais  

entre 2006 e 2008. 

MUNICÍPIO 
DATA 

NÚMERO 
SITUAÇÃO 

VALORES OBJETO 

Lagoa 
Santa 

30/06/2006 

562575 
Adimplente 

Convênio:  
R$ 658.523,48 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos Urbanos de Lagoa Santa. 

Contrapartida:   
R$ 149.317,00 

Total: R$ 807.840,48 

Liberado: 
R$ 318.197,48 

Pirapora 
27/12/2006 

577747 
Inadimplência/ 

Suspensa 

Convênio:  
R$ 559.650,00 

Construção do aterro sanitário, para 
atendimento a um consórcio 
intermunicipal, com a promoção dos 
catadores em agentes ambientais e 
artesãos. 

Contrapartida: 
R$ 6.000,00 

Total: R$ 565.650,00 

Liberado: 
R$ 165.705,00 

Bocaiuva 
27/12/2007 

600929 
Inadimplência/ 

Suspensa 

Convênio: 
R$ 577.983,48 

Elaboração do Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, 
implantação do aterro sanitário, 
recuperação de área degradada por 
disposição irregular e estruturação de 
associação de catadores. 

Contrapartida:  
R$ 31.500,00 

Total: R$ 609.483,48 

Liberado:   
R$ 161.194,48 

Belo 
Horizonte 

02/01/2008 

620665 
Adimplente 

Convênio:  R$ 0,00 

Regionalização dos serviços de gestão 
integrada de resíduos sólidos urbanos 
de Minas Gerais, etapa Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco - 
Plano Estadual de Regionalização da 
Gestão dos Resíduos Sólidos e Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 

Contrapartida:   
R$ 194.845,20 

Total: R$ 194.845,20 

Liberado:  R$ 0,00 

Fonte: MMA (2015) 

 

Vale observar na Tabela 3 a palavra “convênios” refere-se à figura genérica dos 

convênios prevista no art. 116o da Lei no 8.666/1993, que são destinados ao repasse 

de recursos (transferências voluntárias) ou outras finalidades, celebrados por órgãos e 

entidades da Administração Pública: 
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Art. 116 - Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 

convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 

celebrados por órgãos e entidades da Administração. 

§ 1o - A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de 

competente plano de trabalho proposto pela organização interessada 

(...) 

 

Trata-se, portanto, de natureza jurídica diferente daquela dos “convênios de 

cooperação”, os quais são celebrados entre entes federativos, para a finalidade de 

gestão associada de serviços públicos, conforme disciplina prevista no art. 241o da 

CF/88 e na Lei no 11.107/2005 (Lei dos consórcios públicos). Ou seja, configura-se 

como um dos instrumentos de gestão associada, ao lado dos consórcios públicos.  

 

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

para gestão associada de serviços públicos, mencionada no art. 18o da PNRS, 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. Logo, nesse caso, a União 

não é parte integrante do arranjo de gestão associada, mas está fora, na condição de 

financiador.  

 

As normas relativas às transferências voluntárias de recursos da União, mediante 

convênios e contratos de repasse, estão previstas no Decreto Federal no 6.170 de 25 

de julho de 2007, que fixa detalhadamente as exigências para a celebração de tais 

acordos, bem como para o seu acompanhamento e prestação de contas.  
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Sobre esse tema, é pertinente destacar, por fim, que o Decreto Federal no 6.017/2007 

(que regulamenta a Lei dos consórcios púbicos) prevê, em seu art. 39o, dois requisitos 

que devem ser atendidos, para que a União possa celebrar convênios com consórcios 

públicos para a transferência voluntária de recursos, quais sejam: 

 os consórcios públicos devem ser constituídos sob a forma de associação 

pública, ou seja, com personalidade jurídica de direito público; 

 cada um dos entes consorciados deve atender às exigências legais aplicáveis 

para a realização de transferências voluntárias, sendo vedada a realização do 

repasse ao consórcio, caso haja inadimplência por parte de qualquer dos entes 

consorciados.  

 

No que se refere ao segundo requisito, a comprovação do cumprimento das exigências 

legais deve ser feita por meio de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de 

Exigências para Transferências Voluntárias – CAUC, em relação a cada um dos entes 

consorciados, ou por outro meio que venha a ser estabelecido por Instrução Normativa 

da Secretaria do Tesouro Nacional. Nesses termos, é a redação do mencionado art. 

39o:  

 

Art. 39o -  A partir de 1o de janeiro de 2008 a União somente celebrará 

convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma de 

associação pública ou que para essa forma tenham se convertido. 

§ 1o A celebração do convênio para a transferência de recursos da 

União está condicionada a que cada um dos entes consorciados atenda 

às exigências legais aplicáveis, sendo vedada sua celebração caso 

exista alguma inadimplência por parte de qualquer dos entes 

consorciados. 

§ 2o A comprovação do cumprimento das exigências para a realização 

de transferências voluntárias ou celebração de convênios para 

transferência de recursos financeiros, deverá ser feita por meio de 

extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Exigências para 

Transferências Voluntárias - CAUC, relativamente à situação de cada 

um dos entes consorciados, ou por outro meio que venha a ser 

estabelecido por instrução normativa da Secretaria do Tesouro 

Nacional. 
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O CAUC é um subsistema criado pelo Ministério da Fazenda para simplificar a 

verificação, pelos órgãos e entidades da União, do atendimento, pelo convenente, das 

exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e demais legislação aplicável para a transferência voluntária de recursos 

da União, as quais estão sintetizadas nos incisos I a XVIII do art. 38 da Portaria 

Interministerial no 507, de 24 de novembro de 2011.  

 

Desse modo, a inadimplência de qualquer município integrante de um consórcio 

público, em face das exigências legais aplicáveis às transferências voluntárias de 

recursos da União, impede que o consórcio possa celebrar convênios ou contratos de 

repasse com a União, para ser beneficiário de tais recursos.  

 

3.2 REDUÇÃO DE CUSTOS DE INVESTIMENTO E DE 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. 

 

A Tabela 4 exemplifica a economia obtida com o aumento da escola produtiva, 

mostrando a vantagem do investimento da compra de um britador de mandíbula com 

capacidade de 80 t/h, ao invés de um de 30 t/h. O valor do equipamento aumenta em 

69,8% (R$ 465 – R$ 790 mil reais), enquanto o ganho de produtividade é de 167% 

(Máquina solo, 2015). No entanto, deve-se tomar cuidado com este tipo de avaliação, 

pois o custo em questão é apenas de aquisição. A variação percentual real, portanto, 

depende de outros custos vinculados. 

 

Tabela 4 – Custo de britadores, produtividade e indicação de economias de escala. 

Item Planta 1 Planta 2 Variação 

Valor (R$) 465.000,00 790.000,00 325.000,00 69,8% 

Produção (t/h) 30 80 50 167% 

Fonte: Máquina solo (2015) 
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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. O custo mensal do aterro sanitário de Itajubá, com 

folha de pagamento mensal, era de cerca de R$ 24.000,00 para cada um dos 6 

municípios inicialmente consorciados. Já o custo operacional para recebimento dos 

resíduos era de R$ 55,00 por tonelada. Com a ampliação do consórcio público e 

agrupamento de 5 novos municípios, esse valor seria reduzido para cerca de R$ 

14.000,00/mês e R$ 36,00/t, respectivamente (BRAZÓPOLIS, 2013), conforme mostra 

a Tabela 5, a seguir: 

 

Tabela 5 – 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.  

 

A PNRS traz, como princípio, a cooperação entre os diversos setores, particularmente 

entre o poder público e o setor empresarial, com o objetivo de promover a articulação 

entre eles. A cooperação técnica e financeira entre os setores é fundamental para uma 
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gestão integrada de resíduos sólidos. Inclusive está previsto, como diretriz, que sejam 

adotadas medidas, pelo poder público, para desenvolver o mercado, seja por meio de 

isenção fiscal, doações de terrenos, estabelecimento de prioridade de compras de 

materiais reciclados, entre outras iniciativas. 

 

O estreitamento das relações propicia o aumento das discussões a respeito, por 

exemplo, da possibilidade de implantação de indústrias de reciclagem regionalizadas 

(atendendo a coletas seletivas intermunicipais), o que aperfeiçoaria todo o processo 

logístico em municípios conurbados. 

 

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.  

 

Como exemplo de norma legal cuja padronização regional seria desejável, invoca-se a 

Lei Municipal específica para gerenciamento de resíduos de construção civil e 

volumosos (Lei no 10.522/2012), que estabelece a obrigação de emissão de CTR – 

Comprovante de Transporte de Resíduos. O Plano Metropolitano destaca a 

necessidade da rastreabilidade, a partir da existência de fluxos que tem origem e 

destino em municípios distintos, mas como nem todos os municípios tem legislação que 

obrigue a emissão de CTR, não operam dessa forma, dificultando o controle.  

 

Também seria possível, no âmbito da gestão associada, a implantação de comitês 

específicos e a realização de audiências públicas regionalizadas, para discussão e 

elaboração de propostas de leis padronizadas, a serem apresentadas por iniciativa 

popular ou dos chefes dos respectivos Poderes Executivos, locais para tramitação e 

votação pelos Poderes Legislativos respectivos.  

 

Ressalta-se que a pretensão de uniformização legislativa entre municípios associados 

pressupõe, necessariamente, a aprovação pelos Poderes Legislativos locais, o que 
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pode ou não ocorrer, a depender do contexto político de cada município. Mas também 

é certo que a existência de um arranjo de gestão associada, ao congregar as 

administrações públicas municipais, aumenta o poder de negociação política, o que 

constituirá fator relevante durante os processos legislativos locais. 

 

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. Imagine que um determinado 

gerador de resíduos está em Belo Horizonte, o transportador está em Contagem e o 

local de descarte é em Betim. Consonante com esse fluxo intermunicipal do 

gerenciamento, deve estar a gestão dos resíduos pelo poder público. 

 

A gestão dos resíduos, dever do poder público, necessita então de dados que 

considerem essa abrangência territorial do gerenciamento. E isso se faz possível por 

meio de um prévio planejamento, no sentido de padronizar, ou simplesmente convergir, 

itens como classificação de resíduos, indicadores de eficiência dos sistemas, 

nomenclaturas adotadas, processos e critérios de licenciamento, ações de fiscalização 

e processos administrativo-criminais, entre outros.  

 

3.6 MELHORIA DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E DE 
DEPOSIÇÃO CLANDESTINA 

 

Em regiões conurbadas, como é o caso de Belo Horizonte e Região Metropolitana, as 

atividades de regulamentação e fiscalização do transporte e destinação de resíduos 

ganham contornos ainda mais complexos, e acabam por, naturalmente, demandarem 

uma gestão pública compartilhada. 
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Muitas vezes, a ação de coleta dos resíduos é iniciada em um município e a destinação 

é concluída em outro, não sendo raros os casos de deposição clandestina em regiões 

limítrofes, com o consequente impasse na identificação de qual município seria 

responsável pela fiscalização preventiva e/ou corretiva. 

 

Além da deposição clandestina, também são frequentes as irregularidades no 

transporte de resíduos, que ganham complexidade em virtude dos diferentes 

procedimentos de licenciamento adotados por cada administração pública municipal. 

Caminhões destinados a tal atividade necessitam de diferentes documentos de 

licenciamento, de acordo com o local onde prestam serviço, como por exemplo, em 

Belo Horizonte, Contagem e Betim. Já, em alguns municípios, os veículos circulam sem 

regulação, uma vez que as administrações públicas municipais não preveem 

licenciamento específico para a atividade.  

 

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 

 

Além da facilitação ao acesso de recursos, a unificação administrativa proporcionada 

por uma gestão associada certamente 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 
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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. 

 

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. Com isso, menos unidades de 

tratamento/ transbordo/ destinação isoladas demandariam ser implantadas, reduzindo 

a quantidade de área necessária para tal. 

 

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

direta e indireta (AID/AII) afetadas por impactos socioambientais, ou seja, uma menor 

população e elementos da natureza afetados, como fauna e flora, menor quantidade 

numericamente espalhadas pelo território de áreas passíveis de contaminação, 

poluição, e de outros riscos ambientais. 
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A cidade de Belo Horizonte é a 6ª capital mais populosa e apresenta a 11ª maior 

densidade demográfica do Brasil (IBGE, 2015), sendo que a identificação de locais para 

implantação de empreendimentos para gerenciamento de resíduos está cada vez mais 

escassa no território municipal. Diante disso, Belo Horizonte já compartilha áreas com 

municípios vizinhos, para viabilizar a destinação adequada dos resíduos gerados no 

munícipio, tais como: as Centrais de Tratamento de Maquiné e Macaúbas, localizadas 

em Santa Luzia e Sabará, respectivamente.    

 

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.  

 

Mas, vale a observação de que isso não quer dizer aumento na taxa de geração de 

resíduos per capita, já que, nesse caso, a prioridade sempre será a redução da geração. 

 

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. 

 

Isso é primordial para que o sistema se viabilize em pequenos municípios, que sozinhos 

não teriam volume de resíduos e/ou verbas suficientes para justificar/viabilizar a 

implantação das unidades.  

 

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 

Nos termos do § 3o do art. 25o da CF/1988, regiões metropolitanas, e microrregiões 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, podem ser instituídas pelos 

Estados, por meio de lei complementar, para integrarem a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesse comum. 

 

Em suma, a possibilidade de criação dos mencionados arranjos jurídicos decorre do 

reconhecimento da efetiva existência de funções públicas de interesse comum entre 

municípios limítrofes.  

 

Atualmente, com a aprovação da Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que 

institui o Estatuto das Metrópoles, a expressão "função pública de interesse comum" 

passou a ter uma definição legal em âmbito nacional. Nos termos do art. 2o, inciso II, 

da mencionada Lei, 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), que apresenta 

o mesmo sentido do recente conceito do Estatuto de Metrópole. De acordo com o 

mencionado dispositivo constitucional estadual: “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: 
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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.  

 

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.  

 

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

 

Feita uma apresentação panorâmica da moldura jurídica para a instituição de regiões 

metropolitanas, bem como das funções públicas de interesse comum da RMBH e de 

seu respectivo arranjo institucional de gestão, considera-se pertinente, para os fins 

desta análise, explorar duas questões:  

 

1) A adesão dos municípios a uma região metropolitana é compulsória ou 

voluntária?  

2) O estabelecimento de função pública de interesse comum muda a titularidade 

do serviço público para o Estado?  

 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1842, julgada em 1º de março de 

2013, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre essas duas questões.   
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Em relação à primeira questão, a corte suprema consolidou o entendimento, já 

manifestado em decisões anteriores, de que a participação dos municípios em região 

metropolitana, devidamente instituída pelo Estado, por meio de lei complementar, 

possui caráter compulsório.   

 

No que tange à segunda discussão, prevaleceu a ideia de que a instituição de região 

metropolitana, a partir do reconhecimento das funções públicas de interesse comum, 

não implica na transferência das competências municipais para o Estado, mas sim no 

compartilhamento do dever de gestão entre todos os entes federativos envolvidos no 

arranjo: o Estado (responsável por articular a instituição da região metropolitana) e os 

municípios integrantes.  

 

Tal ideia está incorporada no § 2o do art. 17o da Lei no 12.305/2010 ao prever, no âmbito 

da elaboração de planos microrregionais ou direcionados às regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, a necessidade de participação dos municípios envolvidos e a 

não substituição de suas prerrogativas relacionadas à gestão integrada dos resíduos 

sólidos gerados em seus territórios:  

 

Art. 17o (...) 

§ 2º - A elaboração e a implementação pelos Estados de planos 

microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões 

metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o 

previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos 

Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das 

prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei. 

 

Essa noção de compartilhamento da titularidade da organização, planejamento e 

execução das funções públicas de interesse comum, entre entes federativos de uma 

região metropolitana, foi consolidada com aprovação do Estatuto da Metrópole em 

2015, a partir do conceito de governança interfederativa: 

 

Art. 2o - Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
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IV – governança interfederativa: compartilhamento de 

responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de 

organização, planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum; (...) 

Art. 3o Parágrafo único.  Estado e Municípios inclusos em região 

metropolitana ou em aglomeração urbana formalizada e delimitada na 

forma do caput deste artigo deverão promover a governança 

interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta Lei. (...) 

 

Com vistas a conferir mais concretude ao conceito de governança interfederativa, o 

Estatuto da Metrópole ainda delineou, em seu art. 7o, as diretrizes específicas de tal 

modelo de gestão, reforçando a necessidade de que a governança se faça 

constantemente de forma compartilhada e integrada entre os entes federativos, 

envolvendo a participação da sociedade civil em todas as etapas do processo: 

 

Art. 7o - Além das diretrizes gerais estabelecidas no art. 2o da Lei no 

10.257, de 10 de julho de 2001, a governança interfederativa das regiões 

metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes 

diretrizes específicas: 

I – implantação de processo permanente e compartilhado de 

planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento 

urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse 

comum; 

II – estabelecimento de meios compartilhados de organização 

administrativa das funções públicas de interesse comum; 

III – estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e 

de prestação de contas; 

IV – execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, 

mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura 

de governança interfederativa; 

V – participação de representantes da sociedade civil nos processos de 

planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da 

prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções 

públicas de interesse comum; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art2
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VI – compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos anuais dos entes envolvidos na 

governança interfederativa; 

VII – compensação por serviços ambientais ou outros serviços 

prestados pelo Município à unidade territorial urbana, na forma da lei e 

dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança 

interfederativa. 

Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, 

devem ser consideradas as especificidades dos Municípios integrantes 

da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao território 

e às características ambientais. 

 

Por fim, para viabilizar a promoção da governança interfederativa, o art. 9o do Estatuto 

da Metrópole enumera diversos instrumentos que poderão ser aplicados, a partir da 

iniciativa e articulação dos estados e da participação dos municípios envolvidos, 

conforme segue abaixo: 

 

Art. 9o - Sem prejuízo da lista apresentada no art. 4o da Lei no 10.257, de 

10 de julho 2001, no desenvolvimento urbano integrado de regiões 

metropolitanas e de aglomerações urbanas serão utilizados, entre 

outros, os seguintes instrumentos: 

I – plano de desenvolvimento urbano integrado; 

II – planos setoriais interfederativos; 

III – fundos públicos; 

IV – operações urbanas consorciadas interfederativas; 

V – zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos 

previstos na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001; 

VI – consórcios públicos, observada a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005; 

VII – convênios de cooperação; 

VIII – contratos de gestão; 

IX – compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados 

pelo Município à unidade territorial urbana, conforme o inciso VII do 

caput do art. 7o desta Lei; 

X – parcerias público-privadas interfederativas. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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Ao se fazer a interpretação articulada entre os arts. 7o e 9o do Estatuto da Metrópole, 

faz-se imprescindível pontuar que a aplicação dos instrumentos de governança 

interfederativa para desenvolvimento integrado, previstos no art. 9o, deve, 

necessariamente, trazer efetividade para as diretrizes fixadas no art. 7o. 

 

No caso de Belo Horizonte, a constituição da Agência Metropolitana da RMBH antecede 

o próprio Estatuto da Metrópole, o que não impede que suas ações estejam 

corretamente alinhadas aos preceitos acima descritos. Na sequência, são destacados 

os estudos e planejamentos, existentes na RMBH, que se relacionam com a temática 

dos resíduos sólidos direta ou indiretamente.  

 

4.1 ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA EXISTENTES NA 
RMBH 

 

No âmbito da RMBH, em termos de planejamento das funções públicas de interesse 

comum, foi elaborado o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI), 

aprovado em 2011, pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da 

RMBH, tal como prevê o art. 46o, §3o, inciso III, da CE/89. O PDDI, enquanto um 

instrumento de planejamento metropolitano, 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, agrupando as políticas públicas específicas a serem 

implementadas em contextos mais abrangentes. São eles: 

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, 
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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), de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança, a minimizar os impactos ambientais adversos e a maximizar os benefícios 

sociais. Como objetivos específicos da Política Metropolitana Integrada de Resíduos 

Sólidos proposta no PDDI, estão previstos: 

 a realização de diagnósticos; 

 a definição de critérios de localização adequada de unidades de tratamento e 

destinação final;  

 a identificação da infraestrutura física necessária ao manejo, tratamento e 

destino final dos resíduos;  

 o apoio à implantação de soluções compartilhadas entre municípios próximos;  

 a 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; 

 a definição de medidas para logística reversa; 

 a definição de medidas para o aproveitamento energético dos gases gerados 

nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. 
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Os objetivos específicos da Política Metropolitana Integrada de Resíduos Sólidos do 

PDDI desdobram-se em 6 (seis) programas com propostas mais detalhadas, cada qual, 

com seus próprios objetivos gerais e específicos, institucionalidade, projetos, ações, 

temporalidade de execução e implementação:  

 

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. 

 

Em articulação com todos os programas inseridos na política de resíduos do PDDI, a 

Agência da RMBH elaborou, em 2013, o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos. 

Esse Plano explicita diagnósticos e define diretrizes, programas, projetos, ações e 

metas (nessa ordem), para a gestão de resíduos sólidos na RMBH, prevendo sua 

vigência por um horizonte temporal de 20 (vinte) anos e estipulando o monitoramento, 

avaliação sistemática e futuras revisões periódicas (de quatro em quatro anos), de 

modo que sejam avaliadas as tendências e necessidades de ajuste de cada um dos 

programas e ações às realidades locais.  

 

Como concretização do Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, foi criado o projeto 

de concessão administrativa dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final 

de resíduos sólidos urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar 

Metropolitano, para fins da gestão e execução dos serviços públicos de transbordo e 

aterramento de resíduos sólidos urbanos (PPP RSU). 

 

Além disso, em 31 de março de 2016 foi lançado o Plano Metropolitano de Gestão 

Integrada com foco em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da 
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Construção Civil e Volumosos (RCCV). Dentre os principais objetivos da elaboração do 

Plano Metropolitano RCCV e RSS estão: 

 consolidação e atualização do diagnóstico da gestão e manejo RCCV e RSS 

gerados na RMBH e Colar Metropolitano; 

 criação de uma estratégia metropolitana para a gestão de RCCV e RSS; 

 capacitação de equipes de gestores e agentes municipais e estaduais; 

 proposição de alternativas viáveis, aos municípios abrangidos, para o manejo 

ambientalmente adequado e regionalizado dos resíduos. 

 

O desenho de planejamento metropolitano para a gestão de resíduos sólidos na RMBH 

pode ser mais bem visualizado no organograma apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Planejamento Metropolitano para a gestão de resíduos sólidos na RMBH 
Fonte: Myr, 2015. 
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Os estudos de regionalização, os instrumentos de planejamento metropolitano e os 

projetos em curso no âmbito da RMBH serão abordados com mais detalhes na 

sequência deste relatório e também avaliadas as possibilidades econômicas, técnicas 

e jurídicas para eventual inserção do Município de Belo Horizonte.  

 

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

 

Considerando-se o incentivo constitucional ao federalismo de cooperação, por força do 

artigo 241o da CF/88, a possibilidade de colaboração recíproca dos entes federados, 

na concretização de objetivos de interesse comum e prestação compartilhada de 

serviços públicos, não se restringem aos sistemas de gestão engendrados no âmbito 

de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões oficialmente 

instituídas pelos Estados. 

 

Pode-se dizer que a noção de "objetivos de interesse comum", no seio do federalismo 

de cooperação instituído pela CF/88, extrapola o conceito legal mais restrito de "função 

pública de interesse comum", o qual se circunscreve aos arranjos das regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do § 3o do art. 25o 

da CF/88).  

 

Por força da própria CF/88, que estabelece um modelo de Estado Federado, a partir da 

repartição de competências entre União, Estados e Municípios, estes últimos, mesmo 

inseridos em um arranjo metropolitano, mantêm sua autonomia em todos os seus 

aspectos, quais sejam: a) poder de auto-organização (elaboração de lei orgânica 

própria); b) poder de autogoverno (eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores); c) 

poder normativo próprio ou autolegislação (elaboração de leis municipais, dentro dos 

limites de atuação traçados pela CF/88); e d) poder de auto-administração 

(administração própria para criar, manter e prestar os serviços de interesse local, bem 

como legislar sobre os tributos e suas rendas). 
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Assim, sempre que constatados objetivos de interesse comum em relação à gestão dos 

resíduos sólidos, e sempre que a solução compartilhada se mostrar viável do ponto de 

vista técnico, financeiro, social e ambiental, os municípios têm autonomia política e 

administrativa para, voluntariamente, promoverem outras articulações jurídicas 

extralocais, ainda que, paralelamente, já exista um sistema metropolitano de gestão. 

 

A avaliação de viabilidade para soluções compartilhadas é trazida pelo próprio artigo 

19o da Lei no 12.305/2010, o qual, ao elencar o conteúdo mínimo do PMGIRS, 

apresenta, como critérios de economia de escala, a proximidade dos locais e a 

prevenção de riscos ambientais: 

 

Art. 19º - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem 

o seguinte conteúdo mínimo:  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções 

consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, 

nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 

estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais. 

 

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 ligados à gestão dos resíduos 

sólidos, 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.  

 

Nesse sentido, a existência de planejamento e instrumentos jurídicos de parceria entre 

entes federativos se constituem em peças-chave para possibilitar a gestão associada.  
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5 - O CONTEXTO DE BH DENTRO DA POSSIBILIDADE DE 
GESTÃO ASSOCIADA  

Antes da avaliação, propriamente dita, das possibilidades de gestão associada para 

Belo Horizonte, vale resgatar algumas informações, como localização, população, 

produto interno bruto, além de dados sobre como acontece atualmente o 

gerenciamento de resíduos em BH e na RMBH.  

 

Conforme descrito anteriormente, este relatório tem por objetivo a identificação das 

possibilidades de gestão associada com municípios vizinhos (o que implica vislumbrar 

vantagens de associação na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos com os 

municípios geograficamente próximos), além das definições administrativas de 

composição e gestão da RMBH e do Colar Metropolitano, que possam contribuir 

minimamente na prevenção de riscos ambientais e na economia de escala, com 

redução de custos.  

 

A Figura 3 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 (8 com limites direto): Vespasiano (N), Ribeirão 

das Neves, Contagem, Ibirité (O), Brumadinho (S), Nova Lima (SE), Sabará (L) e Santa 

Luzia (NE). Essa situação de transbordamento urbano dificulta a gestão dos serviços 

públicos de forma individualizada, incluindo os resíduos sólidos.   

 

O município de Belo Horizonte possui praticamente 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, conforme dados da Tabela 6.  



 

Página: 77/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

 
Figura 3 – Municípios da RMBH e Colar Metropolitano, com identificação da mancha de ocupação. 

Fonte: Myr Projetos, 2015. 
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Tabela 6 – Dados socioeconômicos dos municípios da RMBH e Colar Metropolitano 
de Belo Horizonte – População e PIB. 

FAIXA POPULACIONAL  MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO  2015 

(hab)  
PIB 2011  
(R$ mil) 

Até 5 mil 

Fortuna de Minas 2.893 27.593 

Funilândia 4.196 34.172 

Moeda 4.922 37.134 

São José da Varginha 4.702 88.769 

Taquaraçu de Minas 4.030 43.755 

De 5 mil a 10 mil  

Baldim 8.071 68.198 

Belo Vale 7.816 102.747 

Bom Jesus do Amparo 5.923 41.072 

Bonfim 7.016 55.185 

Capim Branco 9.537 74.857 

Confins 6.478 1.540.849 

Florestal 7.209 62.334 

Inhaúma 6.158 77.545 

Itatiaiuçu 10.781 1.441.352 

Nova União 5.779 48.286 

Prudente de Morais 10.388 80.257 

Rio Acima 9.924 142.515 

Rio Manso 5.684 45.273 

São Gonçalo do Rio Abaixo 10.588 2.798.420 

De 10 mil a 30 mil 

Barão de Cocais 31.270 997.045 

Itaguara 13.172 140.540 

Jaboticatubas 19.052 122.265 

Juatuba 25.087 821.631 

Mário Campos  14.624 92.605 

Mateus Leme 30.155 439.570 

Raposos 16.230 84.098 

Santa Bárbara 30.169 371.120 

São Joaquim de Bicas 29.162 377.412 

São José da Lapa 22.257 363.663 

Sarzedo 29.889 505.978 

De 30 mil a 100 mil 

Brumadinho 37.857 2.051.528 

Caeté 43.739 382.568 

Esmeraldas 67.208 382.837 

Igarapé 39.774 686.759 

Itabirito 49.768 2.367.801 

Itaúna 91.543 1.695.902 

Lagoa Santa 59.770 957.594 

Matozinhos 36.719 657.206 

Nova Lima 89.900 6.497.444 

Pará de Minas 91.158 1.725.886 

Pedro Leopoldo 62.951 1.136.872 

De 100 mil a 500 mil 

Betim 417.307 28.085.221 

Ibirité 173.873 1.363.607 

Ribeirão das Neves 322.659 2.170.645 

Sabará 134.382 1.478.668 

Santa Luzia 216.254 2.133.716 

Sete Lagoas 232.107 5.996.592 

Vespasiano 118.557 1.628.471 

De 500 mil a 1 milhão Contagem 648.766 18.912.326 

Acima de 1 milhão Belo Horizonte 2.502.557 54.996.326 

 

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

Fonte: IBGE, 2015. 
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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.  

 

Lembra-se ainda que a associação de municípios integrantes da RMBH e Colar deve 

ser avaliada como uma possibilidade, não só de aproximação local, mas também de 

prevenção de riscos ambientais (gestão integrada, controle das regiões de fronteiras, 

redução do número de  áreas necessárias para instalação de unidades de tratamento 

e destinação de resíduos, para atendimento a maior número de municípios) e como 

uma forma de obter ganhos de escala, para utilização de tecnologias adequadas ou 

redução de custos.  

 

Outro destaque é a necessidade de integração de informações para controle, 

monitoramento e fiscalização do gerenciamento dos resíduos sólidos, a partir das 

evidências da existência de fluxos intermunicipais entre a geração, transporte, 

tratamento e destinação. A falta de áreas disponíveis dentro dos limites do município 

de Belo Horizonte, para realização do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, 

por si só já provoca uma discussão sobre soluções fora dos seus limites.  

 

5.1 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM BH 

 

Com base em informações da SLU, a Tabela 7 detalha a destinação da massa de 1,2 

milhões de toneladas de resíduos manejados em 2014, por tipologia.  
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Tabela 7 – Destinação dos resíduos sólidos em BH, por tipologia (2014).    

Tipo de Resíduo Origem 
Quantidade 
(em t/ano) 

Tratamento/Destinação Local 

Resíduos de 
Serviços de 
Saúde (RSS) 

Coleta em instituições 
de saúde 

9.168,53 Aterramento CTRS BR-040 

Resíduos 
Sólidos 
Urbanos 

(RSU) 

Coleta domiciliar e 
limpeza urbana 

828.157,80 
Transbordo +          

Aterragem 
CTRS 

Macaúbas 

Coleta seletiva de 
orgânicos  

2.525,02  Compostagem CTRS BR-040 

Coleta seletiva de 
papéis, metais, 

plásticos e vidros 
6.636,51 

Triagem +  
Reciclagem 

Associações e 
Cooperativas 

Podas da arborização 
pública  

261,46 Compostagem CTRS BR 040 

Resíduos de 
Construção 
Civil (RCCV) 

Coleta nas URPV e em 
deposições irregulares 

354.909,07 Triagem + Aterragem CTR Maquiné 

Particulares e públicos 
 

29.995,80 Triagem + Reciclagem  

Estação de 
Reciclagem de 

Entulho-
Pampulha 

19.843,44 Triagem + Reciclagem  

Estação de 
Reciclagem de 

Entulho- 
CTRS BR-040 

Total de Resíduos 1.251.497,63 t/ano 

Fonte: SLU, 2014  

 

A Tabela 8 reúne os dados financeiros acerca de custos para coleta e destinação de 

resíduos sólidos. Os custos foram estimados com base na própria estrutura de rateio 

utilizada pela SLU, através dos custos diretos e indiretos. Para as despesas com 

serviços de terceiros, como os serviços de coleta e transbordo e disposição final, foram 

considerados os valores efetivamente pagos ao longo de 2014, que se referem aos 

contratos de prestação de serviços. Para as demais, a estimativa de custos teve por 

base as despesas efetivamente realizadas até junho daquele ano e então foram 

duplicadas, para representarem os valores totais para o ano de 2014. 

 

Considerou-se que, para a análise, seria fundamental ter uma referência de custo anual 

das atividades de limpeza urbana. No entanto, a SLU não realiza o cálculo de custos 

nessa periodicidade e sim por amostragem de meses. Dessa forma, a partir de uma 

média das amostras, tentou-se estimar qual seria o gasto anual em cada atividade. Por 
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esse processo, chegou-se ao total de R$ 420.138.861,38, enquanto o orçamento da 

autarquia para o mesmo período foi de R$ 404.406.178,33. Dessa forma, os custos 

foram superestimados em 3,89%.  

 

 



 

Página: 82/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

Tabela 8 – Custos de coleta e destinação de resíduos em Belo Horizonte para o ano de 2014 (em R$). 

  RSU Coleta Seletiva Compostagem RCC RSS Total 

Custos Diretos 301.501.913,79 3.348.395,36 1.126.882,02 14.525.933,04 6.028.202,86 326.531.327,07 

Serviços de LU contratados 274.620.704,91 1.893.895,04 - 11.268.979,56 - 287.783.579,51 

Folha de pagamento 21.994.439,24 151.090,60 609.925,94 937.435,08 - 23.692.890,86 

Materiais de consumo 229.537,87 - - 782.746,84 829.540,48 1.946.264,25 

Veículos alugados 2.003.082,19 - - 383.134,15 17.341,41 2.403.557,75 

Veículos próprios 1.912.462,86 104.439,06 245.703,44 449.732,72 - 2.607.899,02 

Água na atividade 550.832,70 - 15.596,20 223.035,40 594.275,10 1.383.739,40 

Energia elétrica na atividade 190.854,02 - 69.576,78 105.996,98 - 366.427,78 

Locação de imóveis  1.198.970,66 - 374.872,32 - 1.573.842,98 

Locação de máquinas e equipamentos  - 186.079,66 - 514.185,51 700.265,17 

Depreciação   - -  4.072.860,36 4.072.860,36 

Custos Indiretos 84.088.009,14 1.268.964,00 430.612,96 5.380.965,13 2.438.983,10 93.607.534,31 

Administração central 67.326.863,54 623.019,74 328.416,00 3.934.458,90 1.755.422,88 73.968.181,06 

Gerência regional da coleta de resíduos 8.213.054,55 106.278,44 16.841,51 464.533,78 84.456,04 8.885.164,32 

Gerência regional de limpeza urbana 175.802,27 2.050,80 336,92 462.403,92 1.665,30 642.259,21 

Planejamento da coleta 1.842.308,02 525.025,48 83.031,90 6.470,42 416.651,30 2.873.487,11 

Gerência regional de serviços complementares 4.723.411,69 - - 275.555,53 - 4.998.967,22 

Gerência de tratamento e destinação final 1.806.569,07 - -  180.787,58 1.987.356,65 

Gerência operacional da coleta seletiva/RCC - 12.589,55 1.986,62 237.542,57 - 252.118,74 

Custos Totais (R$/ANO) 385.589.922,93 4.617.359,35 1.557.494,98 19.906.898,17 8.467.185,96 420.138.861,38 

 

Fonte: Estimativas Myr a partir dos dados SLU (2014).
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Conforme a Tabela 8, os custos totais - diretos e indiretos - para coleta, reciclagem e 

destinação de resíduos sólidos, a partir dos serviços realizados pela SLU, em Belo 

Horizonte no ano de 2014, foram estimados em R$ 420.138.861,38, sendo 68,5% (R$ 

287.783.579,51) desse valor utilizado para o custeio de contratações de empresas 

terceirizadas para execução de serviços de limpeza urbana. 

 

Os custos com RSU incluem despesas com coleta domiciliar (em áreas de urbanização 

formal e ZEIS), limpeza de logradouros e outros serviços de limpeza urbana (eventos, 

obras de arte, multitarefa, lavação e limpeza de vias) e tratamento e destinação final 

(CTRS BR040, Unidade de Transbordo e Aterro CTR Macaúbas). Os custos com coleta 

seletiva incluem em despesas com a coleta, transporte e apoio às cooperativas e não 

incluem às relativas à destinação de rejeitos. Os custos com compostagem incluem as 

despesas com coleta especial de orgânicos e a unidade de compostagem, na CTRS 

BR-040. Os custos com as despesas RCCV incluem as despesas com remoção de 

deposição irregular, caçambas, URPV, ERE (Pampulha, Estoril e CTRS BR-040) e 

aterro na CRT Maquiné. Os custos com RSS incluem as despesas com a coleta de 

RSS e aterragem na CRTS BR-040.  

 

A Figura 4 apresenta a distribuição proporcional dos gastos na gestão o gerenciamento 

dos resíduos sólidos em BH, conforme os tipos de resíduos. 

 

Figura 4 – Distribuição proporcional dos gastos no manejo dos resíduos sólidos 

 em BH, 2014. 
Fonte: Adaptação Myr a partir dos dados SLU (2014). 

RSU: 91,78%

Coleta Seletiva: 
1,10%

Compostagem: 0,37% RCC: 4,74%
RSS: 2,02%
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Segundo estudo da Price Waterhouse Coopers Brasil (PwC Brasil), denominado 

Gestão da Limpeza Urbana - Um investimento para o futuro das cidades e publicado 

no 1º semestre de 2010, Belo Horizonte pode ser considerado um Município eficiente 

na gestão dos resíduos. Embora o orçamento municipal de Belo Horizonte, destinado 

à limpeza urbana, tenha representado aproximadamente 6% do orçamento geral total 

consolidado para o Município, mesmo não se perdendo de vista que existem diversas 

variáveis relacionadas à gestão de resíduos (cultura, hábitos de consumo/poder de 

compra, características físicas das cidades, etc.), que fazem com que análises 

realmente completas se torne complexas. Como resultado, o custo per capita está entre 

os mais baixos nos cenários nacionais e internacionais estudados (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Comparativo de gastos em serviços de limpeza urbana e geração de 
resíduos no cenário nacional e internacional. 

Fonte: PWC Brasil, 2010. 
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O custo médio com o gerenciamento de resíduos de Belo Horizonte, em 2014, foi 

estimado em R$ 335,71 por tonelada, no conjunto das atribuições da SLU, sem 

considerar as diferenças técnicas e operacionais relativas aos diferentes tipos de 

resíduos e seus processos peculiares. Este valor pode ser obtido pela divisão direta do 

custo total do manejo dos resíduos (R$ 420.138.861,38) pela massa total de resíduo 

(1.251.497,63 toneladas), conforme apresentado na Tabela 7 e Tabela 8.  

 

Em se tratando de perspectivas de gestão associada, se por um lado há o aumento dos 

volumes a serem processados (reciclados ou para destinação final), também deve-se 

considerar que este pode ser um fator que favorece a adoção de novas tecnologias e 

a obtenção de menores custos. A implantação de tecnologias mais avançadas para 

tratamento e disposição final de resíduos pode ser viabilizada pelo ganho de escala 

originado pelo aumento da população alvo beneficiária e consequente quantidade de 

resíduo a ser destinada. Porém, não se deve perder de vista que a gestão associada 

implica também em lidar com complexidades, como o aumento de distâncias, bem 

como dificuldades políticas e financeiras adicionais, para que se obtenham 

consentimentos concomitantes locais, para adesão plena às ações propostas.  

 

De qualquer forma, a quantidade de resíduos sólidos gerada pelo município de Belo 

Horizonte é bastante significativa e, partindo da lógica de escala, os demais municípios 

tendem a se beneficiar de sua participação em operações associadas. Vale ainda 

chamar a atenção para o fato de que, mesmo sem uma organização de gestão 

associada para prestação dos serviços, mais de 14 municípios da RMBH e Colar já 

destinam seus resíduos para a CTRS Macaúbas, mediante contratos individuais com o 

operador privado do aterro em questão. O mesmo cenário se repete com os RSS, onde 

as mesmas empresas tendem a atender os geradores, nos diversos municípios, e 

encaminhar os resíduos coletados para a mesma destinação.  
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6 - IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE GESTÃO 
ASSOCIADA  

O presente capítulo tem como objetivo principal apresentar as possibilidades de gestão 

associada entre municípios, a serem exploradas na implementação do PMGIRS - BH. 

Serão apresentadas possibilidades, considerando as tipologias dos resíduos gerados, 

a saber: os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), os Resíduos Especiais, abordando os 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), os Resíduos de Construção Civil (RCC) e os 

Resíduos Reversos. Também é analisada a possibilidade de gestão associada frente à 

Mobilização Social e Educação Ambiental e, finalizando, são apresentados os desafios 

para gestão associada.  

 

Em relação às vantagens de ações de gestão associada, cabe observar que Belo 

Horizonte se beneficiará, não só com melhorias diretas no próprio Município, uma vez 

que a gestão associada trará melhoria em outros municípios com reflexos no 

desenvolvimento da Região Metropolitana e da qualidade ambiental, sendo assim de 

grande interesse para a Capital.  

 

Algumas vezes os instrumentos de gestão associada são estabelecidos para 

atendimento de objetivos específicos, como a construção de uma unidade de 

reciclagem ou aterro sanitário, por exemplo. Porém, outras vezes o objetivo central é o 

incremento na qualidade de gestão de uma ou mais tipologias de resíduos. Dessa 

forma, essas soluções acabam cumprindo um papel menos operacional e mais 

gerencial, atuando em estudos e diagnósticos, promovendo diálogos, desenvolvendo 

estratégias de gestão e cobrando atuação dos entes associados. 

 

Exemplo disso é o Consórcio Intermunicipal Grande ABC que, apesar de possuir ações 

operacionais como construção de hospital, atua na articulação e planejamento de ações 

regionais, por meio de 8 GT-Grupos Temáticos distintos, dentre eles o “Eixo 

Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental”. Especificamente nesse GT, é previsto 

o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, promoção e articulação de 

planos diretores e legislação urbanística, estabelecimento de programas integrados de 
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coleta seletiva de resíduos, reutilização e reciclagem, dentre outros. Esse consórcio 

inclui 7 municípios, entre os quais, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 

do Sul e Diadema (Região Metropolitana de São Paulo), correspondendo a uma 

população de 2,5 milhões de habitantes. 

 

Como já visto, 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.  

 

Ressalte-se que, a teor do art. 27o, §2o, e art. 33o, §7o, da PNRS, e dos art. 47o e 48o, 

§3o, da Lei Municipal nº 10.534/2012, destacam que as atividades de gerenciamento/ 

do manejo de resíduos de responsabilidade dos geradores podem ser executadas pelo 

Poder Público facultativamente, mediante remuneração.  

 

A seguir, a Figura 6 ilustra as etapas para identificação das possibilidades de gestão 

associada, por tipo de resíduos:  
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Figura 6 – Esquema de identificação das possibilidades de gestão associada. 
     Fonte: Myr Projetos, 2015. 

 

Em relação aos resíduos RCCV, RSS e resíduos reversos, as perspectivas de gestão 

associada devem ser vislumbradas a partir da responsabilidade do gerador x 

responsabilidade compartilhada. O Poder Público seria responsável pela gestão 

(planejamento, produção de informações e fiscalização), em relação aos resíduos 

especiais produzidos por particulares, e pelo gerenciamento (execução do manejo, 

desde a coleta até a destinação final), quando gerador.   

 

6.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU 

 

A Lei no 11.455/2007, relativa à Política Nacional de Saneamento Básico, inclui, na 

categoria de resíduos sólidos urbanos, as subcategorias “resíduos domiciliares” e 

“resíduos de limpeza urbana” (resíduos provenientes de limpeza de logradouros 

públicos, tais como: varrição, capina, limpeza de boca de lobo, etc), também de 

responsabilidade do governo municipal. 

 

Os serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte apresentam bons índices de 

atendimento e amplitude de tipos de serviços: varrição, capina e roçada de 95% de 

extensão das vias pavimentadas, satisfação de 82% (segundo dados do Projeto 

Cidadão Auditor em abril de 2015); limpeza de bocas de lobo, com frequência mínima 
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de 6 vezes ao ano, com satisfação de 70% (segundo dados do Projeto Cidadão Auditor 

em abril de 2015); serviços de lavação e raspagem de vias, limpeza de córregos, 

remoção de placas e faixas, remoção de animais mortos, limpeza de pichação, dentre 

outras atividades. Esses serviços são quase que integralmente realizados por 

empresas contratadas e com a participação operacional das Gerências de Limpeza 

Urbana – GERLU, ligadas às nove Regionais Administrativas de BH.   

 

Mais de 95% da população possui coleta de resíduos domiciliares, incluindo a coleta 

em zonas formalmente urbanizadas e a coleta em Zonas de Especial Interesse Social 

(ZEIS), através do sistema porta a porta ou ponto a ponto, quando em locais de difícil 

acesso. A satisfação da população com o serviço de coleta de resíduos em ZEIS é de 

90% (segundo dados do Projeto Cidadão Auditor em abril de 2015). A SLU coletou 

cerca de 830 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana em 

2014, uma geração per capita média de 0,907 kg/hab./dia. 

 

Com relação aos resíduos recicláveis, o Município consegue promover a coleta seletiva 

somente de uma pequena parcela da quantidade total de resíduos domiciliares 

coletados (3% ou 600 t/mês), frente a um potencial significativo de reciclagem que 

representa cerca de 31% do total dos resíduos domiciliares coletados produzidos.  O 

mesmo cenário se repete em relação ao Programa de Compostagem, onde se verificam 

baixos índices de aproveitamento (1%), frente ao potencial de cerca de 45% dos 

resíduos domiciliares. Dessa forma, viabilizar a ampliação da reciclagem e 

reaproveitamento de materiais recicláveis e orgânicos de forma associada é uma 

possibilidade a ser estudada. 

 

Desde 2007, a coleta indiferenciada dos resíduos domiciliares na cidade de Belo 

Horizonte é destinada à CTRS Macaúbas, em Sabará/MG. Como o contrato da PBH 

com a CTRS Macaúbas é anterior à PNRS, esse deve ser objeto de readequação 

futura, prevendo-se o aumento progressivo da reutilização ou reciclagem dos resíduos 

domiciliares coletados, após estudo de viabilidade técnica e econômica. 
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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 
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a REDESOL e a CATAUNIDOS, por meio da viabilização de unidades compartilhadas 

de processamento, beneficiamento e comercialização de materiais recicláveis.  

 

A melhor estruturação do mercado da reciclagem é outro ponto que deve acompanhar 

a melhoria dos Programas de Coleta Seletiva. Ter que destinar resíduos para outros 

estados, como São Paulo, torna o processo menos valorizado para a região. Exemplo 

conhecido é a carência de recicladoras de vidro. 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. 

 

A alternativa de gestão associada para a coleta seletiva, em parceria com associações 

e cooperativas de catadores, pode ser ilustrada pelo CORSAP - Consórcio Público de 

Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito 

Federal e Goiás – CORSAP – DF/GO, que prevê, dentre outros itens, a contratação de 

associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis para prestar 

serviços de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis 

(em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo na área de atuação do consórcio), 

prestando-lhes serviços de assistência técnica e de manutenção de instalações. Porém, 

o consórcio formado pelo Distrito Federal, Estado de Goiás e mais 19 municípios 

goianos, ainda está em fase inicial de existência, momento marcado pela elaboração 

de estudos e planos de gestão, motivo pelo qual não tem histórico de ações práticas 

(CORSAP, 2015). 

 

Em Belo Horizonte, desde novembro de 2015 está sendo efetivada uma experiência 

piloto, com a contratação da Coopesol Leste para realizar a coleta porta a porta dos 

materiais recicláveis, com caminhão cedido pela SLU, em parte dos bairros Floresta e 

Colégio Batista. 

 

A criação de um programa de aproveitamento dos resíduos vegetais oriundos da poda 

da arborização pública, também deve ser pensada em conformidade com os atuais 
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programas de compostagem e aliando alternativas para o seu reaproveitamento e 

reciclagem. 

 

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 atua na realização de podas em ocorrências relacionadas à rede elétrica. A 

BHTrans realiza serviços pontuais de poda, em interferências com instalações 

semafóricas e, a própria Prefeitura, também realiza podas de árvores em áreas de 

parques e em situações de risco (PBH, 2016). 

 

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. 

 

Os resíduos gerados pela atividade de poda realizada pelas GERJAV são destinados 

à CTR Maquiné, em Santa Luzia, onde esse material é triado. Os troncos são triturados 

para produção de cavaco (biomassa) e os galhos finos, compostos basicamente por 

folhagem, são armazenados em área aberta. Em 2015, foi destinada uma média de 

192,60 t/mês por regional e um total de 19.067,41 t/ano para a CTR Maquiné (PBH - 

GERJAV, 2015).  

 

O serviço de poda operado pelo Município promove a destinação de parte dos resíduos 

– maioria de folhagens - para integrar o Programa de Compostagem da Prefeitura, 

realizado na CTRS BR-040. A parcela de resíduos de poda manejados pela SLU 

corresponde à média mensal de 60,31 toneladas em 2013. No entanto, a parte 
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operacional apresenta entraves, como equipamentos danificados, que impedem o 

processamento regular dos resíduos. 

 

Iniciativas, como o convênio entre a CEMIG e a PBH, para criação do Programa 

Especial de Manejo Integrado de Árvores e Redes (Premiar), entre 2009 e 2014, podem 

agregar valor à gestão dos resíduos. O Premiar investiu em ações como estudos, 

diagnósticos, pesquisa e desenvolvimento, relacionamento com a comunidade e 

criação do GeoÁrvores, sistema criado para apoiar as atividades de gestão e 

planejamento da arborização urbana. 

 

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. 

 

Finalmente, 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 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.  

 



 

 

 

Página: 94/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

Dessa forma, os objetivos previstos pela administração competente no nível territorial 

devem induzir os Municípios, juntamente com os Consórcios, a organizar o serviço de 

coleta diferenciada, respeitando os padrões ambientais estipulados pela legislação 

vigente, com contenção de custos. Para tanto, é recomendado incentivar a redução da 

geração de resíduos, a segregação na fonte, o aumento da abrangência da coleta 

diferenciada, a melhoria da qualidade do resíduo coletado e a responsabilização do 

gerador, com vistas a assegurar e viabilizar economicamente sua recuperação, sob a 

forma de matéria ou energia.  

6.1.1 Modelo de Gestão dos RSU em Belo Horizonte 

Coleta de Resíduos Domiciliares e Públicos:  

As operações relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, desde a 

coleta até a disposição final em aterro, são ilustradas na Figura 7, destacando os 

quantitativos e seus custos, que posteriormente serão detalhados.  

 

 

Figura 7 – Esquema de destinação dos RSU em BH, 2014 
Fonte: Myr Projetos, 2015 
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A coleta domiciliar de resíduos é realizada predominantemente em caminhões báscula 

e compactadores com capacidade volumétrica de 10 e 15 m³ (4t e 7t), respectivamente. 

Os veículos provenientes das coletas realizadas nas regionais Noroeste, Barreiro e 

parte da Pampulha eram direcionados para a Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos CTRS BR040 (BR-040, Km 531, bairro Jardim Filadélfia), para operação de 

transbordo e posteriormente encaminhados para o aterro da CTRS Macaúbas, no 

Município de Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente, todos os 

veículos, após a coleta, são destinados diretamente para a mesma a CTRS Macaúbas.  

 

A CTRS BR-040 abriga uma Estação de Transbordo, onde eram realizadas operações 

de transferência e carregamento de carretas com capacidade de 50 m³. As operações 

de transbordo eram realizadas em um galpão coberto, com área de 4.435 m², equipado 

com sistema de exaustão, para que os resíduos não fossem expostos a céu aberto.  

 

A operação realizada na estação de transbordo em 2014 foi de 291.452,77t, cerca de 

35% da movimentação total dos resíduos sólidos urbanos manejados pela SLU em Belo 

Horizonte. Ressalta-se que, em janeiro de 2016, sua operação foi interrompida. 

 

A Tabela 9 apresenta a estimativa de custos dos serviços de limpeza urbana em Belo 

Horizonte, no ano de 2014.  

 

 



 

 

 

Página: 96/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

Tabela 9 – Estimativas de custos dos serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte para o ano de 2014 (R$/ano) 

 

Notas: Coleta especial: não inclui seletiva PMPV, nem orgânicos, refere-se grandes geradores.  

Aterragem na CTRS BR-040: inclui custo de manutenção do aterro, biogás, controle ambiental, entre outros.  

Fonte: Estimativas Myr com base em informações da SLU, 2014. 

 

Coleta Domiciliar 

Coleta em vilas, 

favelas e locais de 

difícil acesso

Coleta Especial

Limpeza de 

eventos e obras 

de arte

Multitarefa
Lavação de 

vias
Limpeza de vias Subtotal

Transbordo de 

Resíduos na 

CTRS BR040

CTR Macaúbas

Aterragem de 

Resíduos - 

CTRS BR040

Subtotal

Custos Diretos 97.036.687,68 13.508.359,65 181.317,71 2.176.486,61 34.242.408,53 1.093.212,69 108.678.286,27 256.916.759,14 4.458.724,86 34.266.392,38 5.860.037,41 44.585.154,65 301.501.913,79

Serviços de LU contratados 89.973.761,80 9.537.278,26              2.176.486,61    33.298.426,26   98.659.571,86      233.645.524,79     3.726.770,96 34.266.392,38 2.982.016,78 40.975.180,12   274.620.704,91

Folha de pagamento 5.594.591,98 3.727.994,16              878.358,50         273.342,16       9.128.760,94        19.603.047,74       2.391.391,50 2.391.391,50     21.994.439,24

Materiais de consumo 26.203,18 174.287,84                  7.018,03              22.028,82              229.537,87             -                       229.537,87

Veículos alugados 191.370,84 68.799,39                    49.929,09             58.605,75           536.520,03       365.903,20            1.271.128,29          731.953,90 731.953,90         2.003.082,19

Veículos próprios 1.250.759,88 131.388,62           278.124,26       216.855,26            1.877.128,02          35.334,84 35.334,84           1.912.462,86

Água na atividade 5.226,24            181.283,14            186.509,38             364.323,32 364.323,32         550.832,70

Energia elétrica na atividade 103.883,05            103.883,05             86.970,97 86.970,97           190.854,02

Custos Indiretos 23.285.703,62 4.700.830,99 62.456,35 434.464,63 10.331.462,07 570.043,42 30.267.818,00 69.652.779,09 1.821.146,18 10.659.778,39 1.954.305,47 14.435.230,05 84.088.009,14

Administração central 19.334.096,74 3.905.812,60              53.148,30             432.636,46        5.835.568,36      322.235,02       24.814.705,08      54.698.202,56       1.592.317,96 9.325.924,72 1.710.418,30 12.628.660,98   67.326.863,54

Gerência regional da coleta de resíduos 3.303.283,21 664.792,97                  9.123,38                1.828,17            4.234.026,82        8.213.054,55          -                       8.213.054,55

Gerência regional limpeza urbana 64.282,28 11.842,64                    184,67                   19.073,31           1.217,12            79.202,26              175.802,27             -                       175.802,27

Planejamento de coleta 584.041,39 118.382,79                  1.139.883,84        1.842.308,02          -                       1.842.308,02

Gerência regional serviços complementares 4.476.820,40      246.591,28       4.723.411,69          -                       4.723.411,69

Gerência de tratamento e destinação final -                            228.828,22 1.333.853,67 243.887,17 1.806.569,07     1.806.569,07

Custos Totais 120.322.391,30 18.209.190,64 243.774,06 2.610.951,24 44.573.870,61 1.663.256,11 138.946.104,27 326.569.538,23 6.279.871,04 44.926.170,77 7.814.342,88 59.020.384,70 385.589.922,93

Total geral

Destinação FinalLimpeza PúblicaColeta Domiciliar 
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Coleta Diferenciada de Resíduos Orgânicos: 
 
Em Belo Horizonte, os resíduos orgânicos são coletados regularmente em, 

aproximadamente, 40 estabelecimentos parceiros. Esta coleta é realizada por 2 

caminhões compactadores adaptados e próprios, totalizando cerca de 10 t/dia, que são 

destinados para à unidade de compostagem localizada na Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos (CTRS-040).  

 

Para as atividades de tratamento, a capacidade operacional desta unidade é de 20 t/dia. 

Em 2014, foi processado o montante de 2.525,02 t de orgânicos, implicando custos 

estimados para coleta e tratamento da ordem de R$ 1.557.494,98 (Tabela 10). Os custos 

unitários do Programa de compostagem em Belo Horizonte em 2014 foram estimados 

em R$ 616,82/t. 

 

Tabela 10 – Estimativas de Custos de Coleta e Tratamento por Compostagem de 
Resíduos Orgânicos em Belo Horizonte em 2014 (R$/ano). 

Custos 

 

Coleta 
(R$) 

Tratamento 
(R$)  

Total 
(R$) 

Custos Diretos 337.216,46 789.665,56 1.126.882,02 

Folha de pagamento 91.513,02 518.412,92 609.925,94 

Veículos próprios 245.703,44  245.703,44 

Água na atividade  15.596,20 15.596,20 

Energia elétrica na atividade  69.576,78 69.576,78 

Locação de máquinas e equipamentos  186.079,66 186.079,66 

Custos Indiretos 200.467,36 230.145,60 430.612,96 

Administração central 98.270,40 230.145,60 328.416,00 

Gerencia operacional da coleta seletiva 1.986,62  1.986,62 

Gerencia regional da coleta de resíduos 16.841,51  16.841,51 

Gerencia regional de limpeza urbana 336,92  336,92 

Planejamento de coleta seletiva 83.031,90  83.031,90 

Custos Totais 537.683,82 1.019.811,16 1.557.494,98 

Fonte: Estimativas Myr com base em informações da SLU, 2014. 

 

Coleta Seletiva de Papel Metal, Plástico e Vidro: 

A coleta seletiva em Belo Horizonte é realizada em duas modalidades: porta a porta e 

ponto a ponto. Na modalidade porta a porta, os moradores separam os resíduos entre 

secos e úmidos, e colocam nas calçadas das ruas de 34 bairros, para a coleta pela 

equipe da SLU. Em média, são coletadas 470 t/mês e atendidos 375.755 habitantes. O 
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sistema ponto a ponto opera com 85 LEV (Locais de Entrega Voluntária), em que os 

moradores depositam, separadamente, os materiais recicláveis em contêineres 

instalados pela SLU. São coletadas, em média, 143 t/mês. 

 

A operação de triagem de todo o material coletado por meio dessas duas modalidades 

é feita em 9 (nove) unidades de processamento de materiais recicláveis, pelas 7 (sete) 

associações e cooperativas que compõem o Fórum Municipal Lixo e Cidadania de BH. 

São elas: ASMARE, ASSOCIRECICLE, COOPEMAR, COOMARP, COOPERSOLI, 

COOPERSOL Venda Nova e COOPESOL LESTE. Além do material coletado pela SLU, 

as associações e cooperativas recebem materiais de outras fontes, tais como instituições 

públicas e privadas e outros grandes geradores, que são processados nos mesmos 

galpões. 

 

Considerando-se então o custo total (coleta e destinação) do programa de coleta seletiva 

da PBH, no montante de R$ 4.617.359,35/ano, conforme Tabela 11 a seguir, e a 

quantidade processada de 6.636,51 t /ano, o custo unitário da coleta seletiva em Belo 

Horizonte em 2014 foi estimado em R$ 695,75/t. Nestes custos, estão incluídos os custos 

operacionais das Associações e Cooperativas com abastecimento de água, 

fornecimento de energia elétrica e serviços de telefonia, além da cessão dos galpões 

alugados pela SLU. Para uma análise financeira mais precisa, teriam que ser lançados 

todos os custos e poderiam ser balanceadas as receitas geradas na venda dos 

recicláveis, mas as associações e cooperativas não disponibilizaram essas informações. 

 

O custo estimado da coleta seletiva e triagem é reconhecidamente alto. Para o interior 

de Minas Gerais, segundo estimativas do Compromisso Empresarial para Reciclagem – 

CEMPRE, o custo médio da coleta convencional, é de US$40,22 (R$160,88) e o 

referente à coleta seletiva US$240,00 (R$960,00), ou seja, cerca de 5 vezes superior.  

 

Brasil (2010a) apresenta estimativas que apontam que a relação dos custos entre a 

coleta seletiva e a convencional é, em média, de 3:1.  

http://www.cempre.org.br/
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Tabela 11 – Estimativas de Custos de Coleta e Destinação dos Recicláveis (Papel, Metal, Vidro e Plástico)  

em Belo Horizonte em 2014 (R$/ano). 

Custos   
Coleta Seletiva de 

PMPV – Contratada 
Coleta de Vidros – 

Própria 

Destinação 
(Cooperativas e/ou 

Associações) - 
Contratada 

Custos das 
Operações da 
Coleta Seletiva 

Custos Diretos R$ 1.893.895,04 R$ 255.529,66 R$ 1.198.970,66 R$ 3.348.395,36 

Serviços de LU contratados R$ 1.893.895,04   R$ 1.893.895,04 

Folha de pagamento  R$ 151.090,60  R$ 151.090,60 

Veículos próprios  R$ 104.439,06  R$ 104.439,06 

Locação de imóveis   R$ 1.198.970,66 R$ 1.198.970,66 

Custos Indiretos R$ 1.117.556,72 R$ 151.407,28 R$ 0,00 R$ 1.268.964,00 

Administração central R$ 549.005,72 R$ 74.014,02  R$ 623.019,74 

Gerência operacional da coleta seletiva R$ 11.082,13 R$ 1.507,42  R$ 12.589,55 

Gerência regional da coleta de resíduos R$ 93.619,62 R$ 12.658,82  R$ 106.278,44 

Gerência regional de limpeza urbana R$ 1.809,61 R$ 241,19  R$ 2.050,80 

Planejamento de coleta seletiva R$ 462.039,65 R$ 62.985,84  R$ 525.025,48 

Custos Totais R$ 3.011.451,76 R$ 406.936,94 R$ 1.198.970,66 R$ 4.617.359,35 

Fonte: MYR, 2016.
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O custo da coleta seletiva é proporcionalmente maior, quando comparado com o do 

serviço de coleta convencional, quando se consideram apenas os custos financeiros, 

sem levar em conta os benefícios sociais e ambientais decorrentes da coleta seletiva e 

reciclagem. Neste sentido, faz-se necessária uma avaliação econômica social e 

ambiental. 

 

O objetivo principal da valoração econômica social e ambiental é determinar quais os 

custos sociais oriundos da utilização de um recurso natural ou a incorporação dos 

benefícios alcançados com a sua utilização. Não existe um método único em que se 

possa valorar a totalidade dos bens e serviços ambientais disponíveis na natureza. Isso 

porque existem várias maneiras de se utilizar tais recursos. 

 

Em linhas gerais, pode-se entender que o propósito seja conhecer o fluxo de caixa, dado 

por: 

 

Fluxo de caixa = Receita + Economias – Custos Operacionais 

 

Mais especificamente, procura-se identificar o Valor Econômico Total (VET), dado por: 

 

VET = Uso Direto + Uso Indireto + Opção + Não Uso 

 

Valor de Uso Direto: é obtido por meio do uso dos recursos naturais, considerando 

recursos obtidos por meio da cobrança pela visita à uma reserva ecológica, passeio 

turístico etc. 

 

Valor de Uso Indireto: é obtido por meio dos benefícios indiretos dos serviços prestados 

pelo ambiente, ou seja, são aqueles advindos das funções ecológicas do recurso 

ambiental. Um exemplo desse custo é a impossibilidade do uso da água de um lençol 

freático, devido à sua contaminação por infiltração de lixiviado. 

 

Valor de Opção: é a disposição de um indivíduo ou sociedade em pagar pela opção de 

uso ou não-uso de um recurso natural no futuro. 

 



 

 

 

Página: 101/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

Valor de Existência ou Valor de Não Uso: é aquele que se paga simplesmente por 

saber que existe um recurso natural, mesmo que nunca o tenha visto ou tenha sido 

usado. Um exemplo seria se a população brasileira estivesse disposta a pagar para a 

preservação da Amazônia na sua forma natural. 

 

No caso dos resíduos, é grande o desafio metodológico para consideração adequada 

dos aspectos econômicos da reciclagem. Esse desafio nasce da falta de uma ferramenta 

analítica consolidada, que é fruto do pouco desenvolvimento teórico registrado. Neste 

caso, as discussões e implementações buscam, principalmente, novas formas de medir 

os benefícios de uma atividade que não é geradora de receita financeira ou que a receita 

financeira não é suficiente para contrapor-se aos custos da atividade. 

 

Uma primeira abordagem é o tratamento dos chamados custos evitados. Estes são os 

custos de coleta e disposição final dos resíduos em aterros (ou através de incineradores) 

com que as prefeituras deixam de arcar em relação ao lixo que é encaminhado para a 

reciclagem. Neste caso, o custo de um Programa de Coleta Seletiva, por exemplo, deve 

ser medido em relação ao que adiciona de despesa à coleta convencional, pois, se a 

coleta não fosse seletiva, haveria a coleta convencional. 

 

Além destes benefícios, que não representam receita financeira, mas sim economias de 

custos, sendo a coleta condição para a reciclagem, deve-se considerar as economias 

resultantes deste processo também associadas às economias de matéria-prima, de 

energia e de controle ambiental economizado pela reciclagem.  

 

Os ganhos decorrentes da economia no consumo de energia devem-se ao fato de que 

a produção, a partir de materiais recicláveis, requer um consumo de energia 

significativamente menor do que a produção a partir de matéria-prima virgem. Tais 

ganhos são de (Calderoni, 2003): 

 95%, no caso do alumínio (de 17,6 MWh/t na produção, a partir da matéria-

prima virgem, para 0,7 MWh/t, a partir de materiais sucedâneos recicláveis);  

 78,7%, no caso do plástico (de 6,74 MWh/t, para 1,44 MWh/t); 

 71%, no caso do papel (de 4,98 MWh/t, para 1,47 MWh/t); 
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 74%, no caso do aço (de 6,84 MWh/t, para 1,78 MWh/t); 

 13%, no caso do vidro (de 4,83 MWh/t, para 4,19 MWh/t). 

 

Os ganhos com a economia de controle ambiental devem-se ao fato de que a produção, 

a partir de matéria-prima virgem, provoca um grau de poluição (da água, do ar, do solo) 

muito maior do que a produção a partir de materiais sucedâneos recicláveis. Por 

exemplo, no caso do alumínio, a emanação de gases e de efluentes poluentes é 

drasticamente reduzida. 

 

Ocorrem economias de matérias-primas, como bauxita, barrilha e resinas termoplásticas, 

pelo fato de que estas já estão contidas nos materiais recicláveis. 

 

A economia de água no processo produtivo deve-se ao fato de que a produção, a partir 

de recicláveis, requer menos água do que a produção a partir de matérias-primas 

virgens. 

 

Verificam-se, também, outros ganhos econômicos decorrentes da reciclagem, tais como, 

o alongamento da vida útil dos equipamentos e, ainda, a redução de dispêndios com 

saúde pública, divisas (por exemplo, petróleo, insumos para fabricação de vidros e 

metais) e geração líquida de empregos. 

 

Calderoni (2003) propõe que a análise de viabilidade de tecnologias e unidades de 

negócios que lidam com os resíduos sólidos deva ir além de uma análise meramente 

financeira, apropriada para interesses privados ou de custo-benefício, convencionais 

para investimentos públicos, considerando os benefícios sociais plenos desta política. 

Assim, a correta formulação da equação que redunda no fluxo de caixa deve contemplar: 

 

Resultado geral = Receita da venda (desconhecida e não apropriada pelo município) 

– Custos operacionais  

+ Custos evitados com a coleta  

+ Redução do consumo de economia de energia  

+ Economia de matérias-primas  

+ Redução do consumo de água  
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+ Redução dos custos com controle ambiental  

+ Outros benefícios de mais difícil mensuração 

 

A estimativa dessa equação deverá ser avaliada na etapa de proposições, como forma 

de subsidiar a escolha da tecnologia a ser implantada, principalmente compartilhando, 

sempre que possível o custo da coleta convencional e compartilhada em formato 

complementar e não suplementar como acontece hoje.  

6.1.2 Gestão de RSU na RMBH e Colar Metropolitano 

O Governo do Estado de Minas Gerais (por meio da SEDRU e da Agência RMBH, que, 

conforme citado anteriormente, compõem o sistema de gestão da RMBH) se propôs a 

assumir parte da gestão de resíduos, no que se refere aos resíduos sólidos urbanos. 

 

Em se tratando de serviço público de interesse local, a gestão de resíduos sólidos, de 

acordo com o art. 30o, inciso V, da CF/88, é de competência dos Municípios. No entanto, 

tendo em vista a instituição da RMBH, conforme já detalhado, a gestão de resíduos 

sólidos recebeu o status de "função pública de interesse comum", de modo que seu 

planejamento e execução poderão ser promovidos em iniciativas compartilhadas 

envolvendo o Estado e os municípios integrantes da Região Metropolitana (conforme § 

3º, do art. 25º, da CF/88 e do Estatuto da Metrópole – Lei no 13.089, de 12 de janeiro de 

2015).    

 

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 
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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 (Figura 8).  

 

 

Figura 8 – Cenário da RMBH e colar 
Fonte: Governo de Minas, 2014. 

 

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. Já por meio da Agência da RMBH, o Estado de Minas Gerais 

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 (Figura 9).  
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Figura 9 – Fluxo de resíduos desenhado na PPP RSU 

Fonte: Governo de Minas, 2014. 

 

A partir do organograma apresentado na Figura 10, 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 10 – 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 

(publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, em 30 de junho de 2012). 

 

Vale explicitar que os municípios de Itabirito e de Brumadinho, apesar de constarem do 

respectivo Convênio, não o assinaram, conforme informações contidas no sítio eletrônico 

do projeto PPP RSU na RMBH e Colar Metropolitano). 

 

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 
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gerados na RMBH, pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado, observando o prazo 

máximo de vigência do contrato de Parceria Público-Privada, que viria a ser celebrado 

em seguida. 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. O instrumento de 

convênio de cooperação assinado pelos municípios encontra-se disponível no sítio 

eletrônico do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais, 

projeto PPP Resíduos Sólidos. 

 

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

(também chamados de "convênios de cooperação técnica"), celebrados individualmente 

entre cada município e a ARMBH, para a delegação das tarefas de organização, 

fiscalização e regulação dos serviços para a ARMBH. Os instrumentos de "convênio de 

cooperação técnica", devidamente assinados, encontram-se também disponíveis no sítio 

eletrônico do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais, 

projeto PPP Resíduos Sólidos. 

 

Nos termos estabelecidos no convênio de cooperação 01/2012, o Estado de Minas 

Gerais celebrou contratos de programa com cada um dos municípios convenentes, nos 

quais foram estabelecidas as obrigações de cada ente federativo, além dos valores e 

formas de pagamento.  

 

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.  
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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.  

 

As minutas dos contratos de programa celebrados entre o Estado de Minas Gerais e os 

municípios convenentes estão disponíveis para acesso no sítio eletrônico do Programa 

de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais, projeto PPP RSU. 

 

Dentre os critérios de julgamento previstos no edital da licitação, para além do critério do 

menor Valor Por Tonelada de RSU efetivamente destinada (VPTD) para aterragem, 

inclui, dentre outros mecanismos de incentivo à preservação ambiental, a variável 

“Coeficiente Ambiental”, vetor que indica a predisposição da concessionária em aterrar 

menor quantidade de RSU e sua capacidade para prover soluções ambientalmente 

adequadas, no que tange a outras alternativas de destinação dos RSU, gerando 

incentivos para redução do percentual de resíduos sólidos aterrado ao longo da 

concessão.  

 

No anexo V do edital de Concorrência no 02/2013 são demonstrados, com detalhes, 

todos os instrumentos de incentivo à preservação ambiental e à destinação final 

ambientalmente adequada de RSU. O objetivo é impulsionar a concessionária vencedora 

a adotar práticas associadas à geração de subprodutos provenientes do tratamento de 

RSU, tais como energia, crédito de carbono, combustível, itens recicláveis, entre outros, 

reduzindo, consequentemente, o percentual de resíduos aterrados. 
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No referido anexo está previsto que a concessionária será remunerada mensalmente 

com base no montante de RSU efetivamente aterrado e que tal pagamento sofrerá 

impacto dos indicadores e coeficientes, elaborados como mecanismos de incentivo à 

redução da quantidade de resíduos destinados para disposição final (aterragem) e à 

adoção de outras formas de destinação final ambientalmente adequada. 

 

Com o objetivo de compartilhar os riscos relativos à variação (com perspectivas de 

redução) do montante de RSU efetivamente entregue à concessionária por cada Lote de 

municípios convenentes, o edital também prevê que o Poder Público assegurará o 

pagamento de parcela anual complementar, que só será devida nas hipóteses em que 

esse montante for inferior a 70% (setenta por cento) da projeção do montante anual de 

RSU entregue por Lote. 

 

O edital ainda prevê que, a cada quatro anos, o Poder Público apresentará um ajuste da 

projeção do montante anual de RSU gerado e entregue por cada lote da licitação à 

concessionária. Esse ajuste, denominado RSU AJUSTADO, trará uma nova previsão da 

quantidade de RSU anual a ser entregue para a concessionária para os anos 5 (cinco) a 

8 (oito) do contrato. 

 

O edital de licitação da PPP RSU, bem como seus anexos, está disponível para acesso 

no sítio eletrônico do Programa do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado 

de Minas Gerais, projeto PPP RSU. A Figura 11 apresenta os critérios de julgamento 

adotados no edital de licitação para a escolha das empresas vencedoras: 
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Figura 11 – Quadro esquemático dos critérios licitatórios adotados para julgamento das 
propostas da PPP RSU da RMBH. 

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

 

 

O contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política 

Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU e a Empresa Metropolitana de Tratamento de 

Resíduos S/A – EMTR, assinado em 3 de julho de 2014, tinha duração prevista de 30 

anos.  

 

Como já visto, por meio do convênio e respectivos contratos de programa, o Estado de 

Minas Gerais ficou responsável pelo aporte financeiro aos municípios e pela fiscalização 

do cumprimento contratual pela concessionária. 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.  

 



 

 

 

Página: 111/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

A concessionária vencedora, EMTR, seria remunerada por meio da Parcela 

Remuneratória Mensal, paga a partir do início da prestação do serviço de transbordo, 

tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos. O valor da Parcela 

Remuneratória Mensal da concessionária EMTR, como visto, é proporcional ao montante 

de Resíduos Sólidos Urbanos efetivamente destinado a cada mês. 

 

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

Metropolitano", abrangendo os mecanismos e instrumentos de gestão associada 

(convênio e contratos de programa firmados entre municípios e Estado de Minas Gerais) 

e o contrato de PPP para concessão de serviços público (delegação da execução de 

serviços à iniciativa privada) podem ser resumidas no esquema ilustrativo na Figura 12: 

 

Figura 12 – Quadro esquemático das 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 apresentado 
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pela EMTR, avaliando a viabilidade econômica para a implementação do projeto, com 

vistas a reduzir os custos e danos ambientais. 

 

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 intenção de adequar a PPP, promovendo a otimização dos gastos públicos e 

mantendo janelas de debate com a sociedade, todas as revisões e alterações no projeto 

serão submetidas à análise do Ministério Público e dos municípios partícipes (SEDE-

MG, Unidade de Parcerias Público-Privadas - PPP). 

 

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, conforme Figura 13, 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.  

 

Figura 13 – Quadro referência da coleta seletiva do projeto PPP RSU da  

RMBH e Colar. 
Fonte: SEDE-MG, Unidade Central de Parcerias Público-Privadas (Unidade PPP) 
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6.1.3 Avaliação da Possibilidade de Gestão Associada - RSU para Belo Horizonte 

Este item avalia as implicações da participação de Belo Horizonte no projeto PPP RSU, 

de concessão administrativa dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final 

de resíduos sólidos urbanos da RMBH e Colar Metropolitano.   

6.1.3.1 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. 

 

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 



 

 

 

Página: 114/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

Resíduos Sólidos (cujo objeto contempla a execução, por parceiro particular, dos 

serviços de transbordo, tratamento e aterragem), 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.  

 

Para além dos contratos de destinação e transbordo, uma possível adesão de Belo 

Horizonte à PPP RSU obriga claramente a uma revisão dos instrumentos jurídicos 

celebrados durante a PPP, conforme requisitos e limites previstos na legislação federal 

(Lei no 8.666/1993 e Lei no 11.079/2004), para acréscimo dos serviços contratados.  

 

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). 

 

Independentemente das circunstâncias fáticas que atualmente circundam o projeto de 

PPP RSU da RMBH, no presente relatório avalia-se, em tese, a viabilidade jurídica para 

a entrada de Belo Horizonte no projeto. 

 

Verificada a vantagem econômico/financeira para Belo Horizonte e para o Governo do 

Estado, e tendo em vista que o aporte financeiro assumido pelo Estado de Minas Gerais 

tem sido bastante oneroso, a entrada de Belo Horizonte na PPP poderia ocorrer de modo 

distinto, em desenho paralelo e simultâneo ao arranjo atual, em que Belo Horizonte 

celebraria, em separado, um convênio de cooperação com o Estado, e respectivo 

convênio de regulação com a ARMBH, e contrato de programa específico, no qual 

estariam resguardadas as obrigações do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo 

Horizonte, bem como a distribuição proporcional dos valores a serem arcados por cada 

ente federativo, perante a EMTR.  
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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, no seio do contrato de concessão celebrado com a 

EMTR, uma modificação contratual qualitativa (por alterações na logística operacional 

do plano de negócios de referência - ANEXO IV do edital de concorrência no 02/2013 - 

licitação da PPP RSU da RMBH) e, ainda, modificação quantitativa (tendo em vista o 

aumento do valor global da contraprestação devida pelo Poder Público à Empresa 

Metropolitana de Tratamento de Resíduos S/A.), devendo ser avaliados, concretamente: 

(1) os mecanismos de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro previstos no 

ANEXO III do edital de concorrência no 02/2013 - licitação da PPP RSU da RMBH; (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 EMTR, para absorver a demanda 

decorrente da inserção de Belo Horizonte no projeto. 
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6.1.3.2 Implicações econômicas 

Avaliando possibilidades de gestão associada e considerando que a prestação dos 

serviços de limpeza urbana é de responsabilidade do governo municipal, é oportuno 

avaliar os potenciais ganhos gerados em operações compartilhadas, no tocante à 

implantação de sistemas de transbordo e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.  

 

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. 

 

Nesse contexto, verifica-se uma relação aparentemente paradoxal nos custos do 

transporte. 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. A Figura 14 identifica estas relações. 
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Economia de escala 
 

(R$/t x massa) 

Economia de distância 

(R$/t x distância) 

Figura 14 - Economias de escala e de distância que agem na formação 

 dos  custos de transporte 
 

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, como uma das 17 estações de transbordo necessárias na PPP-

RSU.  
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Obviamente que 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). 

Conforme ilustra a  

Tabela 12, podem-se comparar 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.  

 

Tabela 12 – 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 Tabela 8, coluna “Transbordo de Resíduos 
na CTRS-BR040”, divididos pela quantidade de resíduos que foram transbordados no local, informados na 
Figura 7. 
*** Referem-se aos custos unitários, que seriam os custos da Tabela 8, coluna “CTR Macaúbas”, divididos 
pela quantidade de resíduos que foram entregues no local, informados na Figura 7. 

 

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

 

A Tabela 13 detalha a composição dos custos (diretos e indiretos) de operação do 

transbordo e da disposição final de resíduos em Belo Horizonte.  

 

Tabela 13 – Custo de operação do transbordo e da disposição final de RSU 
 em BH, 2014 

  

Transbordo 
de Resíduos 

na CTRS 
BR040 (R$) 

% dos  
Custos 

CTR 
Macaúbas 

(R$) 

% dos 
 Custos 

 
Custos Diretos 
 

4.458.724,86 71,00% 34.266.392,38 76,27% 

Serviços de LU Contratados 3.726.770,96 59,34% 34.266.392,38 76,27% 

Veículos alugados 731.953,90 11,66%    

 
Custos Indiretos 
 

1.821.146,18 29,00% 10.659.778,39 23,73% 

Administração central 1.592.317,96 25,36% 9.325.924,72 20,76% 

Gerencia de tratamento e 
destinação final 228.828,22 

3,64% 
1.333.853,67 

2,97% 

 
Custos Totais 
 

6.279.871,04 
 

100,00% 
 

44.926.170,77 
 

100,00% 
 

Fonte: Estimados com base em informações da SLU, 2014 

6.1.3.3 Considerações sobre a gestão associada para transbordo e destinação final 
de RSU 

De acordo com as implicações econômicas, a adesão de Belo Horizonte ao Plano de 

Gestão de Resíduos da Região Metropolitana pode proporcionar significativas 
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economias e ganhos de escala. Entretanto, o modelamento econômico deve ser melhor 

detalhado, no que se refere à formulação dos cálculos, como também em função de 

impactos contratuais. 

 

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. 

 

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 rejeitosao, 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);  
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 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.  

 

Conforme analisado no produto "Aspectos Legais", o Contrato nº 266/2008 apresenta 

sérios problemas.  

 

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

contratada (itens 17.1.1 - venda de composto orgânico ou material vegetal lenhoso e 

17.1.2 - venda de resíduos recicláveis), que funcionam como possibilidades de 

destinação ambientalmente adequada, para além da disposição final em aterro, e 

atendem, de alguma forma, às diretrizes da PNRS, o contrato foi configurado, 

essencialmente, tendo como referência uma fórmula de remuneração baseada na 

quantidade de resíduos 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. 

 

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 
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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 

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.  

6.2.1.1 Modelo de gestão dos RSS em Belo Horizonte 

Borges (2014), no Estudo de geração de resíduos de serviços de saúde de grandes 

geradores, sujeitos a licenciamento em Belo Horizonte, realizado em setembro de 2014, 

estimou que a quantidade de RSS gerados em Belo Horizonte é 1,93% a partir do total 

gerado de RSU, com base no levantamento de dados constantes nos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS aprovados pela PBH.  

 

A proporção estimada de RSS a partir dos RSU, no Plano Metropolitano de Gestão 

Integrada de Resíduos de Serviços de Saúde - PMGIRSS (2014) está entre 1% a 3%. 
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Segundo a SLU (2014), o total de RSU coletado pelo poder público municipal somou 

828.157,80 t. Tem-se então, que a geração estimada de RSS no Município, segundo 

Borges (2014), é 17.997,05 t e entre 9.283 e 27.849 t/ano, segundo PMGIRSS (2014). 

 

Ambos os estudos citados acima são apenas estimativas, uma vez que não houve uma 

avaliação estatística da representatividade das amostras obtidas no universo de 

estabelecimentos de saúde existentes em Belo Horizonte. Mesmo com essas estimativas 

de geração de RSS, para a compreensão exata do cenário de RSS no Município, ações 

de gestão estratégica precisam ser melhoradas, o que se daria principalmente pela 

sistematização de dados dos PGRSS aprovados pela PBH. 

 

Os resíduos coletados pela SLU são destinados à célula de aterro de RSS localizada na 

CTRS-BR-040, a qual está devidamente licenciada, tendo sido a renovação de sua LO 

aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM-BH) em abril de 2016, 

autorizando a operação por mais 12 meses.  

 

Em outubro de 2014 a coleta realizada pela SLU dos RSS infectantes gerados por 

unidades de saúde particulares foi encerrada, ficando disponível somente para as 

unidades públicas de saúde. Porém, os resíduos comuns não deixaram de ser coletados 

e destinados pela autarquia, sendo mantida a cobrança de taxas pela execução desse 

serviço (caso sejam grandes geradores) e reforçada a exigência de que o 

estabelecimento tenha PGRSS aprovado e implantado. 

 

Atualmente a coleta de RSS infectantes é realizada pela SLU somente nos 

estabelecimentos municipais de saúde, com 3 caminhões realizando coleta diária, de 

segunda a sábado, e com 5 veículos do tipo utilitário, que os atendem com coleta diária 

na Regional Centro-Sul e três vezes por semana nas outras regionais.  

 

Há em torno de 20 empresas particulares licenciadas pelo poder público municipal para 

a Coleta e Transporte de RSS (Grupos A e E), das quais 10 possuem sede em Belo 

Horizonte. Existem 68 veículos licenciados para execução dos serviços de coleta e 

transporte. Os alvarás de licença de veículos/equipamentos devem ser renovados 

anualmente. Ao todo, são 236 unidades municipais de saúde atendidas, de diversas 
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tipologias, tais como Centro de Saúde, Centro de Referência em Saúde, Centro de 

Especialidades, Unidade de Referência Secundária, Unidade Básica de Saúde, 

Farmácias, Laboratórios, Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais. 

 

A expectativa de coleta dos RSS gerados nos estabelecimentos de serviços de saúde 

municipais, que é a verdadeira responsabilidade da Prefeitura, a partir de 2015, é de 35,5 

t/semana, equivalente a cerca de 1.900 t/ano (DPPRO-SLU, 2015). 

 

Os custos estimados dos serviços de coleta, transporte e disposição final, prestados pela 

SLU, são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Estimativas de custos de coleta e aterragem de resíduos de serviços de 
saúde – RSS em Belo Horizonte, 2014 

Custos Coleta (R$) 
Aterragem 

(R$) 
Total (R$) 

Custos Diretos 1.693.808,12 4.334.394,74 6.028.202,86 

Folha de pagamento 829.540,48 
- 

829.540,48 

Materiais de consumo 17.341,41 
- 

17.341,41 

Locação de veículos e equipamentos 252.651,13 261.534,38 514.185,51 

Veículos próprios 594.275,10 - 594.275,10 

Depreciação - 4.072.860,36 4.072.860,36 

Custos Indiretos 996.321,68 1.442.661,42 2.438.983,10 

Administração central 493.549,04 1.261.873,84 1.755.422,88 

Gerência regional da coleta de 
resíduos 84.456,04 

- 
84.456,04 

Gerência regional de limpeza urbana 1.665,30 
- 

1.665,30 

Planejamento de coleta  416.651,30 
- 

416.651,30 

Gerencia de tratamento e destinação 
final - 180.787,58 180.787,58 

Custos Totais 2.690.129,80 5.777.056,16 8.467.185,96 
Fonte: Estimados com base em informações da SLU 

 

Conforme Tabela 14, os custos totais estimados para coleta e aterragem de RSS 

atingiram, em 2014, totalizam R$ 8.467.185,96 e a maior parte deles refere-se às 

despesas com operação na célula de aterro na CRTS BR-040. Em 2014, foram coletados 

9.168,53 t em Belo Horizonte. Em termos de coleta, o custo unitário da operação foi 

estimado em RSS estimado em R$ 293,41/t.  
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Segundo o SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –, foram gastos 

R$ 2.690.129,80 em serviço público de coleta de RSS em Belo Horizonte no ano de 2013 

(SNIS, 2015). Segundo o PMGIRSS (2014), os montantes coletados nesse mesmo ano 

de 2013 correspondem a 8.583,45 t/ano (23,52 kg/dia) de RSS, dos quais não considera 

5.722,27 t/ano (15,68 kg/dia) do Grupo D (resíduos comuns). 

6.2.1.2 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 (Quadro 2). 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.  

 

Quadro 2 - 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  
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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.  
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Quanto à disposição final de RSS, em Minas Gerais, conforme legislação estadual (e 

outras), esta é proibida em lixões, aterros controlados, fossos, valas, manilhas, assim 

como a queima a céu aberto (DN COPAM nº 171/2011). 

A situação de destinação e/ou disposição final dos RSS em alguns municípios vem 

apresentando melhorias de 2011 a 2013, onde situações em que os RSS que eram 

queimados a céu aberto e depositados em vazadouros (lixões), passaram a ser 

incinerados por empresas licenciadas junto ao órgão ambiental. 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 e CM pode ser 

conferida na Figura 15.  
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Figura 15 - Sistemas de destinação e disposição de RSU e RSS. 
Fonte: ARMBH,2015.

  



 

 

 

Página: 130/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

A autoclavagem é um tratamento adotado pelos próprios geradores na fase 

intraestabelecimento, conforme exigência da RDC 306/2004, de forma a atingir o nível 

de inativação microbiana previsto. Em Belo Horizonte não há dados sobre quantos 

geradores realizam esse processo (AMRBH, 2015). 

Considerando as atividades licenciadas, o Estado de Minas Gerais tem uma capacidade 

instalada para incineração 28% maior que a de autoclavagem, conforme Tabela 15, a 

seguir (AMRBH, 2014). 

Tabela 15 - 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). Deve-se 

mencionar que a FEAM está trabalhando na regulamentação do tratamento térmico para 

RSS em Minas Gerais (FEAM, 2015). 

Conforme demonstrado na Tabela 16, há capacidade instalada na região para atender à 

demanda local, pelo menos em sua maioria. 

Tabela 16 - 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 
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Tipo 
 

Município 
 

Capacidade Instalada 
 

Capacidade 
operacional 
equivalente 
(em t/ano) 

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. 

6.2.1.3 Avaliação da possibilidade de gestão associada 

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. 

 

Esse consórcio foi configurado nos moldes do art. 6º, inciso I e §1o da Lei n. 11.107/2005, 

com personalidade jurídica de direito público e natureza jurídica de associação pública, 

integrando a administração pública indireta de todos os municípios consorciados. 

 

O protocolo de intenções original foi celebrado em 2011, quando faziam parte somente 

os Municípios de Belo Horizonte, Caeté, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, 

Vespasiano e Novo Lima. Em 2014, quando foi assinada a terceira alteração do protocolo 

de intenções, outros municípios foram incluídos no arranjo, totalizando os atuais 103 

(cento e três). 

 

No art. 27 da terceira alteração do protocolo de intenções do CIAS (que integra o capítulo 

décimo quarto, destinado à gestão associada de serviços públicos) estão previstos os 

serviços públicos que o consórcio está autorizado a gerir.  
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No dispositivo acima referido, assim como em todo o protocolo de 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, especificamente no art. 3º, inciso 

IX, c/c art. 27, 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.  

 

Sendo assim, nada impede que futuramente, se considerado viável e a depender de 

deliberações da Assembleia Geral do CIAS, o gerenciamento dos resíduos sólidos dos 

serviços públicos de saúde venham a ser incluídos dentre as atribuições de tal 

Consórcio, com base no art. 27, inciso VII, da terceira alteração do protocolo de intenções 

do CIAS, acima transcrito. 
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Considerando-se a avaliação de oportunidades de gestão associada no colar 

metropolitano, deve-se avaliar o potencial gerador da região, conforme apresentado na 

Tabela 17. No caso, 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.  

 

Tabela 17 - População por municípios da RMBH e Colar e estimativa de geração anual 
de RSS (2015) 

Município População 
Geração anual de RSS 

(kg/ano) 

Fortuna de Minas 2.893 6.248,88 

Funilândia 4.196 9.063,36 

Moeda 4.922 10.631,52 

São José da Varginha 4.702 10.156,32 

Taquaraçu de Minas 4.030 8.704,80 

Baldim 8.071 17.433,36 

Belo Vale 7.816 16.882,56 

Bom Jesus do Amparo 5.923 12.793,68 

Bonfim 7.016 15.154,56 

Capim Branco 9.537 20.599,92 

Confins 6.478 13.992,48 

Florestal 7.209 15.571,44 

Inhaúma 6.158 13.301,28 

Itatiaiuçu 10.781 23.286,96 

Nova União 5.779 12.482,64 

Prudente de Morais 10.388 22.438,08 

Rio Acima 9.924 21.435,84 

Rio Manso 5.684 12.277,44 

São Gonçalo do Rio Abaixo 10.588 22.870,08 

Barão de Cocais 31.270 67.543,20 

Itaguara 13.172 28.451,52 

Jaboticatubas 19.052 41.152,32 

Juatuba 25.087 54.187,92 

Mário Campos  14.624 31.587,84 

Mateus Leme 30.155 65.134,80 

Raposos 16.230 35.056,80 

Santa Bárbara 30.169 65.165,04 

São Joaquim de Bicas 29.162 62.989,92 

São José da Lapa 22.257 48.075,12 

Sarzedo 29.889 64.560,24 
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Município População 
Geração anual de RSS 

(kg/ano) 

Brumadinho 37.857 81.771,12 

Caeté 43.739 94.476,24 

Esmeraldas 67.208 145.169,28 

Igarapé 39.774 85.911,84 

Itabirito 49.768 107.498,88 

Itaúna 91.543 197.732,88 

Lagoa Santa 59.770 129.103,20 

Matozinhos 36.719 79.313,04 

Nova Lima 89.900 194.184,00 

Pará de Minas 91.158 196.901,28 

Pedro Leopoldo 62.951 135.974,16 

Betim 417.307 901.383,12 

Ibirité 173.873 375.565,68 

Ribeirão das Neves 322.659 696.943,44 

Sabará 134.382 290.265,12 

Santa Luzia 216.254 467.108,64 

Sete Lagoas 232.107 501.351,12 

Vespasiano 118.557 256.083,12 

Contagem 648.766 1.401.334,56 

Belo Horizonte 2.502.557 5.405.523,12 

 Total 5.830.011 12.592.824 

Nota: População estimada para junho de 2015, conforme IBGE e estimativa de geração de RSS feita com 
base em ADRMBH (2014), considerando-se o parâmetro de 0,006 kg/hab/dia 

 

 

 

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

RSS. O Quadro 3 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°.  

 

Quadro 3 - Estabelecimentos de Saúde nos Municípios do Colar Metropolitano de Belo 
Horizonte 

Município 
Públicos 

Privados Total 
Federal Estadual Municipal 

Baldim - - 4 - 4 

Barão de Cocais - 1 12 15 28 

Belo Horizonte 11 42 340 4.908 5.301 

Belo Vale - - 7 4 11 

Betim - 3 65 200 268 
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Município 
Públicos 

Privados Total 
Federal Estadual Municipal 

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 

São José da Varginha - - 5 - 5 

Sarzedo - - 15 4 19 
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Município 
Públicos 

Privados Total 
Federal Estadual Municipal 

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-  se baseou em 

critérios socioeconômicos, ambientais/territoriais e logísticos (Figura 16) (ARMBH, 

2016). 

 

Figura 16 - Parâmetros para a regionalização do território da RMBH e do colar 
Metropolitano de Belo Horizonte. 

FONTE: ARMBH, 2016. 

 

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.  
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O mapa seguinte (Figura 17) apresenta a proposta de regionalização para 

gerenciamento dos RSS na RMBH e CM. 

 

 

Figura 17 - 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, conforme Figura 18. 
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Figura 18 - Distribuição espacial e referencial das infraestruturas sugeridas para o tratamento 

e disposição final de RSS na RMBH e CM. 

Fonte: ARMBH, 2016.
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Sugere-se que as UTRSS`s propostas estejam localizadas, em uma 

análise preliminar, nos municípios de Prudente de Morais, Santa Luzia, 

Betim, Contagem, Rio Manso e Brumadinho. Quanto à UTDF, conforme 

resultado dos estudos iniciais em termos de área disponível e 

proximidade ao maior centro gerador, Belo Horizonte, sugere-se que seja 

instalada nas imediações do centro do município de Esmeraldas. 

Ressalta-se que a localização sugerida não é definitiva e que deverá 

ainda ser avaliada quanto aos aspectos urbanísticos, ambientais e de uso 

e ocupação do solo em nível local (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, que designa o 

montante de dinheiro despendido na aquisição ou melhorias de bens de capital 

em um negócio, ou seja, os custos de investimento/reinvestimento no 

empreendimento.  

 O parâmetro Custos de Operação, analisado pelo OPEX – Operational 

Expenditure, que se refere ao custo associado à manutenção dos equipamentos, 

despendidos em consumo, mão de obra, e outras despesas para operação do 

negócio, ou seja, os custos operacionais.  

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

prestação de serviços e venda de produtos. 

Destacou-se, contudo, que a sustentabilidade econômica também passa pelo gerador, 

que absorverá maiores custos com gerenciamento de resíduos em seu negócio, por 
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exemplo, quando negligenciar a segregação. A síntese dos investimentos está 

apresentada na Tabela 18. 
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Tabela 18 - 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. 
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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 (ARMBH, 2014c).  

 

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 

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.  
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Com relação a BH, enfatiza-se a carência dos dados de quantificação dos RSS gerados 

e da solução da sistematização dos dados, como forma de melhorar o processo de 

aprovação dos PGRSS e as soluções efetivas de tratamento e disposição dos RSS 

gerados pelas unidades municipais de prestação de serviços de saúde.  

 

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. 
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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 

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 

A capital mineira é considerada referência nacional na gestão e gerenciamento público 

de resíduos da construção civil e volumosos, com a implantação, ainda na década de 

1990, de programa que incluía desde alternativas para disposição e coleta adequadas 

do entulho, até alternativas para seu reaproveitamento, denominado Programa de 

Correção Ambiental e Reciclagem de Entulho de Belo Horizonte, existente até os dias 

atuais. 

 

Sabe-se do grande potencial de reaproveitamento e reciclagem de RCCV, e não distinto 

de outros municípios brasileiros, Belo Horizonte enfrenta desafios a serem superados, 

para que esse potencial passe a ser efetivo. 

 

Os RCC estão subdivididos legalmente em quatro Classes, de A a D, segundo Resolução 

CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Cada tipo de resíduo apresenta uma 

possibilidade de destinação final própria, o que resulta em inúmeras possibilidades de 

desdobramento de fluxos de gerenciamento.  

 

O diagnóstico de RCCV pode ser melhor desenvolvido, uma vez que existe relativo 

desconhecimento da situação atual de geração e gerenciamento. 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 
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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. 

 

Nesse sentido, ressalta-se que a Lei nº 10.522/2012 foi um marco legal para o sistema 

de gestão e gerenciamento de RCCV, mas ainda deve ser regulamentada, visando 

assegurar sua operacionalização e, por conseguinte, sua adequada fiscalização. Nnº 

6.2.2.1 Modelo de Gestão de RCCV em Belo Horizonte 

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. 
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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 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. 

 

As operações com Resíduos da Construção Civil (RCC) em BH compreendem a coleta 

- sendo a coleta de deposições irregulares e a movimentação dos resíduos entregues 

em pequenos volumes individuais nas 32 (trinta e duas) URPV, a reciclagem, a operação 

das Estações de Reciclagem de Entulhos - ERE da Pampulha e da CTRS BR040 - e a 

destinação para a Central de Tratamento de Resíduos Inertes de Maquiné, em Santa 

Luzia, que dispõe de área de triagem e transbordo (ATT) para segregação de RCC, 

classes A e B, e aterro destinado a resíduos inertes 

 

As ERE geram produtos para uso próprio da Prefeitura. A primeira ERE inaugurada no 

bairro Estoril (1995), foi desativada em 2013, devido ao impacto gerado à vizinhança. 

Esse motivo acarretou um processo junto ao Ministério Público Estadual, culminando em 

assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que durou 10 anos. Após esse 

prazo, a comunidade voltou a se mobilizar reivindicando o fechamento da unidade. 

 

A ERE Pampulha está preparada para produção apenas de material similar à bica corrida 

e material agregado para confecção de blocos. Já a ERE CTRS BR-040 tem melhor 

capacidade de operação e pode produzir 4 tipos de materiais classificados de acordo 
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com sua granulometria como: finos (D < 3/16”), britas 0 (3/16” < D < 3/8”) e 1 (3/8” < D < 

3/4”) e bica corrida (2” < D). 

 

A Figura 19 apresenta os valores e fluxos dos resíduos a serem detalhados 

posteriormente. 

 

Figura 19 - Infraestrutura de manejo de RCCV pela SLU em Belo Horizonte. 
 

Na coleta e na disposição final foram movimentadas, em 2014, 354.909,07t, enquanto a 

reciclagem movimentou 49.839,24t nas 2 Estações de Reciclagem de Entulhos (ERE) 

em operação. Conforme Tabela 19, o custo total das operações de RCC foi de R$ R$ 

19.906.898,17 em 2014, sendo que os custos com coleta e disposição final atingiram 

95% do total (72% e 23%, respectivamente). Assim, os custos unitários destas 

operações, em conjunto foram de R$ 85,85/t.  
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Tabela 19 – Estimativas de Custos de Coleta, Reciclagem e Destinação Final de RCC em Belo Horizonte, 2014 

 Coleta Reciclagem Disposição  
Custo total 

de RCC 
 Coleta de 

Deposição 
Irregular 

URPVs 
Custo com 

Coleta 
CTRS 
BR040 

Pampulha Estoril 
Custo com 
Reciclagem 

ATT  
Maquiné 

Custos Diretos 5.640.651,15 1.234.412,17 6.875.063,32 713.816,14 540.524,92 39.889,28 1.294.230,34 6.356.639,38 14.525.933,04 

Serviços de LU contratados 4.912.340,18  4.912.340,18 - - - - 6.356.639,38 11.268.979,56 

Folha de pagamento 230.743,48 706.691,60 937.435,08    -  937.435,08 

Materiais de consumo  6.507,14 6.507,14 437.427,52 298.922,90 39.889,28 776.239,70  782.746,84 

Veículos alugados 47.834,77 335.299,37 383.134,15 - - - -  383.134,15 

Veículos próprios 449.732,72  449.732,72    -  449.732,72 

Água na atividade  171.955,28 171.955,28 - 51.080,12 - 51.080,12  223.035,40 

Energia elétrica na atividade  13.958,78 13.958,78 69.576,78 22.461,42 - 92.038,20  105.996,98 

Locação de Equipamentos    206.811,84 168.060,48 - 374.872,32  374.872,32 

           

Custos Indiretos 1.921.047,11 638.383,98 2.559.431,09 682.460,88 327.047,91 25.019,84 1.034.528,63 1.787.005,41 5.380.965,13 

Administração central 1.636.519,22 361.615,96 1.998.135,18 207.375,74 155.192,32 11.611,60 374.179,66 1.562.144,06 3.934.458,90 

Gerência regional da coleta de 
resíduos 

279.269,96 - 279.269,96 - 171.855,59 13.408,24 185.263,83  
464.533,78 

Gerência regional de limpeza 
urbana 

- -  237.542,57 - - 237.542,57 224.861,35 
462.403,92 

Planejamento de coleta 5.257,93 1.212,48 6.470,42 - - - -  6.470,42 

Gerência regional de serviços 
complementares 

- 275.555,53 275.555,53 - - - -  
275.555,53 

Gerência operacional da coleta 
seletiva/RCC 

   237.542,57 - - 237.542,57 
 237.542,57 

Custos Totais 7.561.698,26 1.872.796,15 9.434.494,41 1.396.277,02 867.572,83 64.909,12 2.328.758,97 8.143.644,79 19.906.898,17 

Fonte: Estimativas MYR com base em informações da SLU 
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A reciclagem de RCC é uma operação importante e deve-se estimular seu crescimento. 

Considerando-se a preocupação comum sobre a escassez de áreas para construção 

de novos aterros, os custos de disposição final são crescentes, acompanhando os 

custos de transporte. A oportunidade de reciclagem dos RCC deve ser considerada, 

uma vez que se estima que 70% dos RCC sejam recicláveis (Abreu et al., 2001). 

 
A capacidade operacional de reciclagem das ERE em Belo Horizonte é pequena, 

considerando-se a geração potencial de RCCV no município. A estimativa é que a 

produção de RCC de Belo Horizonte possa atingir a 1,1 milhão de t/ano, conforme 

parâmetros do Plano Metropolitano, que previu a seguinte geração em 2013: mínima 

de 678.901,95 t/ano e máxima de 1.192.430,35 t/ano (ARMBH, 2015).  

 

Em 2014, foram reciclados 49.839,24 t de RCC. Em 2014, a ERE da CTRS BR-040 

recebeu 29.995,80 t e a da Pampulha, 19.843,44 t. Os custos estimados destas 

operações atingiram R$ 2.328.758,97, implicando em custos unitários médios da 

operação em Belo Horizonte estimados em R$ 46,73/t. 

 

Da reciclagem, a ERE da CTRS BR-040 produziu os seguintes materiais: 9.588,80 t de 

entulho britado e 6.250,16 t de entulho preparado para britagem. No caso da ERE 

Pampulha, esses valores foram, respectivamente, 13.501,20 t e 17.270,40 t. Os rejeitos 

atingem 3,44%, na ERE na CTRS BR-040, e 5,1%, na ERE Pampulha. 

 

Considerando-se estes volumes de operação e os custos totais das ERE, o custo da 

reciclagem na unidade da Pampulha foi de R$ 43,72/t, enquanto a mesma operação, 

quando executada na ERE CTRS BR-040, atingiu o valor de R$ 46,55/t. Porém, a ERE 

da CTRS BR-040 produz uma linha mais ampla de produtos, o que não torna elucidativa 

uma comparação direta. 

6.2.2.2 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 
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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 

(ARMBH, 2014), conforme apresentado na Figura 20.  

 

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” (ARMBH, 2014). 

 

A única informação usada como referência sobre o transporte de RCCV considera 

apenas o transporte de resíduos provenientes de reformas e demolições, tendo como 

transportadores caçambeiros, carreteiros e carroceiros, em 17 municípios da RMBH, 

conforme apresentado na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Estimativas de quantidade de RCC transportado por caçambeiros, 
carreteiros e carroceiros proveniente de reformas e demolições, 2014 

Município Transportados 
por caçambeiros 

(t/mês) 

Transportados 
por carreteiros 

(t/mês) 

Transportados 
por carroceiros 

(t/mês) 

Total (t/mês) 
transportado 

(por município) 

Betim  - 720 - 720 

Brumadinho  106 - - 106 

Caeté  355 - 3 358 

Contagem  7114 - 4210 11324 

Igarapé  691 72 - 763 

Itaguara  259 48 - 307 

Lagoa Santa  1066 480 - 1546 

Mateus Leme  125 - - 125 

Nova Lima  590 - - 590 

Pedro Leopoldo  230 22 - 252 

Ribeirão das 
Neves  

4490 - - 4490 

Rio Acima  374 - - 374 

Rio Manso  38 - - 38 

Sabará  2640 - - 2640 

Santa Luzia  7392 - 94 7486 

São Joaquim de 
Bicas  

144 - - 144 

São José da Lapa  230 - - 230 

Total  25.844 1.342 4.307 31.493 

Fonte: AMRBH, 2013 (PMMRS). 
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Figura 20 - Representação das faixas populacionais da RMBH e CM e da geração de RCCV (2014) por município. 
Fonte: AMRBH, 2014. 
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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 na Tabela 21.  

Tabela 21 – 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  

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  
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Município Sistemas de disposição final 
de RSU (2012) 

Destinação de RCC 
FEAM/FIP (2011/2013) 

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  

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 
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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 na Figura 21. 
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Figura 21 – Potencial de recebimento de RCCV na RMBH e Colar Metropolitano. 
Fonte: AMRBH, 2015 
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6.2.2.3 Avaliação da possibilidade de gestão associada 

As operações associadas podem proporcionar ganhos bastante relevantes, pois são 

operações com significativas economias de escala. A Tabela 22 ilustra situações de 

ganhos de escala, tanto nas operações de coleta e transbordo, quanto no aterramento. 

Tabela 22 – 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 

(Tabela 23). 

Tabela 23 - População por município do Colar Metropolitano (junho/2015), e 
estimativa de geração total de RCC (kg/ano) 

Município População 
Geração de RCC  

(kg/ ano) 

Fortuna de Minas 2.893 1.287.269,28 

Funilândia 4.196 1.867.052,16 

Moeda 4.922 2.190.093,12 

São José da Varginha 4.702 2.092.201,92 

Taquaraçu de Minas 4.030 1.793.188,80 

Baldim 8.071 3.591.272,16 

Belo Vale 7.816 3.477.807,36 

Bom Jesus do Amparo 5.923 2.635.498,08 

Bonfim 7.016 3.121.839,36 

Capim Branco 9.537 4.243.583,52 

Confins 6.478 2.882.450,88 

Florestal 7.209 3.207.716,64 

Inhaúma 6.158 2.740.063,68 

Itatiaiuçu 10.781 4.797.113,76 

Nova União 5.779 2.571.423,84 

Prudente de Morais 10.388 4.622.244,48 
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Município População 
Geração de RCC  

(kg/ ano) 

Rio Acima 9.924 4.415.783,04 

Rio Manso 5.684 2.529.152,64 

São Gonçalo do Rio Abaixo 10.588 4.711.236,48 

Barão de Cocais 31.270 13.913.899,20 

Itaguara 13.172 5.861.013,12 

Jaboticatubas 19.052 8.477.377,92 

Juatuba 25.087 11.162.711,52 

Mário Campos  14.624 6.507.095,04 

Mateus Leme 30.155 13.417.768,80 

Raposos 16.230 7.221.700,80 

Santa Bárbara 30.169 13.423.998,24 

São Joaquim de Bicas 29.162 12.975.923,52 

São José da Lapa 22.257 9.903.474,72 

Sarzedo 29.889 13.299.409,44 

Brumadinho 37.857 16.844.850,72 

Caeté 43.739 19.462.105,44 

Esmeraldas 67.208 29.904.871,68 

Igarapé 39.774 17.697.839,04 

Itabirito 49.768 22.144.769,28 

Itaúna 91.543 40.732.973,28 

Lagoa Santa 59.770 26.595.259,20 

Matozinhos 36.719 16.338.486,24 

Nova Lima 89.900 40.001.904,00 

Pará de Minas 91.158 40.561.663,68 

Pedro Leopoldo 62.951 28.010.676,96 

Betim 417.307 185.684.922,72 

Ibirité 173.873 77.366.530,08 

Ribeirão das Neves 322.659 143.570.348,64 

Sabará 134.382 59.794.614,72 

Santa Luzia 216.254 96.224.379,84 

Sete Lagoas 232.107 103.278.330,72 

Vespasiano 118.557 52.753.122,72 

Contagem 648.766 288.674.919,36 

Belo Horizonte 2.502.557 1.113.537.762,72 

  5.830.011 2.594.121.695 

Nota: População estimada para junho de 2015, conforme IBGE e estimativa de geração de 
RCC feita com base em ARMBH (2014), considerando-se o parâmetro de 1,235 kg/hab/dia.  
 

 

A operação privada e a gestão pública compartilhadas requerem, do ente público, 

atuação rígida na definição de responsabilidades e processos. É uma oportunidade de 
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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 (ARMBH, 

2014).  

 

As quantidades estimadas de geração superam, em muito, os fluxos passíveis de 

monitoramento até o momento (URPV, ERE, coleta de deposições clandestinas). 

Contudo, é o momento de resolver esta situação, visto que, para uma eventual 

participação do setor privado, é necessário conhecer o fluxo, da origem ao destino.  

 

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.  

Dentre as fases do processo, estimular a ação privada na estruturação de estação de 

reciclagem de entulhos pode ser a mais crítica. Isso porque seria um negócio de alto 

nível de risco, por ser fortemente dependente da ação pública na fiscalização das fontes 

geradoras, para que se obtenha matéria-prima. Para operar de forma economicamente 
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viável, segundo Jadovski (2005), as Estações de Reciclagem de RCC devem operar 

pelo menos 40 t/h.  

  

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. ” 

(ARMBH, 2014) 

 

Deve-se considerar também que os produtos fabricados a partir da reciclagem de RCC 

ainda não possuem boa aceitação no mercado, de tal forma que uma empresa 

operadora da estação de reciclagem de RCC ainda depende do ente público para obter 

resultados financeiros positivos. Outra iniciativa que pode facilitar a entrada dos 

produtos reciclados no mercado é a desoneração de impostos.  

Nestas condições, um Plano de Gestão de RCCV, mais do que pensar em negócios e 

sua logística, tem como alicerces um programa de informação ambiental específico e 

um programa de fiscalização, rigoroso, abrangente e inclusivo. Esses alicerces 

dependem de uma gestão que prime pela eficiência, que monitore os resultados e que, 

no exercício de suas responsabilidades, encontre um parceiro privado comprometido 

com a implementação de uma nova realidade na gestão dos RCCV. 

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, 
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Sul, Leste e Oeste, e se baseou em critérios socioeconômicos, ambientais/territoriais e 

logísticos (Figura 22) (ARMBH, 2016). 

 

 

Figura 22 - 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 (Tabela 24), que seria dimensionada 

para atender uma 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” (ARMBH, 2016). 
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Tabela 24 - 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 conforme Tabela 25 e Figura 23:   

 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). 
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Tabela 25 – Distribuição do sistema de gerenciamento de RCC proposto para a 
RMBH e Colar, conforme regionalização definida 

ZONA 
Pontos 

limpos 

Área de 
Triagem e 
Transbordo 

de RCCV 
(ATT) 

Área 
armazenamento e 
transferência de 

Material 
Cerâmico (AAT) 

Unidades de 
Produção de 

Agregado 
Reciclado. 

Plantas de recuperação/ 

reciclagem 
Aterro 

classe A 

NORTE  + 43  + 6  + 1 Mat. cerâmicos  +4  
3 Galpões triagem  
+ 1 Madeira/ Papel  
+ 1 cerâmica/ CDR  

13  +1  

LESTE  + 27  + 4    
3 +1  4 Galpões triagem  

+ 1 Madeira/ Papel  
13  

  
CENTRO  
  

32  
+16  

    2    1  

OESTE  
37  

+20  
+ 6  

+ 1 Mat. cerâmicos  
+ 5  

3 Galpões triagem  
+ 1 Madeira/ Papel  

+ 4  

SUL  
5  

+ 32  
+ 5    + 8  

1 Galpão triagem  
+ 1 Madeira/ Papel  

7 +3  

TOTAL  
74  

+138  
21  + 2 Mat. cerâmicos  5 +18  

11 Galpões triagem  
+ 4 Madeira /Papel  
+ 1 cerâmica/ CDR  

34  
+8  

 

Obs: As unidades propostas estão representadas precedidas de um símbolo de adição (+). As 

existentes estão indicadas sem simbologia, apenas a numeração.   

FONTE: ARMBH, 2016.  
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Figura 23 - Mapa do sistema proposto para o gerenciamento dos RCCV na RMBH e CM. 
Fonte: ARMBH, 2016.
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A  Tabela 26 apresenta a síntese do investimento necessário para a instalação do 

sistema proposto para a gestão e gerenciamento dos RCCV.  

Tabela 26 – 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 como a sistematização dos dados de geração e de composição de 
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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.  
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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 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.  

 

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

a conscientização da população para que se tenha uma redução na geração e melhor 

segregação na fonte de geração, assim como a necessidade de ferramentas de 
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sistematização dos ciclos do gerenciamento de RCCV, incluindo aspectos como 

rastreabilidade dos resíduos por meio eletrônicos, coleta e organização de dados para 

subsidiar estrategicamente a fiscalização, assim como o replanejamento e melhoria 

contínua. 

 

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. 

Como primeiro passo para sua implantação, 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 RCCV.  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 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 RCCV. 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 RCCV está sendo executado por cada uma delas e 

quantas possuem condições de acesso a financiamento de longo prazo.  

Para consecução desses passos, conforme previsto ao longo deste 

trabalho, a Gestão dos RCCV deve se iniciar pela revitalização do 

Comitê de Resíduos Sólidos da ARMBH, evoluindo para o Convênio e 

finalmente para o Consórcio Público. (ARMBH, 2014)   
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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:   

 

“... 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: 

 Lote 1 - Regiões administrativas Centro Sul, Leste e Nordeste - Contrato 

SLU/DR.JUR nº 1418/037/11 

 Lote 2 - Regiões administrativas Noroeste, Oeste e Barreiro - Contrato 

SLU/DR.JUR nº 1452/012/2012 

 Lote 3 - Regiões Norte, Pampulha e Venda Nova - Contrato SLU/DR.JUR nº 

1421/040/11  

 

Os três contratos mencionados 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 
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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 

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos define, a logística reversa é “um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada”. Além disso os resíduos passíveis de logística reversa deverão ter seu 

sistema estruturado e implementado, independentemente do serviço público de limpeza 

urbana, pelo setor empresarial responsável pela fabricação, importação, distribuição e 

comercialização de determinados produtos. 

 

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. 

 

Cabe destacar o fato do conceito de logística reversa ser recente, e ainda não existirem 

muitos dados, informações e casos de sucesso e/ou insucesso que ajudem a balizar 

novas proposições.  
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Os subitens a seguir resgatam alguns dados e informações apresentados no 

Diagnóstico, contextualizando a LR no Estado e em Belo Horizonte, permitindo o 

apontamento de lacunas do sistema a serem desenvolvidas prioritariamente. 

6.2.3.1 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 27 - Estágio de implantação dos sistemas de Logística Reversa em Jan/16 

Fonte: MMA, 2015 

6.2.3.2 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 na Tabela 28 a seguir: 
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Tabela 28 – 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. 

 

6.2.3.3 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 agrotóxico 

Em decorrência do atual estágio de urbanização, Belo Horizonte apresenta pouca 

demanda de defensivos agrícolas. Dessa forma, o INPEV – Instituto Nacional de 
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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. Todos os estabelecimentos 

procurados souberam orientar sobre o descarte no ponto mais próximo, em São 

Joaquim de Bicas, e afirmaram que as informações sobre a destinação dos resíduos 

acompanham a nota fiscal do produto. Os entrevistados também relataram a existência 

de mercado informal no setor. 

 

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. A ampliação dos pontos de recebimento das embalagens poderia ser 

pleiteada pelos municípios, facilitando a destinação correta para os pequenos 

produtores. 

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. 

 



 

 

 

Página: 175/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

Na cláusula sexta, sobre implantação e metas, foi previsto que o Programa seria 

implantado inicialmente na RMBH, e que ao final de 5 anos, o Programa estaria 

atendendo 100% dos municípios do Estado. Outras metas intermediárias também 

foram relacionadas. 

 

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 2013, por meio do Programa Nacional Jogue Limpo, foram implantadas, em Betim, 

(RMBH), uma central de recebimento de embalagens plásticas usadas de óleos 

lubrificantes e uma unidade recicladora. Os resíduos recebidos na Central de Betim têm 

origem em postos de combustíveis e outros comerciantes de produtos do gênero e, 

após coletados pelo Programa, são drenados, separados por cor, enfardados e 

encaminhados para a recicladora, onde serão triturados e depois submetidos a um 

processo de descontaminação do óleo lubrificante e reciclagem do plástico (Jogue 

Limpo, 2015). 

 

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. 

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 
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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 (PBH, 2014). 

 

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. 
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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 ( 

Tabela 29) (Mendes, 2015). 

 

Tabela 29 - Pilhas e baterias usadas coletadas (kg) 
Local 2012 2013 2014 

Minas Gerais 12.916 26.931 30.028 

Belo Horizonte 
12.598 26.457 26.137 

97,50% 98,20% 87,00% 

Fonte: Abinee, 2015 

 

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. 

 

Favoravelmente à melhoria do sistema de logística reversa, em muitos comércios da 

Capital já acontece o recebimento de pilhas e baterias usadas. 

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 (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Estimativa de geração de REEE (t/ano) 

Local 

Estimativa de geração 

Proporção  

(%) 
Total (2009) 

(t/ano) 

Per capita  

(2001-2030) 

(kg/habitante/ano) 

Brasil 679.000 3,4 100 - 

Minas Gerais 68.600 3,3 10,1 100 

RMBH 19.700 3,7 (BH) 2,9 28,7 

Fonte: FEAM, 2009 

 

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). 

 

Ainda que existam locais apropriados para coleta/recebimento de REE na RMBH, não 

é incomum verificar o descarte irregular, possibilitando a coleta por pessoas 

despreparadas para lidar com o risco no manuseio. 

 

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, após mais de dois anos de negociações, 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 
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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.  

Nesse sentido, envolvê-los nas discussões de propostas de acordos setoriais e de 

ações associadas entre municípios, para a definição de estratégias para o bom 

resultado das iniciativas de logística reversa, deve ser considerado como prioridade. 

No entanto, é importante ressaltar que a participação dos catadores deve ser 

considerada como uma prestação de serviços, cabendo contrapartida por parte das 

empresas e suas representações, uma vez que são os responsáveis pela adequada 

destinação desses materiais. 

 

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.  

 

Não obstante, os programas e atividades de mobilização social e educação ambiental, 

desenvolvidos pela SLU desde 1993, conforme apontado no diagnóstico, por meio do 

relatório ASPECTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, apesar de contarem com uma 

equipe técnica qualificada, possui 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.  
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A mesma realidade se encontra nos estudos de Philippe Pomier Layrargues em 2012, 

sobre os impactos da Educação Ambiental na sociedade brasileira entre a Rio 92 e a 

Rio+20. Segundo o autor, houve grandes avanços no processo de institucionalização 

da educação ambiental, mas (...) de nada adianta louvar os avanços obtidos na 

institucionalização, se eles não se converteram em benefícios reais para a sociedade. 

 

Os dados do diagnóstico do PMGIRS/BH mostram que a sociedade belorizontina 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. 

6.3.1 Possibilidades da gestão associada 

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 
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sensibilizar, formar, informar, comunicar, conscientizar, incentivar, é possível alcançar 

resultados positivos, com economia de recursos, sejam eles materiais, humanos ou 

financeiros. O trabalho além dos limites territoriais dos municípios contribui para: 

 identificação e divulgação de ações e metodologias de mobilização e 

educação ambiental em resíduos sólidos, desenvolvidas nos diversos 

municípios; 

 identificação de iniciativas relevantes de ONGs, empresas, escolas, 

associações sobre economia sustentável, focando a redução da geração, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos; 

 ampliação da percepção ambiental do cidadão, contribuindo para a formação 

de uma nova consciência ética; 

 nivelamento e universalização de informações, conceitos, linguagem e 

deveres de todos os segmentos sociais, relacionados à gestão de resíduos 

sólidos; 

 planejamento integrado de ações educativas, formais e não formais, 

estruturadas em programas com indicadores e metas específicas; ;  

 reconhecimento do catador como profissional da saúde e do meio ambiente; 

 divulgação e ampliação da diversidade de manejo adequado dos resíduos, 

envolvendo todos os setores sociais na prática dos princípios da educação 

ambiental; 

 ampliação de disponibilidade de  áreas para sensibilização, conhecimento e  

apreciação da natureza, tais como parques, APPs, Zoo, APAs, CEAs e 

outros; 

 rateio dos custos entre várias prefeituras e/ ou instituições envolvidas nas 

ações; 

 intercâmbio cultural sobre a gestão de resíduos sólidos; 

 conhecimento de todas as iniciativas, exitosas ou não, nas áreas delimitadas, 

para estruturá-las como planos, projetos e programas, com metas 

específicas, indicadores e avaliação de resultados.  

 

Como exemplos de possíveis ações cooperativas e associadas, tem-se: 

 Fóruns: estadual e intermunicipais;  
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 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  

Atribui ao poder público nos âmbitos: federal, estadual e municipal, a competência para 

incentivar:  

 a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa e em espaços 

nobres, de programas e campanhas educativas e de informações acerca de 

temas relacionados ao meio ambiente;  

 a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamentais na formulação e execução de programas e atividades 

vinculados à educação ambiental não-formal ; e 

 a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e 

as ONGs.  
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ÂMBITO ESTADUAL 

 

 Programa Minas Sem Lixões 

Programa que apoia os municípios na implementação de políticas públicas voltadas 

para a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, em um compromisso com a 

melhoria da qualidade ambiental do Estado, em parceria com FEAM e FIP. Dentre suas 

ações, estão as publicações de Manuais Técnicos e de Educação Ambiental. 

 

 Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR)  

Programa do Governo do Estado de MG, desenvolvido pela SEMAD, FEAM e Servas, 

em parceria com o SEBRAE-MG. Atua como núcleo irradiador de informações, projetos 

e parcerias para estimular a reflexão, a ação da cidadania para os desafios da gestão 

integrada de resíduos e a articulação entre os setores público, privado e terceiro setor, 

na promoção do consumo consciente, na reutilização e na reciclagem de resíduos.  

Dentre suas ações destacam-se: 

 o fomento e o apoio às políticas municipais de coleta seletiva, com inclusão 

socioprodutiva de catadores, orientando os municípios sobre a gestão 

eficiente dos resíduos no âmbito de suas competências; 

 a Escola de Gestão em Resíduos, Centro-Escola que tem como objetivo 

qualificar e capacitar os participantes para elaborar e implantar o Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em conformidade com as normas e 

resoluções ambientais; e   

 o Setor de Tecnologia e Informação em Resíduos, que coordena projetos 

alinhados às políticas nacional e estadual de resíduos sólidos, com vistas a 

auxiliar empresas, instituições, movimentos organizados dos catadores, 

municípios, comunidades e meio acadêmico, na busca pela gestão correta 

de resíduos e ações de sustentabilidade, considerando a redução da geração 

de resíduos, bem como a segregação correta, a reutilização, a reciclagem, o 

tratamento e a disposição final correta, sob as premissas da valorização dos 

resíduos e da inclusão socioprodutiva de associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis. 
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 Plano Estadual de Coleta Seletiva (2011) 

Elaborado pelas equipes interdisciplinares da FEAM, FIP e INSEA, sob a coordenação 

do CMRR, tem como um dos objetivos estabelecer princípios, diretrizes e estratégias, 

para incentivar e apoiar a implantação ou ampliação dos serviços de coleta seletiva. 

Sua diretriz número 11 é o incentivo à educação ambiental formal e não formal, com as 

seguintes estratégias:  

 incentivar os municípios a implantarem projetos de educação ambiental, 

preferencialmente de forma transversal, dentro dos currículos e conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), visando a educação da população 

jovem e adulta com enfoque no consumo consciente para redução e 

valorização de resíduos;  

 incentivar a pesquisa em educação ambiental voltada ao consumo 

consciente, para a redução e valorização de resíduos dentro das instituições 

de ensino básico e médio nos municípios;  

 incentivar a criação de centros de educação ambiental para adultos, com foco 

em ações para a não geração e valorização dos resíduos; e 

 incentivar projetos de educação ambiental não formal, com foco no Princípio 

dos 3R - Redução, Reutilização e Reciclagem de resíduos. 

  

 Programa Ambientação 

É um programa de comunicação e educação socioambiental que tem como objetivo 

promover a sensibilização para a mudança de comportamento e a internalização de 

atitudes ambientais corretas, proporcionando a melhoria contínua do bem-estar dos 

funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. O Programa possui as linhas de ação 

“Consumo Consciente” e “Gestão de Resíduos”, para as quais são desenvolvidas 

campanhas que contribuem para reverter a insustentabilidade ambiental e melhorar a 

qualidade de vida com ações simples em um esforço coletivo  
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ÂMBITOS REGIONAL E MUNICIPAL  

 

 Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos (PMGIR)  

Aborda os seguintes aspectos: 

 O caráter permanente e contínuo da EA  

 O planejamento participativo e gestão compartilhada 

 A articulação e integração das comunidades em favor da Educação 

Ambiental 

 A articulação intra e interinstitucional.  

 A pesquisa, a capacitação de educadores e as atividades extensionistas na 

área ambiental.  

 A comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Minas Gerais.  

 

No PMGIR estão listados os planos, programas e projetos atuais afetos ao tema, nos 

âmbitos Estadual, Regional e Municipal. 

 

 Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos Urbanos (PRE-RSU) 

Trata-se de um estudo técnico que visa apresentar os critérios a serem considerados 

pelos municípios, para viabilizar a gestão integrada dos RSU, finalizado com a divisão 

do Estado de Minas Gerais em Arranjos Territoriais Ótimos (ATOs). Os ATOs são uma 

sugestão de agrupamento que, de acordo com o PRE-RSU, servirá como referência 

para a formação de consórcios. A adoção de consórcios é vista como uma forma 

eficiente de se garantir a viabilidade da gestão, que compreende, além da disposição 

final adequada, sistemas complementares, coletiva seletiva, compostagem, reciclagem, 

comercialização de recicláveis, educação ambiental e planejamento constante.  

 Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais  

O II Fórum de Educação Ambiental de Minas Gerais, de 2002, foi um encontro entre os 

representantes dos diferentes segmentos da sociedade civil, que discutiram e traçaram 

diretrizes de um Programa de Educação Ambiental, com linhas de ação e objetivos 



 

 

 

Página: 186/197 

Arquivo: 126-RELATÓRIO GESTÃO ASSOCIADA-R16-161005 

regionais. Para a região Metropolitana/ Capital constam linhas de ação específicas, com 

seus objetivos e estratégias, envolvendo os setores públicos nos níveis estadual e 

municipais e todos os segmentos sociais, a saber: 

 a educação ambiental por meio do ensino formal. 

 a educação no processo de gestão ambiental. 

 articulação e integração das comunidades em favor da Educação Ambiental 

 articulação intra e interinstitucional 

 pesquisa, capacitação de educadores e atividades extensionistas na área 

ambiental 

 produção e distribuição de material didático. 

6.3.2 Considerações  

O desenvolvimento de ações integradas de mobilização social e educação ambiental 

entre BH e outros municípios não depende, portanto, da criação de novos contratos ou 

arranjos institucionais, mas da apropriação e aprimoramento, pela sociedade e pelo 

poder público, das propostas já institucionalizadas. Todas elas têm em comum, a rigor, 

a urgência em se investir na transformação de valores culturais, seja por meio da 

educação formal ou não formal, em caráter permanente e contínuo. 

  

Para se atingir uma transformação significativa, é imprescindível uma ampla discussão, 

com todos os segmentos sociais, sobre o atual modelo econômico, predador dos 

recursos naturais e responsável pela excessiva geração de resíduos descartáveis.  

 

Somada à primazia do poder econômico, há interesses políticos divergentes e 

individualistas, que podem dificultar a promoção de ações públicas integradas, pelos 

municípios. Em contrapartida, várias ações exitosas de ONGs e de outras organizações 

civis demonstram o investimento da sociedade na solução dos problemas ambientais, 

o que seria um facilitador para implantação das propostas de intervenção integradas. 

 

Enfim, falta mais ênfase na promoção do compromisso do cidadão, em relação à 

redução da geração e ao descarte dos resíduos por ele gerados. 
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6.4 CONSIDERAÇÕES PARA A GESTÃO ASSOCIADA 

 

O presente Relatório abordou oportunidades de gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, de forma associada para Belo Horizonte, com vistas à promoção de ganhos em 

escala, com consequente redução de custos, por meio de: viabilização da implantação 

de unidades de tratamento e disposição final, fomento do mercado de materiais 

recicláveis e de resíduos valorizados, promoção de ações de educação ambiental para 

o adequado manejo dos resíduos sólidos, de acordo com a realidade local e regional, 

além do próprio fortalecimento da gestão e da logística a serem desenvolvidas.  

  

Para tanto, teve como principais referências estudos e planos já elaborados no âmbito 

metropolitano, referentes à gestão dos RSU, RSS e RCCV, sendo considerada a 

participação de Belo Horizonte, no caso das duas últimas classes de resíduos. 

 

Foi também abordada a possibilidade de associação entre municípios, com vistas a 

fomentar a implantação de sistemas de logística reversa, principalmente, por meio do 

diálogo com os setores empresariais, uma vez que um bloco associado ganharia maior 

representatividade e poder de negociação, evidenciando a organização do setor público 

e facilitando o processo de estruturação e implementação do sistema por parte do 

responsável. Destaca-se que a participação do setor público para a operacionalização 

destes sistemas deve ser também valorizada como prestação de serviços, cabendo 

contrapartidas por parte das empresas e suas representações responsáveis pela 

adequada destinação dos resíduos reversos.  Da mesma forma, a inclusão sócio-

produtiva dos catadores é um desafio que deve ser considerado neste contexto, e sua 

participação requer a promoção de capacitações, melhorias de infraestrutura, além de 

remuneração por serviços prestados, dentre outras. 

 

Ressalta-se ainda a atualidade do conceito de logística reversa no Brasil, recentemente 

proposto pela PNRS, que dificulta a obtenção de dados, informações e boas práticas 

para balizar novas proposições. Diante disso, a implantação de sistemas de logística 

reversa, bem como a promoção de ações de inclusão e mobilização social e de 

educação ambiental, demandam estudos mais aprofundados, não apenas no sentido 
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da proposição de uma gestão associada, como também no sentido da definição do 

papel do município, de forma isolada. 

 

É importante mencionar ainda que a gestão associada apresenta desafios de 

articulação política para a gestão de interesses comuns, em conflito com interesses 

políticos próprios de cada município, o que reforça a importância de elaboração de um 

aparato legal consistente para um gerenciamento independente. 

 

A seguir, são sintetizados os principais desafios que podem ser superados, com a 

possibilidade de resultados mais efetivos, por meio da associação entre municípios da 

RMBH para a gestão dos resíduos sólidos, por tema conforme identificado na etapa de 

elaboração do diagnóstico da gestão de resíduos em Belo Horizonte.  

Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 Estruturação do setor público para exercer suas funções de gerenciamento, 

controle e fiscalização dos serviços, através da promoção de ações de 

capacitação e da implantação de sistemas eficientes de informação;  

 Informatização e otimização do controle, análise e tratamento dos dados de 

produção; 

 Implantação de novas alternativas de processamento e tratamento dos resíduos 

potencialmente recicláveis; 

 Alcance da sustentabilidade econômica e ambiental no tratamento dos RSU;  

 Estabelecimento de incentivos para o desenvolvimento e atração de indústrias 

de beneficiamento, reciclagem e valorização de resíduos;  

 Estímulo ao desenvolvimento de mercado para os materiais recicláveis; 

 Acesso a recursos para melhoria da infraestrutura de processamento e 

destinação de materiais recicláveis, viabilizando economicamente a ampliação 

de programas de coleta seletiva e reciclagem; 

 Fortalecimento das redes de associações e cooperativas de catadores, no 

sentido de possibilitar a comercialização direta com as indústrias recicladoras; 

 Colaboração técnica entre os municípios, para a adequada gestão dos resíduos. 
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Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde 

 Estruturação do setor público, para exercer suas funções de gerenciamento, 

controle e fiscalização dos serviços, através da promoção de ações de 

capacitação e da implantação de sistemas eficientes de informação; 

 Promoção de ações de minimização da geração e de incentivos à segregação 

na fonte; 

 Responsabilização do gerador; 

 Fomento à implantação de PGRSS nas unidades de serviços de saúde; 

 Criação de processo integrado e sistema de informações, para gestão desses 

resíduos, compatibilizado com a análise e aprovação dos PGRSS; 

 Implantação de sistema de monitoramento eletrônico do fluxo de resíduos: 

rastreabilidade, da origem ao destino; 

 Compatibilização entre a legislação vigente nos municípios associados, visando 

à padronização de procedimentos de licenciamento e fiscalização (intra e extra 

estabelecimento);  

 Promoção de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, com atração 

de agentes especializados em coleta, transporte, tratamento e na disposição 

final; 

 Colaboração técnica entre os municípios, para a adequada gestão dos resíduos. 

 

Gestão dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos 

 Implantação de sistema integrado de monitoramento eletrônico do fluxo de 

resíduos: rastreabilidade, da origem ao destino;  

 Incentivo ao uso do agregado reciclado, principalmente pelos municípios 

associados, visando a promoção e desenvolvimento do mercado; 

 Destinação de áreas a serem compartilhadas entre os municípios, para 

recebimento e tratamento de RCCV; 

 Socialização de recursos entre os municípios, visando a promoção da 

capacitação e sensibilização quanto ao desperdício (não geração) e 

incorporação de técnicas e materiais sustentáveis; 
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 Incentivo ao reaproveitamento dos resíduos na própria construção ou em outras 

áreas; 

 Atração de investidores para viabilizar a implantação e operação de estruturas, 

(a exemplo das Estações de Reciclagem de Entulho), para o adequado manejo 

dos resíduos sólidos urbanos; 

 Compatibilização entre a legislação vigente nos municípios associados, visando 

a padronização de procedimentos de licenciamento e fiscalização; 

 Colaboração técnica entre os municípios para gestão dos resíduos. 

 

Implantação de Sistemas de Logística Reversa 

 Articulação dos fabricantes, revendedores e consumidores, pelos municípios 

associados, para o estabelecimento de parcerias com vistas à viabilização da 

implantação deste sistema; 

 Promoção de ações eficientes e articuladas de fiscalização; 

 Acompanhamento e participação dos municípios nas discussões relativas à 

ações propostas dos os acordos e termos de compromissos estabelecidos entre 

os atores envolvidos; 

 Estabelecimento de metas intermunicipais; 

 Promoção de ações de educação ambiental; 

 Promoção da participação das redes de associações/cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis.  

 

Promoção de Ações de Educação Ambiental 

 Uniformização de práticas e ações de mobilização social;  

 Desenvolvimento e proposição de metodologias para ações integradas em nível 

metropolitano; 

 Compartilhamento de recursos; 

 Maior alcance das ações de mobilização e educação ambiental, para promoção 

de uma mudança cultural mais ampla. 

 Colaboração técnica e compartilhamento de recursos entre municípios. 
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