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Recomendações Gerais

 O grupo de discussão é uma oportunidade de ampliar o Diagnóstico sobre o

tema

 O número restrito de participantes é necessário pela dinâmica interativa

propiciando melhores resultados

 Duração até as 12 horas

Discussão focada no tema proposto identificando as diversas percepções

 Ordenamento nas colocações (um de cada vez)



Entidades Convidadas

1. AGÊNCIA RMBH
2. Associação dos Carroceiros 
3. GERLU
4. SICEPOT MG 
5. SINDILEQ MG 
6. SINDUSCON MG
7. SMAFIS / SMSU
8. SMAPU
9. SMMA
10. SUDECAP
11. UFMG
12. URBEL
13. FIEMG
14. MAM BH



Temas

 Responsabilidade do gerador x compartilhada

 Sistema atual pequeno x grande gerador

 Deposição Clandestina

 Pequeno Gerador

 URPV

 Carroceiros

 Grande Gerador

 ATT e Destinação de RCC

 Licenciamentos e PGRCC

 RCC em ZEIS

 Iniciativas do setor privado



GERADORES

 Geradores de resíduos da construção civil: pessoas físicas ou

jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por

obra de construção civil, reforma, reparos e demolições, bem como

por aqueles resultantes dos serviços preliminares de remoção de

vegetação e escavação de solos (Lei Municipal nº 10.522/12).



TRANSPORTADORES

Transportadores de resíduos da construção civil e resíduos volumosos: pessoas

físicas ou jurídicas encarregadas da coleta e do transporte remunerado dos

resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação licenciadas.

Pequenos transportadores de resíduos da construção civil e resíduos

volumosos: pessoas físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte

remunerado desses resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação

ambientalmente adequadas, utilizando veículos com capacidade de carga de até

1(um) metro cúbico.

Lei Municipal nº 10.522/12



RESPONSABILIDADES  DO GERADOR

“Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos

e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos

resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.”

Os geradores, os transportadores e os receptores de resíduos da construção

civil e de resíduos volumosos são responsáveis pela gestão dos mesmos, no

exercício de suas respectivas atividades (Lei Municipal nº 10.522/12).

Qual a percepção sobre a responsabilidade do gerador?



RESPONSABILIDADES  DO PODER PÚBLICO

 Elaborar Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos das Construção Civil

(Conama nº 307/02)

Definir diretrizes técnicas para o exercício das responsabilidade dos pequenos

geradores e para os grandes geradores;

Cadastramento de áreas aptas para recebimento, triagem, armazenamento de

pequenos volumes;

Definição de critérios para o cadastramento de transportadores;

Ações de orientação, fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;

Ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação

Qual a percepção sobre a responsabilidade do poder público?



Responsabilidades

“O poder público promoverá parcerias com entidades da sociedade civil

organizada atuantes no setor de construção civil, com vistas à divulgação de

informações e promoção de ações educativas relacionadas ao manejo

ambientalmente adequado dos resíduos” (Lei Municipal nº 10.522/12).

Quais as iniciativas de divulgação de informações e promoção 
de ações educativas para RCCV pelo poder público?



Deposição clandestina

Quais os motivos  da ocorrência de deposições clandestinas?

Quem são os responsáveis? 

Problemas de saúde 
pública: proliferação 

de vetores

Desperdício de materiais 
e degradação do 
ambiente urbano



Deposição clandestina

Qual a percepção da evolução da 

ocorrência das deposições na cidade?

Há mapeamentos realizados além da SLU?

Quais ações têm sido realizadas visando a 

redução das deposições clandestinas?

Essas  ações são efetivas no que tange 

reduzir as deposições clandestinas?



Sistema atual de manejo e gestão de RCC

Rede física 
para pequenos 

geradores

Rede física
para grandes 

geradores

ERE
Estação de 

reciclagem de entulho

Programas Complementares:
1- Fiscalização

2- Ponto limpo, ponto verde

URPV
Unidades de Recebimento 

de Pequenos Volumes

ATT / 
Aterro de inertes 

Qual a percepção do  atual sistema de manejo e gestão de RCC? 



Pequeno Gerador

Quais as principais formas de destinação utilizadas pelos pequenos geradores?

Qual a percepção em relação à fiscalização realizada aos pequenos geradores?

Pequenos volumes de resíduos da construção civil e resíduos
volumosos: “aqueles contidos em volumes de até 1 (um) metro
cúbico” (Lei Municipal nº 10.522/12).



Percepção do Modelo Atual  das URPV 

URPVs - áreas residuais da malha urbana nas quais são instalados locais autorizados pela

Prefeitura para a destinação de entulho, poda, terra e objetos volumosos (pneus,

colchões, móveis velhos etc.) até o limite de 1m³ por usuário.

Modelo Conceitual

Você conhece as URPVs de BH?

Você já usou? Qual a percepção?



Percepção do Modelo Atual  das URPV 

Atualmente existem 32 (trinta e duas) URPVs

Os pequenos geradores conhecem 
as URPVs e a consideram quando 

necessitam?

Como é o relacionamento com a 
comunidade do entorno das 

URPV?



Percepção do Modelo Atual  das URPV 

 Funcionamento: seg – sab até as 17 hrs. 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPVs 

O que é recebido em uma URPV O que não é recebido em uma URPV: 

Entulho (tijolo, telha, concreto, azulejo etc) Restos de alimentos 

Terra limpa Lixo doméstico 

Podas Animais mortos 

Pneus (2 por gerador) Resíduos líquidos e pastosos (óleo, lama, ácidos, graxas etc) 

Madeiras Resíduos de estabelecimentos de saúde e farmácias 

Metais Resíduos de pequenas fábricas 

Objetos volumosos (móveis, por exemplo) Carcaças e partes de veículos 

 

Qual a avaliação do 
sistema atual de 
funcionamento das 
URPVs?
Horário
Segurança
Materiais recebidos

Como estão sendo 
destinados os resíduos 
não permitidos nas 
URPVs ? 



Carroceiros

O Programa Carroceiros tem por objetivo aliar a preservação do ambiente urbano à geração

de trabalho e renda. Desde 1997, os carroceiros transportadores de entulho – agentes

conhecidos na cidade desde sua fundação – têm a opção para destinação adequada dos

resíduos coletados, através da implantação da rede de URPVs em BH.

Qual a avaliação do Programa Carroceiros?

Qual o importância dos carroceiros para o 

gerenciamento de RCCV? 

Qual a percepção quanto ao transporte por tração 

animal? 

USUÁRIOS DA URPV

Como é avaliado o 
relacionamento entre 
URPV e Carroceiros?

Fonte: Relatório Anual SLU, 2007-2013



Grandes geradores

Grandes volumes de resíduos da construção civil e resíduos
volumosos: aqueles contidos em volumes superiores a 1 (um) metro
(Lei Municipal nº 10.522/12).

Quais as principais formas de destinação utilizadas pelos grandes geradores?

Como os grandes geradores de RCC definem os transportadores e áreas 

receptoras ?

Qual a percepção quanto à fiscalização realizada aos grandes geradores e 

transportadores?



Percepção do Modelo Atual  das ERE

ERE: As Estações de Reciclagem de Entulho são unidades de produção que têm

por finalidade receber resíduos de construção e demolição com potencial de

reciclagem. Procedem à triagem, classificação e britagem do material.

Existem duas Estações de Reciclagem de Entulho em operação:

 a unidade Pampulha (inaugurada em 1996), capacidade de 30t/h

 a unidade CTRS BR 040 (inaugurada em 2006), capacidade de 50t/h

Qual a avaliação do 

modelo EREs gerenciado 

pelo município?



Área de triagem e transbordo e outras destinações

As áreas de destinação de resíduos são caracterizadas como áreas destinadas ao

beneficiamento ou à disposição final de resíduos (Resolução CONAMA 307/02).

Considerando as áreas em operação, qual a percepção sobre as áreas 

receptoras?  Quais as dificuldades?

Qual a percepção quanto a fiscalização das áreas receptoras na RMBH?  
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Área de triagem e transbordo e outras destinações

Segregação na origem x segregação em ATTs

Como os empreendedores avaliam o processo de licenciamento de áreas 

receptoras atualmente ?

Há relacionamento entre os municípios visando a adequada gestão e 

gerenciamentos dos RCCV, considerando que muitas vezes a geração ocorre 

em um e a destinação em outro ?



Licenciamentos e PGRCC

A Elaboração de PGRCC (Grandes Geradores) tem como objetivo estabelecer os procedimentos

necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos.

 Exigência - Lei 10.522/12: Art. 14 – Art. 14 - Os geradores de resíduos da construção civil,

públicos ou privados, responsáveis pela execução de obras de edificações que estejam sujeitas à

obtenção de licença outorgada pelo Poder Executivo, precedida de aprovação dos respectivos

projetos, nos termos do Código de Edificações do Município, deverão elaborar e implementar

Planos de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil - PGRCCs, conforme modelo previsto

no Anexo III desta lei, em conformidade com a legislação específica”

Como ocorre a fiscalização/verificação do cumprimento das definições 

apresentadas no PGRCC?



Licenciamentos e PGRCC

Os  PGRCCs têm sido utilizados como ferramenta de gerenciamento

pelo gerador?

Os PGRCCs elaborados pelos geradores tem induzido a regulamentação de 

transportadores e áreas receptoras ?



Cadeia produtiva

Como é avaliado o mercado consumidor de RCC reciclados, em especial de
agregados?

Os engenheiros avaliam a possibilidade de uso de agregado reciclado nas
obras?

Há mercado em Belo Horizonte para novas Usinas de reciclagem de entulho?

Há alguma iniciativa em prol do beneficiamento/reciclagem de RCC sendo
desenvolvida no município e região ?



Iniciativas do Setor Privado

Quais as boas práticas de  gerenciamento de RCC em obras

no município? 
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