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Esta publicação é uma versão simplificada 
do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte –  
PMGIRS-BH e tem o objetivo de apresentar 
a sistematização dos encaminhamentos e 
das proposições estabelecidas durante o 
processo de elaboração do Plano. 

Nas últimas décadas, o padrão de gera-
ção e as características dos resíduos sóli-
dos têm experimentado uma modificação 
substancial. De maneira geral, nos centros 
urbanos, há uma tendência crescente de 
gerar maiores quantidades de resíduos 
sólidos, como também de ocorrer uma mo-
dificação significativa na sua composição, 
com predomínio de materiais não biode-
gradáveis.

Essa situação gerou novos desafios, consi-
derando que, à medida que Belo Horizonte 
cresce, também aumentam os problemas 
relacionados aos resíduos sólidos, exigin-
do ações mais diversificadas, modernas e 
eficientes. Nesse cenário, os critérios e as 
práticas de manejo dos resíduos sólidos 
têm evoluído para enfoques integrados, de 
caráter multidisciplinar, superando aqueles 
embasados prioritariamente nos aspectos 
técnicos da engenharia tradicional.

Atualmente, existe consenso da necessida-
de de se estabelecer sistemas integrados e 
sustentáveis de manejo de resíduos sólidos, 
considerando-se as múltiplas dimensões 
da realidade social, econômica, ambiental, 
cultural, política e institucional. Igualmente, o 
aperfeiçoamento do sistema de manejo de 

resíduos sólidos é um processo contínuo, que 
supõe a internalização de novos conceitos e 
paradigmas, como prevenção, minimização, 
reutilização e reciclagem.

Dessa forma, o desenvolvimento de uma 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é 
fundamental, já que objetiva contribuir para 
um sistema mais articulado, sustentável, 
transparente e eficaz, mediante a construção 
participativa de metas e objetivos a curto, 
médio e longo prazos, bem como a criação 
de indicadores de desempenho, para acom-
panhamento do andamento das ações pro-
postas, de forma socializada.

Assim, a busca de um novo paradigma para o 
adequado manejo dos resíduos sólidos urba-
nos tem sido um dos principais desafios para 
as grandes cidades brasileiras. As propostas, 
muitas vezes, são focadas em resoluções de 
problemas pontuais, sem o devido entendi-
mento da forma sistêmica que caracteriza 
essencialmente a gestão de resíduos.

Nessa perspectiva, a elaboração do  
PMGIRS-BH propõe o desenvolvimento 
de modelos integrados e sustentáveis 
de gestão e gerenciamento dos resídu-
os, considerando, de forma articulada,  
todos os atores da cadeia produtiva de 
resíduos, desde a geração, passando 
pelo armazenamento, coleta e transporte, 
até o tratamento e disposição final. 

O PLANO MUNICIPAL 
DE GESTÃO INTEGRADA  
DE RESÍDUOS
O PMGIRS-BH é um instrumento de plane-
jamento estratégico municipal, que con-
templa as diretrizes e ações para o manejo 
ambientalmente adequado e sustentável 
dos resíduos, assim como para a educa-
ção ambiental e mobilização social, em 
um horizonte de 20 anos, sendo, assim, 
um Plano que enfatiza a sustentabilidade 
econômica e ambiental e a inclusão social.

A gestão integrada dos resíduos sóli-
dos, segundo definição do Ministério 
do Meio Ambiente, inclui todas as 
ações voltadas à busca de soluções 
para os resíduos sólidos e devem tra-
tar de questões como coleta seletiva, 
reciclagem, inclusão social e partici-
pação da sociedade civil.
A gestão integrada envolve também 
os resíduos especiais: de serviços 
saúde, da construção civil e volumosos, 
industriais, de logística reversa, de ser-
viços de saneamento, de serviços de 
transporte, de mineração, de grandes 
geradores, agrosilvopastoris, etc.

FUNDAMENTAÇÃ0
A Lei  nº 12.305/2010 institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, que é um 
marco regulatório completo para o Setor.  
A PNRS harmoniza-se com diversas outras 
leis, compondo a estrutura legal que  dará 
suporte  aos agentes envolvidos com a ges-
tão de resíduos. Dentre essas Leis e Planos 
a serem considerados, pode-se destacar: 

IMPORTÂNCIA DA  
GESTÃO DE RESÍDUOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS:
MATERIAL, SUBSTÂNCIA, OBJETO OU BEM 
DESCARTADO RESULTANTE DE ATIVIDADES 
HUMANAS EM SOCIEDADE, A CUJA DESTINAÇÃO 
FINAL SE PROCEDE, SE PROPÕE PROCEDER OU 
SE ESTÁ OBRIGADO A PROCEDER, NOS ESTADOS 
SÓLIDO OU SEMISSÓLIDO, BEM COMO GASES 
CONTIDOS EM RECIPIENTES E LÍQUIDOS CUJAS 
PARTICULARIDADES TORNEM INVIÁVEL O SEU 
LANÇAMENTO NA REDE PÚBLICA DE ESGOTOS 
OU EM CORPOS D’ÁGUA, OU EXIJAM PARA ISSO 
SOLUÇÕES TÉCNICA OU ECONOMICAMENTE 
INVIÁVEIS EM FACE DA MELHOR TECNOLOGIA 
DISPONÍVEL.

 LEI Nº. 12305/2010, ART. 3º., INCISO XVI
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da sociedade civil organizada, que viven-
ciam e interferem na dinâmica da gestão 
municipal dos resíduos sólidos.

A elaboração do PMGIRS-BH foi estrutura-
da em 5 (cinco) etapas:

Assim, com vistas ao levantamento de 
informações e à busca de soluções para o 
tema em questão, a mobilização e a par-
ticipação social foram utilizadas como es-
tratégias, para possibilitar a expressão e o 
debate de opiniões individuais ou coletivas. 
Dessa forma, esse estudo teve início com a 
elaboração do Projeto de Comunicação e 

cultural abrangente na Gestão dos Resíduos 
Sólidos, a partir do conjunto de atribuições in-
dividualizadas e encadeadas. 

PROCESSO DE 
ELABORAÇÃO DO 
PMGIRS-BH
O processo de elaboração do PMGIRS-BH 
se baseia nos princípios de interdisciplina-
ridade e intersetorialidade da Administra-
ção Municipal, bem como na participação 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PCMS)

DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

INDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES  
DE GESTÃO ASSOCIADA

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PMGIRS-BH  
E ANÁLISE DE CENÁRIOS FUTUROS 

APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO  
DA VERSÃO FINAL DO PMGIRS-BH

•  o poder público deve apresentar planos 
para o manejo correto dos materiais (com 
adoção de processos participativos na sua 
elaboração e de tecnologias apropriadas); 

•  às empresas compete o recolhimen-
to dos produtos após o uso, recolhi-
mento e destinação, tendo em vista 
a reintrodução no ciclo produtivo.; 

•  à sociedade cabe participar dos progra-
mas de coleta seletiva (acondicionando 
os resíduos adequadamente e de forma 
diferenciada) e incorporar mudanças 
de hábitos para reduzir o consumo e a 
consequente geração.

   (BRASIL, 2010b).

TODOS TÊM RESPONSABILIDADES: 

A Lei Federal no 12.305/2010 cria também 
uma hierarquia que deve ser observada para 
a gestão dos resíduos: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambien-
talmente adequada dos rejeitos, instituindo 
uma ordem de precedência que deixa de ser 
voluntária e passa a ser obrigatória.

Entre os principais pontos definidos pela 
PNRS estão: a ampliação da coleta seletiva; 
a implantação dos sistemas de logística re-
versa; o incentivo à criação e ao desenvol-
vimento de cooperativas e outras formas de 
associação dos catadores de materiais reci-
cláveis; e o Sistema Nacional de Informações 
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR). 

A PNRS também estabelece a responsabi-
lidade compartilhada entre todos os atores, 
responsáveis pelo ciclo de vida dos produ-
tos. Essa definição pressupõe uma mudança 

Disposição final ambientalmente 
adequada é a distribuição ordenada 
de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específicas, de 
modo a evitar danos ou riscos à saú-
de pública e à segurança e a minimi-
zar os impactos ambientais adversos. 
(Lei no  12305/2010, art. 3º., inciso XVI)
A única forma adequada de disposição 
final de resíduos é o Aterro Sanitário.

Rejeitos são resíduos sólidos que, de-
pois de esgotadas todas as possibili-
dades de tratamento e recuperação 
por processos tecnológicos disponí-
veis e economicamente viáveis, não 
apresentam outra possibilidade que 
não a disposição final ambientalmen-
te adequada. (Lei no 12305/2010) 

Entende-se por coleta seletiva o re-
colhimento diferenciado de resíduos 
sólidos previamente selecionados 
nas fontes geradoras, com o intuito 
de encaminhá-los para reutilização, 
reaproveitamento, reciclagem, com-
postagem, tratamento ou destinação 
final adequada. 

A logística reversa é apresentada 
como um instrumento de desenvol-
vimento econômico e social caracte-
rizado pelo conjunto de ações, pro-
cedimentos e meios para coletar e 
devolver produtos pós consumo, para 
reaproveitamento em seu ciclo de 
vida ou em outros ciclos produtivos.

Responsabilidade
Compartilhada
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ção e validação de mecanismos de par-
ticipação social e acompanhamento das 
ações propostas. 

Além disso, foi disponibilizada para Con-
sulta Pública, por um período de 30 dias 
(novembro-dezembro de 2016), no sítio 
da PBH, a versão preliminar do PMGIRS-
BH, a qual se constituiu em mais uma das 
oportunidades de participação e contri-
buição por todos os cidadãos. Todos es-
ses eventos foram registrados, por meio 
de relatórios, contendo atas, listas de pre-
sença, registros fotográficos, conclusões e 
recomendações. 

Destaca-se que as informações e todos os 
produtos gerados sobre o PMGIRS-BH es-
tão disponibilizados no sítio da PBH (www.
pbh.gov.br), ACESSO RÁPIDO, link à es-
querda (PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS), 
facilmente identificável, por meio de uma lo-
gomarca. Em caso de dúvidas e para enca-
minhamento de sugestões, foi disponibiliza-
do o e-mail “planoresiduosbh@pbh.gov.br”. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS 
DO PMGIRS-BH
•  Melhorar a capacidade institucional e 

operacional para a gestão dos serviços 
relacionados aos resíduos sólidos em 
Belo Horizonte;

•  Atender às responsabilidades estabeleci-
das nos PNRS e PERS, no que tange à ges-
tão integrada dos resíduos sólidos de Belo 
Horizonte, incluindo a coleta seletiva;

•  Acatar a condicionante estabelecida 
no PNRS, para o município ter acesso 
a recursos da União destinados a em-
preendimentos e serviços relacionados 
à limpeza urbana e ao manejo dos resí-
duos sólidos;

•  Instituir a responsabilidade comparti-
lhada, em Belo Horizonte, para todos os 
geradores de resíduos sólidos, de acordo 
com o que estabelece a PNRS e a PERS;

•  Implantar ações que promovam a re-
dução, o reaproveitamento de resíduos 
sólidos e a ampliação da reciclagem no 
município.

Mobilização Social – PCMS, instrumento 
norteador das ações que viabilizariam o 
processo de informação, consulta e mani-
festação pública durante a elaboração do 
PMGIRS-BH. 

Destaca-se que o processo participativo 
proposto para o Munícipio demandou a 
criação e instituição formalizada de fóruns 
de discussão, formados por representan-
tes dos governos municipal, estadual e 
federal, bem como da sociedade civil orga-
nizada. Assim, foram instituídas duas ins-
tâncias colegiadas, por meio do Decreto  
no 15.745/2014: o Comitê Diretor e o Con-
selho Consultivo. À SLU, coube o papel de 
Coordenação e Secretaria Executiva do 
Comitê Diretor. 

Ao longo da elaboração do PMGIRS-BH, 
foram realizadas audiências e oficinas 
públicas, para apresentação e discussão 
dos trabalhos. É importante mencionar 
também a utilização de Grupos de Discus-

são Temática – GDT, como estratégia para 
se obter subsídios para a elaboração do  
PMGIRS-BH. No período de 24/11/2015 
a 07/11/2016, foram realizados 12 GDT.

Destacam-se, entre os eventos públicos 
realizados: 
•  O evento de lançamento do PMGIRS-BH, 

em 29 de outubro de 2014;

•  Sete Audiências Públicas, sendo: três ao 
final da Etapa 2, para apresentação do 
Diagnóstico, em dezembro de 2015; três 
para apresentação das Possibilidades de 
Gestão Associada, ao final da Etapa 3, 
em março de 2016; e uma para apresen-
tação das proposições, diretrizes, metas 
e ações que integram a versão prelimi-
nar do PMGIRS-BH, ao final da Etapa 4, 
em novembro 2016. 

•  Na etapa 4, foi também realizada, em 9 
de novembro de 2016, a Oficina de Me-
canismos de Controle Social, com vistas 
a promover o debate com a sociedade e 
os órgãos públicos de BH, para constru-

Oficina de mecanismos de controle social

Grupo de discussão temática - GDT

Oficina de mecanismos de controle social

Audiência pública regional

Ações de 
comunicação e 

mobilização 
social

Diagnóstico 
de resíduos 

sólidos

Análise de 
gestão 

associada

Plano 
de coleta
seletiva

Cartilha da
versão final

resumida

Inventário de
catadores de

materiais 
recicláveis

Relatório da 
análise da 

gestão
associada

Versão final 
do PMGIRS

Versão
preliminar do

PMGIRS
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Planejamento 
Das AÇÕES

02

O MUNICÍPIO DE  
BELO HORIZONTE E A RMBH
O Município de Belo Horizonte é a Capital 
do Estado de Minas Gerais, localizando-se 
em sua porção centro-sul e, estrategica-
mente, entre os principais eixos econômi-
cos e de mobilidade do Brasil. Ao longo de 
sua existência, sofreu um acelerado cres-
cimento populacional, sendo o município 
mais populoso do estado e o sexto do 

país. Com área de 331 km² e população 
de 2.491.109 habitantes (IBGE, 2014), in-
tegra a RMBH junto com outros 33 municí-
pios, que apresentam perfis diferenciados 
e um quadro socioeconômico, administra-
tivo-financeiro e territorial extremamente 
desigual, os quais impactam no consumo 
e na qualidade dos resíduos produzidos, 
reforçando a necessidade de se trabalhar 
a educação ambiental e o consumo cons-
ciente. Na RMBH são 5.198.678 habitan-
tes (IBGE, 2015), dos quais 47,92% prefa-
zem a  população da Capital.
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O sistema de gestão dos resíduos 
sólidos existente em Belo Horizonte pode 
ser representado da seguinte maneira:

Atendendo às exigências da PNRS (art.19), 
foi realizada a análise da gestão de to-
dos os resíduos, não apenas daqueles 
de responsabilidade de manejo do poder 
público municipal, de acordo com a clas-
sificação estabelecida na Lei Municipal no 
10.534/2012:

1. Resíduos sólidos públicos
2. Resíduos sólidos domiciliares
3. Resíduos especiais

a.  Resíduos de serviços de saúde
b.   Resíduos da construção civil e volu-

mosos
c.  Resíduos de grandes geradores
d.  Resíduos de poda e similares
e.   Resíduos orgânicos
f.   Resíduos reversos

g. Resíduos de serviços de transporte
h. Resíduos de serviços de saneamento 
i.  Resíduos industriais
j.  Resíduos de mineração
k. Resíduos agrossilvopastoris

A partir dos resultados da etapa de Diag-
nóstico e da avaliação das iniciativas 
tecnológicas e das boas práticas identi-
ficadas em outras cidades do Brasil e do 
mundo, foram definidas diretrizes, estra-
tégias, metas e ações, para melhoria da 
gestão e do gerenciamento dos resíduos 
sólidos no Município de Belo Horizonte.

A seguir, serão apresentadas as diretrizes 
gerais, que são linhas norteadoras para a 
gestão dos resíduos, e as diretrizes especí-
ficas por tipo de resíduos. 
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Diretrizes Estratégias

Desenvolver, fomentar, planejar e 
implementar ações de educação 

ambiental e mobilização social

Fortalecimento institucional da educação ambiental e da mobilização social

Incentivo à criação de uma Política Municipal de educação ambiental, que 
contemple a temática de Resíduos Sólidos

Fortalecimento da atuação conjunta dos setores de educação ambiental e 
mobilização social, de planejamento e de operação da SLU, nos processos de 
definição, execução e avaliação das estratégias previstas no PMGIRS-BH

Inserção de mecanismos de monitoramento e avaliação das ações de 
educação ambiental e de mobilização social

Incorporação da temática ambiental aos processos decisórios e administrativos 
dos orgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta

Fortalecimento da cooperação técnica entre a SLU, as entidades e as 
instituições das áreas de educação ambiental e mobilização social como, por 
exemplo, universidades, FJP e Ipea

Desenvolvimento e ampliação dos mecanismos de interlocução, planejamento 
e execução compartilhada da SLU, com entidades e organizações 
representantes de movimentos sociais, que desenvolvam atividades de 
educação ambiental no Município de Belo Horizonte e na Região Metropolitana

Fortalecimento da educação ambiental e da mobilização social nos fóruns, 
comitês, associações, conselhos e eventos estratégicos para o PMGIRS-BH

Fortalecimento da participação social, por meio de parcerias com organizações 
da sociedade civil, visando à implementação das diretrizes do PMGIRS-BH

Incentivo à interlocução entre a sociedade civil organizada, o poder público e o 
setor empresarial, para a implementação das diretrizes pertinentes à legislação 
da gestão dos resíduos sólidos urbanos

Desenvolvimento e ampliação da interlocução da área de educação 
ambiental e mobilização social da SLU, com os orgãos públicos localizados 
em Belo Horizonte

Participação, em conjunto com os demais setores da PBH, do desenvolvimento 
dos mecanismos de transparência e controle social definidos para o PMGIRS-BH

Diretrizes Estratégias
Desenvolver, fomentar, planejar e 

implementar ações de comunicação social
Fortalecer os mecanismos de comunicação social, para divulgação das ações a 
serem executadas no âmbito do PMGIRS-BH

Diretrizes Estratégias

Desenvolver e implementar 
mecanismos de controle social

Fortalecimento da estrutura interna da SLU, para constituição de um sistema 
integrado de monitoramento e avaliação

Fortalecimento do Conselho Setorial Municipal de Políticas Públicas, para 
assumir o acompanhamento e o controle social das ações previstas no 
PMGIRS-BH

Fortalecimento das instâncias institucionais da PBH já existentes para, controle 
social das ações do PMGIRS-BH

Fortalecimento dos mecanismos de transparência das ações relacionadas ao 
PMGIRS-BH

Diretrizes Estratégias

Promover a integração setorial  
interna e externa

Definir e planejar propostas para execução de ações na gestão metropolitana 
dos resíduos

Estabelecer ações integradas entre a SLU e áreas de interesse comum (SMSA, 
SMMA, SMAFIS, Secretarias Regionais, orgãos estaduais e federais)

Promover envolvimento permanente na gestão metropolitana, por meio de 
representação no órgão estadual responsável

Estabelecer a integração entre as áreas operacionais da SLU, Gerências 
Regionais, planejamento e elaboração de editais

Diretrizes Estratégias

Desenvolver, aprimorar e aplicar ações 
para otimização e reestruturação 

financeira e orçamentária, buscando a 
autossustentabilidade

Ter responsabilidade com custeio e aumentar a arrecadação

Otimizar serviços e recursos

Revisar anualmente os preços públicos e Taxa de Coleta de Resíduos (TCR)

Garantir a identificação, o cadastro, a captação e a cobrança dos grandes 
geradores, com eficiência

Priorizar sistema de acompanhamento continuado do orçamento da SLU, 
realizando balanço e controle de despesas (previsto x realizado)

Viabilizar receitas alternativas (subprodutos e serviços)

Promover, em parceria com a PBH, a busca de recursos externos

Diretrizes Estratégias

Desenvolver, aprimorar e aplicar ações 
para otimização e reestruturação 

administrativa, gerencial e contratual

Estabelecer parcerias, como forma de agregar os recursos necessários, 
e propiciar a adoção de uma postura de corresponsabilidade na gestão dos 
resíduos sólidos, pela sociedade civil

Implantar gestão efetiva de contratos, por meio de mecanismos e sistemas de 
controle de dados, medição, pagamento e acompanhamento

Estabelecer política de recursos humanos, de forma a otimizar a gestão da 
autarquia

Promover a reestruturação organizacional, com o foco na melhoria da 
efetividade da organização

Diretrizes Estratégias

Otimizar a prestação de serviços, 
aprimorando a operacionalização das 

atividades, o controle e monitoramento 
dos serviços e a universalização da 

limpeza urbana

Promover controle, avaliação e fiscalização efetiva dos serviços com 
ferramentas de monitoramento

Estabelecer e monitorar continuamente os índices de qualidade internos e 
externos da prestação e execução dos serviços

Buscar a universalização dos serviços

Implantar ferramentas contratuais para garantir a qualidade na prestação dos 
serviços contratados

Educação ambiental e mobilização social

DIRETRIZES GERAIS

Comunicação social

Mecanismos de controle social e de acompanhamento do PMGIRS-BH

INTEGRAÇÃO

Sustentabilidade financeira

Estruturação Administrativa

Otimização operacional
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Assim, definiu-se a proposta de rota tec-
nológica a ser adotada pelo PMGIRS-BH, 
abrangendo:

•  Aterramento exclusivo de rejeitos em 
aterro sanitário, após promoção do apro-
veitamento de todos os resíduos urba-
nos potencialmente recicláveis; 

•  Universalização das coletas seletivas de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 

•  Máxima retenção dos Resíduos Sólidos 
Domiciliares (RDO) orgânicos nas fon-
tes geradoras (incentivo à utilização de 
composteiras e orientação técnica para 
compostagem  nos próprios domicílios);

•  Desenvolvimento e otimização da gestão 
dos resíduos orgânicos (investimento e es-
tímulo a Centrais de Processamento dos 
Resíduos da Coleta Seletiva de Orgânicos 
– modernas e não impactantes, fomento 

RESÍDUOS PÚBLICOS SÃO OS 
RESÍDUOS SÓLIDOS LANÇADOS 
POR CAUSAS NATURAIS OU 
PELA AÇÃO HUMANA NAS VIAS E 
OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, 
ORIGINADOS PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS

LEI MUNICIPAL NO 10.534/2012

ao estabelecimento de negócios com 
compostagem e biodigestão); 

•  Inclusão social progressiva dos agentes;
•  Investimento em novos destinos para os 

resíduos sólidos domiciliares (revigora-
mento das Cooperativas, introdução de 
Centrais Mecanizadas de Processamen-
to dos Resíduos da Coleta Seletiva de 
Secos, incentivos à redução da informali-
dade de sucateiros e ferro velhos); 

•  Investimento para ampliação das URPV 
e para implantação do rastreamento e 
controle da destinação dos resíduos da 
construção civil e volumosos - RCCV, 
visando à redução dos pontos de depo-
sição clandestina, bem como em novas 
soluções, tais como o fomento à multipli-
cação dos negócios com esses resíduos 
e ao uso de agregados reciclados.

Diretrizes Estratégias

Buscar a sustentabilidade ambiental e a 
racionalização dos recursos nas ações de 

limpeza urbana e gestão de resíduos

Incentivar a redução da geração de resíduos

Avaliar tecnologias para o aproveitamento energético dos resíduos

Contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa

Propor medidas, em conjunto com a SMMA, para a redução do consumo e o 
combate ao desperdício

Promover a melhoria na destinação dos resíduos e a ampliação do 
aproveitamento /reciclagem dos resíduos

Diretrizes Estratégias

Aplicar, desenvolver e aprimorar 
tecnologias e conhecimento para 

gestão/geração de informações, gestão 
estratégica e planejamento de atividades

Promover a capacitação continuada dos servidores nas competências 
necessárias

Fortalecer e estruturar a área de estatística e de produção de informações

Atualizar a infraestrutura física de trabalho e a tecnologia da informação

Realizar implantação, acompanhamento e atualização do PMGIRS-BH

Estabelecer parcerias com instituições de ensino, visando apoio mútuo para 
desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, em consonância com 
a política ambiental municipal

Estruturar e fortalecer a área de planejamento e promover pesquisa continuada 
de novas tecnologias aplicadas em outros municipios, bem como a troca de 
experiências e informações

Sustentabilidade ambiental

Modernização

RESÍDUOS SÓLIDOS 
PÚBLICOS
A demanda pelos serviços de limpeza 
de vias e logradouros públicos está dire-
tamente relacionada a aspectos como 
nível de conscientização da população, 
ocorrência de eventos da natureza, fluxo 
de transeuntes e densidade populacional, 
dentre outros.

Varrição: 
•  Atendimento em 95% das vias urbanas 

pavimentadas do município (2016);
•  Realizada predominantemente em horá-

rio diurno;
•  A frequência de varrição varia conforme 

as características de ocupação dos logra-
douros, a intensidade do trânsito, o tipo 
de arborização e o fluxo de transeuntes, 
podendo ser: semanal ou alternada (duas, 
três, ou cinco vezes por semana); ou diária 
(com ou sem repasses). 
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Limpeza urbana nas Zonas Especiais 
de Interesse Social - ZEIS

• Programação diária;

•  Prioridade de contratação de moradores 
da comunidade atendida;

Limpeza de bocas de lobo: 
•  Realizada de forma contínua, predomi-

nantemente de forma manual;
• Frequência bimestral mínima.

Capina e roçada: 
•  Frequência trimestral (4 vezes ao ano), 

ou conforme necessidade identificada 
pela SLU;

•  Atendimento em 95% das vias pavimen-
tadas do Município (2016);

•  Predomínio da roçada mecânica, com 
problemas, uma vez que é realizado so-
mente o desbaste, e não o corte e remo-
ção da vegetação. 

Lavação de vias e outros logradouros 
públicos:
•  Realizada nos locais onde ocorrem feiras 

livres ou outros tipos de eventos, após a 
plena desocupação do local, sendo pre-
cedida de varrição e coleta dos resíduos;

•  O serviço também é realizado em locais 
onde há ocupação de moradores de rua;

•  A limpeza ocorre com periodicidade di-
ária, semanal ou anual, dependendo da 
demanda municipal, e é realizada exclu-
sivamente por empresas contratadas 
para esse fim;

• É utilizada água potável.

•  Inclui os serviços de coleta domiciliar e 
limpeza de vias e logradouros públicos, 
assim como a remoção de todos os re-
síduos acumulados e a eliminação dos 
pontos críticos de deposição de lixo.

GERAÇÃO

RESÍDUOS PÚBLICOS - SITUAÇÃO ATUAL

CTRS MACAÚBAS

Varrição

Serviços Lacunas / desafios

Limpeza de 
bocas de lobo

Capina e
Roçada

Falta de critérios 
que permitam a 

escolha assertiva 
do tipo de serviço a 

ser executado 
(capina e roçada)

Dificuldades 
operacionais na 

prestação de 
serviços 

mecanizados de 
limpeza de 

logradouros públicos

Falta de previsão de 
variações sazonais 
na contratação dos 

serviços

Dificuldades 
operacionais 

decorrentes da 
gestão 

compartilhada 
entre SLU e SARMU

Dificuldades na 
gestão dos serviços 
de limpeza urbana

Falta de 
conscientização da 
população sobre as 
responsabilidades 

relacionadas à 
manutenção da 

linmpeza

Deficiência de 
recursos humanos 

e infraestrutura, 
para 

monitoramento da 
execução dos 

serviços prestados

Ações especiais
ou 

extraordinárias

Raspagem 
de vias

Participação de 
vários atores (SLU, 
GERMA, SUDECAP) 

na execução do 
serviço 

Uso inadequado de 
água potável

Impacto 
econômico/ 

financeiro 
decorrente da 

limpeza de eventos

Lavação 
de vias e

outros
logradouros

Serviços Metas

GERAÇÃO

RESÍDUOS PÚBLICOS - PROPOSIÇÕES

ATERRO SANITÁRIO

Varrição Limpeza de 
bocas de lobo

Capina e
Roçada

Redução da 
necessidade pelo 

serviço de varrição 
(E2-M3)

Melhoria do 
monitoramento e 

controle dos dados 
de produção (E1-M1)

Padronização dos 
procedimentos 

operacionais (E2-M1)

Ampliação da automação 
dos serviços de limpeza 

pública (E2-M2)

Adequação do arcabouço 
legal (E2-M8)

Expansão da cobertura dos 
serviços de limpeza de vias e 

logradouros públicos em 
áreas de ZEIS (E2-M9)

Melhoria do 
monitoramento e 

controle de 
contratos
(E1-M2)

Otimização dos 
canais existentes 
de comunicação 
com a população 
como ferramenta 
de avaliação dos 
serviços (E1-M3)

Integração entre os 
órgãos envolvidos 

(E1-M4)

Otimização das 
ações de 

fiscalização de 
limpeza urbana - 
SMAFIS (E1-M5)

Ações especiais
ou 

extraordinárias

Raspagem 
de vias

Redução da 
necessidade pelo 

serviço de capina e 
roçada (E2-M4)

Não utilização de 
água tratada nos 

serviços de limpeza 
pública (E2-M6)

Unificação dos 
serviços 

relacionados à 
manutenção e 

limpeza de bocas de 
lobo em único orgão

(E2-M5)

Otimização dos 
serviços de limpeza 
de eventos (E2-M7)

Lavação 
de vias e

outros
logradouros

Estratégias (E)Diretrizes (D)

 Otimização e 
Universalização dos 

Serviços de 
Limpeza Urbana

1 - Otimização do controle e 
monitoramento dos serviços

2- Otimização da execução 
dos serviços

5 

9

Metas (M)
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Coleta indiferenciada em Zonas Espe-
ciais  de Interesse Social (ZEIS)

O serviço de coleta coleta em vias, favelas 
e áreas de difícil acesso é feita da seguinte 
forma:
•  Porta a porta em aproximadamente 72% 

das áreas em termos de extensão de vias 
atendidas e também 72% em termos de 
população atendida (2014);

•  Ponto a ponto nas áreas não acessíveis, por 
meio da instalação de cestos comunitários; 

• Realizada em articulação com a URBEL;
•  Fortemente impactada pelos pontos de 

deposição clandestina, em que os resíduos 
domiciliares são, muitas vezes, misturados 
a resíduos de construção civil e volumosos.

O trabalho de educação ambiental, aliado 
a uma boa prestação de serviços, torna-se 
fundamental para a mudança de comporta-
mento, em especial, para assegurar a salu-
bridade nessas áreas da cidade.

Coleta seletiva

O serviço de coleta de materiais reciclá-
veis papel, metal, plástico e vidro (PMPV), 
em Belo Horizonte, faz parte do Programa 
Municipal de Coleta Seletiva, juntamente 
com a etapa de triagem/destinação. A co-
leta seletiva ocorre em duas modalidades: 
Ponto a Ponto (nos Locais de Entrega Vo-
luntária - LEV) e Porta a Porta.

A coleta seletiva ponto a ponto:
• Atende todas as regiões de Belo Horizonte; 
• Conta com 82 LEV, nos quais há 260 con-
tentores para PMPV (2016). 

A coleta seletiva porta a porta:
•  É realizada em 36 bairros da capital (2016), 

atendendo a uma população aproximada 
de 383.365 habitantes; 

•  É realizada, quase em sua totalidade, por 
empresas contratadas, com exceção da 
área abrangida pelo Projeto Piloto (con-
templando partes dos bairros Floresta 
e Colégio Batista), que visa capacitar as 
associações e cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis, também, para as 
atividades de coleta seletiva porta a porta.

Além da execução dos serviços planeja-
dos de limpeza de vias, a remoção de re-
síduos públicos é complementada pelos 
seguintes serviços, realizados mediante 
liberação de Ordens de Serviço: limpeza 
de córregos, limpeza manual de locais 
diversos, raspagem de vias e de outros 
logradouros, remoção de placas, faixas e 
cartazes, mutirões de limpeza, limpeza de 
obras de arte de engenharia urbana, remo-
ção de animais mortos  e remoção de picha-
ção, além de limpeza de eventos.

RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES
Os Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) re-
ferem-se às massas dos resíduos oriundos 
das seguintes coletas: indiferenciada em 
áreas de ubanização formal e ZEIS; e seleti-
va, de papel, metal, plástico e vidro.

Deve-se ressaltar que grandes geradores de 
resíduos com característica domiciliar serão 
tratados em item específico. 

Coleta domiciliar indiferenciada, em áre-
as de urbanização formal 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares 
em Belo Horizonte é gerenciada pela SLU, 
de forma descentralizada, sob coordenação 
das 9 Gerências Regionais de Limpeza do 
Município, com o seguinte atendimento no 
ano de 2013: 
•  93% da extensão das vias formalmente 

urbanizadas; 
•  96% da população atendida pela coleta 

porta a porta;
•  A coleta é realizada em horário diurno, com 

exceção das zonas comerciais ou de tráfe-
go intenso, nas quais, preferencialmente, a 
coleta é realizada no turno da noite; 

•  No ano de 2013, segundo a SLU, foram co-
letadas 672.842,91 toneladas de resíduos, 
resultando em uma geração per capita de 
0,744 kg/(hab x dia).

OS RESÍDUOS DOMICILIARES SÃO AQUELES 
ORIGINÁRIOS DE RESIDÊNCIAS, DE EDIFÍCIOS 
PÚBLICOS E COLETIVOS, BEM COMO OS 
RESÍDUOS PROVENIENTES DE COMÉRCIO, 
SERVIÇOS E INDÚSTRIAS, DESDE QUE 
APRESENTEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS 
DOS PROVENIENTES DE RESIDÊNCIAS”. 

LEI MUNICIPAL NO 10.534/2012

Coleta Seletiva Ponto a Ponto Coleta Indiferenciada em ZEIS
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De maneira geral, os galpões das Associa-
ções/Cooperativas parceiras do Programa 
de Coleta Seletiva:

•   Não apresentam infraestrutura adequada, 
pois não foram projetados e/ou equipa-
dos, para as suas funções, dificultando as 
condições para uma boa produtividade;

•  Não foram dimensionados para o proces-
samento de materiais recicláveis prove-
nientes da coleta feita por catadores avul-
sos ou terceiros (doações), bem como da 
coleta própria realizada em grandes gera-
dores ou durante grandes eventos.

A ampliação do Programa de Coleta Seleti-
va no Município deve considerar a participa-

O material reciclável coletado corres-
pondeu, em 2013, a uma média de 606 
t/mês, totalizando 7.271,37 t/ano, o que 
equivale a somente 1,08% do RDO cole-
tado no Município.

Quanto à destinação:
•  Os materiais recicláveis coletados por 

meio das ações da Prefeitura são repas-
sados às associações e cooperativas de 
catadores, que são responsáveis pelo re-
cebimento, pesagem, segregação, arma-
zenamento, prensagem, enfardamento e 
comercialização; 

•    Sete parceiros EES (Empreendimentos 
Econômicos Solidários) participam do 
Programa Municipal de Coleta Seletiva, 
os quais ocupam 9 (nove) Unidades de 
Processamento e Triagem de Materiais 
Recicláveis;

•  A destinação dos rejeitos é a CTR Macaúbas, 
por meio da coleta realizada pela própria SLU. 

Unidades de Processamento e  
Triagem de Materiais Recicláveis
•   ASMARE (Associação dos Cata-

dores de Papel, Papelão e Material 
Reaproveitável de Belo Horizonte) – 
Galpão Ituiutaba e Galpão Contorno

•  ASSOCIRECICLE (Associação dos 
Recicladores de Belo Horizonte)

•  COOPEMAR (Cooperativa de Cata-
dores de Materiais Recicláveis da 
Região Oeste de BH)

•  COOPERSOL Venda Nova (Coope-
rativa Solidária de Trabalhadores e 
GP de Venda Nova)

•  COOPESOL Leste (Cooperativa So-
lidária de Trabalhadores e Grupos 
Produtivos da região Leste)

•  COOPERSOLI (Cooperativa Solidá-
ria dos Recicladores e grupos produ-
tivos do Barreiro e região)

•  COOMARP (Comunidade Associada 
para Reciclagem de Materiais da Re-
gião da Pampulha) – Galpão Pampu-
lha 1 e Galpão Pampulha 2. 

ção ativa desses empreendimentos sociais, 
o que naturalmente demandará o envolvi-
mento e comprometimento profissional de 
seus associados/cooperados.
Para a expansão do Programa Municipal de 
Coleta Seletiva deverão ser superados desa-
fios como:
•  A indisponibilidade de recursos financeiros, 

sobretudo em tempos de crise econômica;

•  A necessidade de ampliação da cadeia en-
volvida, com a reestruturação e ampliação 
das unidades de processamento de mate-
riais recicláveis, a eliminação de intermedi-
ários e a instalação de indústrias reciclado-
ras nas proximidades do município;

•  A necessidade de ações continuadas e in-
tegradas de educação socioambiental.

REJEITOS SÃO RESÍDUOS SÓLIDOS QUE,  
DEPOIS DE ESGOTADAS TODAS AS POSSIBILI-
DADES DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO POR 
PROCESSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS E 
ECONOMICAMENTE VIÁVEIS, NÃO APRESENTEM 
OUTRA POSSIBILIDADE QUE NÃO A DISPOSIÇÃO 
FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA. 

RESÍDUOS DOMICILIARES - SITUAÇÃO ATUAL

Lacunas / desafios

Resíduos Sólidos 
Domiciliares

Materiais
Recicláveis

Unidades de Triagem
(9 galpões | 7 organizações)

7.271,37 t/ano

CTRS MACAÚBAS
665.571,54 t/ano

Revendedores de
Materiais Recicláveis

GERAÇÃO

672.642,91 t/ano
Per capita: 0,744

Kg/hxdia

OUTROS

ORGÂNICOS

P, M, P, V

Coleta
Indiferenciada Coleta

Porta a Porta
Coleta

Ponto a Ponto

Acondicionamento 
e exposição de 

resíduos de forma 
inadequada(locais 

e/ou horários)

Acondicionamento 
e exposição de 

resíduos de forma 
inadequada(locais 

e/ou horários)

Infraestrutura limitada 
e/ou inadequada das 

associações e 
cooperativas

Ausência de mercado 
para materiais de 

recicláveis do 
município

Baixa abrangência do 
serviço (cobertura) e 
alto custo da coleta 

seletiva

Atuação de catadores 
avulsos, em condição de 

vulnerabilidade social

Deficiência de 
recursos humanos e 
infraestrutura para 
monitoramento da 

execução dos 
serviços prestados

Carência de 
campanhas 

educativas quanto 
ao adequado 

manejo de resíduos 
pela população

Baixo índice de 
automação nos 

serviços de coletas 
Indiferenciada e 

seletiva

Demanda por 
ampliação dos 

serviços em áreas 
de ZEIS

49%

35%

16%
Crescimento da 

massa de resíduos 
ao longo dos anos

Lacunas / desafios

LEI MUNICIPAL NO 12.305/2010
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DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS METAS 
ESTABELECIDAS PARA OS RESÍDUOS SÓ-
LIDOS DOMICILIARES:

Expansão da cobertura dos serviços de 
coleta indiferenciada em áreas de ZEIS

•  Adequar as vias de acessos de vilas e fa-
velas, por meio de integração entre os ór-
gãos públicos afins, para viabilizar a coleta 
porta a porta nesses locais ou, até mesmo, 
diminuir a distância percorrida pela popu-
lação, quando a coleta ponto a ponto se 
fizer necessária;

•  Ampliar a limpeza urbana nos locais onde 
os serviços ainda não são prestados de 
forma regular;

•  Elaborar estudo visando à identificação de 
formas alternativas de atendimento;

•  Ampliar, para 100% da população resi-
dente em áreas de ZEIS, o serviço de cole-
ta domiciliar porta a porta.

Estímulo ao desenvolvimento das or-
ganizações de catadores de materiais 
recicláveis

•  Readequar a forma de contratação/par-
ceria e remuneração das organizações de 
catadores de materiais recicláveis pelos 
serviços prestados, em atendimento à Lei 
no 13.019/2014 (modificada pela Lei no 
13.204/2015);

•  Incentivar a contratação de organizações 
de catadores de materiais recicláveis, para 

a prestação do serviço de coleta seletiva do 
material gerado durante grandes eventos; 

•  Implantar a coleta seletiva em outros 11 
(onze) distritos de coleta até 2018, alcan-
çando o índice de 20% da população aten-
dida pelo Programa Municipal de Coleta 
Seletiva no sistema porta a porta realizado 
por cooperativas de catadores. 

Inclusão e integração socioeconômica 
dos catadores avulsos de materiais reci-
cláveis, em situação de vulnerabilidade

•  Incorporar nas cooperativas já existentes, 
uma vez que cerca 52% dos catadores 
avulsos apresentam interesse em partici-
par de associações/cooperativas; 

•  Possibilitar o trabalho de forma autônoma, 
por meio de cadastro junto às organiza-
ções parceiras da Prefeitura; 

•  Viabilizar auxílio, por meio de programas 
relacionados à assistência social, emprego 
e renda, no sentido de eliminar sua condi-
ção de vulnerabilidade social. 

Fomento a medidas de redução da gera-
ção de resíduos domiciliares
•  Adotar padrões sustentáveis de produção 

e consumo pela sociedade em geral, a fim de 
diminuir os custos do manejo pós-consumo: 

-  campanhas de consumo consciente 
junto aos munícipes; 

-  estratégias nas compras e utilização de 
materiais pela PBH, estabelecendo pro-
gramas integrados à Política Ambiental 
do Munícipio.

Ampliação da abrangência do Programa 
Municipal de Coleta Seletiva (papel, me-
tal, plástico, vidro)
•  Priorizar a revitalização da modalidade de 

coleta ponto a ponto (PMPV), com substi-
tuição dos equipamentos existentes;

•  Implementar a coleta seletiva binária auto-
matizada (secos e úmidos). 

PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE O PODER  
PÚBLICO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL, NOS AJUSTES EM QUE INCIDE A LEI NO 
13.019/2014, DEVEM SER REGIDAS PELOS 3 
(TRÊS) INSTRUMENTOS CRIADOS POR SEU ART. 
2º, QUAIS SEJAM, TERMO DE COLABORAÇÃO,  
TERMO DE FOMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO.

Metas

RESÍDUOS DOMICILIARES - PROPOSIÇÕES

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Redução dos resíduos sólidos 
dispostos em aterros

3 - Redução da geração de resíduos

4 - Melhoria na destinação dos resíduos 
e ampliação do aproveitamento e 

reciclagem dos resíduos

1 

 Otimização e universalização dos 
serviços de limpeza urbana 1 - Otimização da execução dos serviços 5 

 Inclusão Sócio Produtiva
 2 - Fortalecimento e desenvolvimento 

das associações de catadores 2 

9 

Metas (M)

Resíduos Sólidos 
Domiciliares

Unidades de Triagem
(9 un. média tecnologia e 

2 un. alta tecnologia)
76.816 t/ano

ATERRO SANITÁRIO
596.564 t/ano

Revendedores de
Materiais Recicláveis

GERAÇÃO

Massa coletada:
677.414 t/ano

per capita: 0,669 kg/hxdia

Coleta
Indiferenciada

Aproveitamento de 
resíduos orgânicos 
oriundos da coleta 

indiferenciada 
(E4-M9)

Melhoria da taxa de recuperação de 
resíduos coletados (E4-M5)

Ampliação e melhoria da rede de 
unidades de processamento de 

materiais recicláveis (papel, metal, 
plástico, vidro) (E4-M6)

Ampliação de programa de coleta 
seletiva(papel, metal, plástico, vidro, 

resíduos reversos) em prédios públicos 
(E4-M1)

Ampliação da abrangência do Programa 
Municipal de Coleta Seletiva (papel, 

metal, plástico, vidro) (E4-M3)

Ampliação da quantidade de resíduos 
recicláveis coletados (E4-M4)

Estimular, em parceria com o 
Estado, a criação de usinas 

de beneficiamento / 
reciclagem (E4-M7)

Fomento a medidas de redução da 
geração de resíduos domiciliares (E3-M1)

Retenção de resíduos orgânicos na 
fonte geradora (E4-M8)

Melhoria do monitoramento 
e controle de contratos 

(E1-M2)

Expansão da cobertura 
dos serviços de coleta em 

área de ZEIS (E1-M5)

Expansão da cobertura dos 
serviços de coleta em área de 
urbanização formal (E1-M3)

Ampliação da automação do 
serviço de coleta 

indiferenciada em áreas de 
urbanização formal (E1-M4)

Coleta
Ponto a Ponto

Conteinerizada

Coleta
Porta a Porta

Estimular a implantação 
do sistema de logística 
reversa de embalagens 

(E4-M2)

Estímulo ao desenvolvimento 
das organizações de 

catadores de materiais 
recicláveis (E2-M1)

Melhoria do monitoramento e 
controle dos dados de 

produção (E1-M1)

Inclusão e Integração sócio 
econômica dos catadores 

avulsos de materiais 
recicláveis em situação de 

vulnerabilidade (E2-M2)

Ano de referência: 2036

Materiais
Recicláveis
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Ampliação da quantidade de materiais 
recicláveis coletada em relação aos resí-
duos domiciliares
•  Coletar 11% dos resíduos domiciliares ge-

rados na cidade de forma seletiva, em até 
20 anos.

 
Melhoria da taxa de recuperação de resí-
duos coletados
•  Diminuir perdas com a adoção das seguin-

tes ações: 
-  Implantação de novo método de coleta 
porta a porta (com catadores) e ponto 
a ponto  mecanizado, a princípio, e bi-
nária automatizada, posteriormente; 

-  Reestruturação e implantação de uni-
dades de processamento e comerciali-
zação de materiais recicláveis;

-  Desenvolvimento do mercado de mate-
riais recicláveis; 

-  Conscientização da população sobre a 
importância da segregação no domicílio. 

•  Possibilitar o aproveitamento de 90% 
dos materiais recicláveis coletados de 
forma seletiva.

Ampliação e melhoria da rede de unida-
des de processamento de materiais reci-
cláveis (P, M, P,V)
•  Considerar a participação ativa dessas As-

sociações/Cooperativas, como preconiza-
do pela PNRS; 

•  Melhorar a capacidade de produção das 
unidades de processamento, a partir do 
seu padrão tecnológico:

 -  Baixa tecnologia: 770 t/ano, com fun-
cionamento em turno único, baseado 
na produção atual em Belo Horizonte;

-  Média tecnologia: 2.310 t/ano, com 
funcionamento em turno único, o que 
corresponde a 3 vezes a produção das 
unidades de baixa tecnologia;

-  Alta tecnologia: 4.620 t/ano, com fun-
cionamento em turno único, o que cor-
responde ao dobro da produção das 
unidades de média tecnologia.

•  Ampliar a rede de unidades de processa-
mento de materiais recicláveis. 

Retenção de resíduos orgânicos na fonte 
geradora
•  Conscientizar a população quanto à ne-

cessidade de reduzir a geração e o desper-
dício de alimentos; 

•  Incentivar a compostagem doméstica, por 
meio de um projeto que proporcione orien-
tação técnica às pessoas interessadas em 
realizar o processo de compostagem em 
suas residências, como vem ocorrendo na 
capital paulista com o Programa “Compos-
ta São Paulo”; 

•  Obrigar tratamento do resíduo orgânico 
no próprio condomínio em grandes em-
preendimentos residenciais, por meio de 
compostagem ou de biodigestores de pe-
queno porte. 

Aproveitamento de resíduos orgânicos 
oriundos da coleta indiferenciada
•   Estudar tecnologias disponíveis nos mer-

cados nacional e internacional para o 
tratamento do resíduo coletado de forma 
indiferenciada, que promovam a segrega-
ção e o aproveitamento da fração dos reci-
cláveis, considerando a viabilidade técnica 

A COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES BINÁRIA 
É O TIPO DE COLETA SELETIVA MAIS SIMPLES, 
EM QUE OS RESÍDUOS SÃO SEGREGADOS EM 
APENAS DUAS CATEGORIAS, UMA DE RESÍDUOS 
SECOS OU DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS 
(PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO) E OUTRA 
DE RESÍDUO ÚMIDO (NÃO RECICLÁVEL), QUE 
CONSISTE NA MATÉRIA ORGÂNICA E REJEITOS.

Baixa Tecnologia
Unidade de triagem manual, sem dis-
por de equipamento de alta tecnologia, 
consegue processar, em média, 2,2  
toneladas/dia por triador, se mostrando 
um processo lento, o que aumenta o 
custo da tonelada triada por dia.

Média Tecnologia
Na triagem semi-mecanizada algu-
mas etapas do processo ocorrem com 
o uso de equipamentos, como para 
o rompimento dos sacos, separação 
magnética dos metais e separação de 
materiais pequenos (terra e restos or-
gânicos, através de peneira rotativa). 
Em seguida, a triagem prossegue ma-
nualmente.

Alta Tecnologia
O processo mecanizado inicia-se com 
uma triagem prévia de grandes volu-
mes de vidros, em seguida ocorre o 
rompimento dos sacos e os resíduos 
seguem por esteiras até os equipa-
mentos, que separam cada categoria 
por sua característica, utilizando a di-
mensão, peso, composição química e 
até cor, através de peneiras rotativas, 
separadores magnéticos, separadores 
balísticos e leitores ópticos.

TECNOLOGIAS DAS UNIDADES  
DE PROCESSAMENTO E TRIAGEM

e econômica de implantação e operação 
desses sistemas.

•  Estimular a implantação do aproveitamen-
to energético do biogás gerado no aterro 
da CTRS-Macaúbas, tal qual estabelece a 
PNRS, em suas metas de recuperação de 
gases de aterro. 

Exemplo de Unidade de Triagem em Média Tecnologia

Exemplo de Unidade de Triagem em Alta Tecnologia

Exemplos de Unidade de Triagem em Baixa Tecnologia
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ATENDIMENTO DA COLETA SELETIVA POR MODALIDADE
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• Gerador;
• Transportador;
• Área receptora;
• Poder público municipal.

Dentre as funções do sistema, destacam-se:
•  Cadastro dos agentes relacionados ao flu-

xo dos resíduos;
•  Suporte à elaboração, análise e aprovação 

dos respectivos planos de gerenciamento 
de resíduos; 

•  Monitoramento online do fluxo de resíduos; 
• Geração de relatórios diversos;
•  Emissão de controle de transporte de re-

síduo; 
• Divulgação de boas práticas;
•  Criação de banco de resíduos / bens ser-

víveis;
•  Geração de relatório de apresentação de 

resultados, a ser utilizado pelo poder públi-
co municipal em campanhas de comunica-
ção e educação ambiental.

É necessária, ainda, a consolidação de legisla-
ção específica, a qual apresentará o regramen-
to e regerá sobre a obrigatoriedade de uso do 
sistema por todos os agentes dos fluxos de re-
síduos citados, com as devidas diferenciações 
entre os geradores de portes distintos.

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Belo Horizonte possui uma base legal com 
destaque positivo no cenário de RSS, a citar 
o Decreto Municipal no 12.165/2005, com 
alterações pelo Decreto no 16.509/2016, 
com vistas a otimizar o fluxo e a forma de 
elaboração, análise e aprovação dos Planos 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde no Município – PGRSS.

Segundo informações do Cadastro Nacio-
nal de Atividades Econômicas (CNAE):

•  Há 5.301 estabelecimentos de saúde em 
Belo Horizonte geradores de RSS; 

•  92,5% são estabelecimentos privados, ou-
tros 6,5% são municipais e 1% são fede-
rais e estaduais;

•  Há ainda geradores não quantificados nes-
se total e para os quais não há estimativas, 
tais como dentistas e outros prestadores 
de serviços de saúde, registrados como 
pessoa física não cadastradas no CNAE, 
e também geradores residenciais, quando 
em tratamento domiciliar.

Situação atual da coleta e transporte de 
RSS: 

•  Há 23 empresas licenciadas pelo poder 
público municipal para a coleta e transpor-

RESÍDUOS ESPECIAIS 
São considerados resíduos sólidos especiais 
aqueles que, por seu volume, peso, grau de 
periculosidade ou degradabilidade, ou por 
outras especificidades, requeiram procedi-
mentos especiais para o seu manejo e desti-
nação, considerando os impactos negativos 
e os riscos à saúde e ao meio ambiente.

Segundo a PNRS e Lei Municipal no 
10.534/2012, é de responsabilidade do ge-
rador a coleta, o transporte, o tratamento e 
a destinação final dos resíduos sólidos espe-
ciais. A SLU, em caráter facultativo, e a seu 
exclusivo critério, poderá realizar esses ser-
viços, cobrando o respectivo preço público. 
 Atualmente, são ofertados para:
•  Resíduos com característica domiciliar, ge-

rados por grandes geradores;
•  Resíduos de serviços de saúde, apesar 

de estar em processo de encerramento 
da prestação do serviço, exceto para as 
unidades de serviços de saúde públicas 
municipais. 

O poder público municipal, por meio da SLU, 
realiza ainda alguns serviços referentes aos 
resíduos especiais, mas que não estão asso-
ciados a geradores específicos, a saber:

•  Limpeza de pontos de deposições clan-
destinas, com coleta de resíduos da cons-
trução civil e volumosos;

•  Ações de manutenção da arborização ur-
bana, com consequente geração de resí-
duos de poda.

Deve-se mencionar, ainda, que a prestação 
de serviço pelo poder público municipal, re-
lacionada aos resíduos sólidos especiais, se-
gundo a Lei Municipal no 10.534/2012, não 
poderá ocorrer para os seguintes resíduos: 

•  Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
•  Lodos e lamas oriundos de estações de 

tratamento de água, de esgotos sanitários, 
de fossas sépticas ou postos de lubrifica-
ção de veículos ou assemelhados e resí-
duos provenientes de limpeza de caixas 
de gorduras ou outros produtos pastosos, 
que exalem odores desagradáveis;

• Resíduos químicos em geral;
•  Resíduos sólidos de materiais bélicos e de 

explosivos;
•  Rejeitos radioativos; 
•   Demais resíduos Classe I - Perigosos.

A ausência de dados consolidados referen-
tes aos resíduos oriundos dos geradores 
de resíduos especiais dificulta as ações de 
planejamento do poder público municipal. 
Informações como índices de geração, ca-
racterísticas dos resíduos, fluxos de sua 
origem ao destino são desconhecidos, ou 
conhecidos somente de forma parcial, o que 
impossibilita avaliações mais aprofundadas 
e assertivas.

A implantação de sistema online de geren-
ciamento de resíduos, que viabilize a orga-
nização dessas informações em um banco 
de dados, facilitará os processos de gestão 
e fiscalização, por parte do poder público 
municipal, tornando-os mais eficazes. Esse 
sistema deve contar com módulos distintos, 
por resíduo, sendo eles:

• Resíduos de serviços de saúde;
• Resíduos da construção civil e volumosos;
•  Resíduos com característica domiciliar, ge-

rados por grandes geradores;
• Resíduos de poda e similares;
•  Resíduos orgânicos gerados por feiras, sa-

colões e congêneres.

Seu acesso será realizado de forma distinta, de 
acordo com o perfil dos usuários, sendo eles:

A Resolução CONAMA no 358/05, que 
dispõe sobre o tratamento e a disposi-
ção final dos RSS e dá outras providên-
cias, define como sendo RSS (Resíduos 
de Serviços de Saúde) todos aqueles 
resultantes das atividades dos seguintes 
serviços:

•  Atendimento à saúde humana e animal;
•  Laboratórios analíticos de produtos 

para saúde;
•  Necrotérios e funerárias;
•  Serviços de medicina legal;
• Drogarias e farmácias;
•  Estabelecimentos de ensino e pesquisa 

na área de saúde;
•  Centros de controle de zoonoses;
•  Distribuidores de produtos farmacêuticos;
•  Unidades móveis de atendimento à 

saúde;
•   Serviços de acupuntura, tatuagem, en-

tre outros similares.
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tegrada na Região Metropolitana e Colar), 
do desenvolvimento da infraestrutura para 
uma plena operação privada, com previ-
são de adequada compensação daqueles 
entes federativos que abrigarem unidades 
de disposição final de RSS; 

•  Propõe-se a criação de ferramentas de siste-
ma de informação online, visando o monito-
ramento da operacionalização dos PGRSS de 
empreendimentos, além do estabelecimen-

to de procedimentos para se construir inven-
tários de resíduos;

•  Recomenda-se a criação de grupo gestor 
para acompanhamento da implantação do 
“Plano Metropolitano de Gestão Integrada 
de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e 
Resíduos de Construção Civil e Volumosos 
(RCCV) da RMBH e Colar Metropolitano”, 
no qual foram previstas algumas ações 
para serem iniciadas no ano de 2017. 

te de RSS (Grupos A e E), das quais 10 es-
tão sediadas em Belo Horizonte; 

•  68 veículos possuem Alvará de Licença 
de Veículos/Equipamentos, renovados 
anualmente.

Tecnologias disponíveis para destinação 
dos RSS gerados em BH:

•  Autoclavagem, nas fases intra ou extra  
estabelecimentos de saúde; 

•  Incineração, em unidades situadas em 
Contagem, Betim, Santa Luzia, Lagoa San-
ta, Montes Claros, Iguatama, Uberaba, La-
vras e Juiz de Fora;

•  Aterramento em célula especial para RSS 
na CTRS-BR-040, atualmente em final de 
vida útil, para onde são destinados os resí-
duos provenientes das instituições públicas. 

Quanto aos resíduos de saúde gerados 
em domicílios, os pacientes são orientados 
a segregar na fonte e acondicionar corre-
tamente os resíduos perfurocortantes em 
recipientes rígidos, com tampa, resistentes 
a punctura, ruptura e vazamento. Vale des-
tacar que os serviços públicos de saúde não 
têm estrutura física e financeira para o rece-
bimento de tais resíduos, mas já recebem 

medicamentos vencidos/avariados gera-
dos pelos munícipos.

Como o fluxo dos RSS é, via de regra, inter-
municipal, é desejável a estruturação de um 
regramento regionalizado para a gestão e 
gerenciamento dos RSS. Nesse sentido, o 
PMGIRS-BH adotou o Plano Metropolitano 
de Gestão Integrada de Resíduos de Servi-
ços de Saúde – PMGIRSS como referência. 
A avaliação de oportunidades de gestão as-
sociada na RMBH e Colar Metropolitano foi 
realizada considerando o potencial gerador 
da região:
•  Estimativa de geração entre 26 mil t/ano e 

cerca de 36 mil toneladas em 2040; 
•  Demanda dos próximos 30 anos, nas fases 

dentro e fora dos estabelecimentos;
•  Segregação eficiente realizada no local de 

geração, conforme preconizam as resolu-
ções vigentes. 

O sistema proposto pelo Plano Metropolita-
no de Gestão de Resíduos com foco em RSS 
prevê a instalação das seguintes infraestru-
turas para atendimento da RMBH e Colar 
Metropolitano, nenhuma delas nos limites 
territoriais de Belo Horizonte: 
• 06 Unidades de Transferência (UTRSS);
•  01 Central Unidade de Tratamento e Dis-

posição Final (UTDF) de RSS.

São também pontos importantes do Plano 
Metropolitano de RSS:
•  Estima-se que a capacidade instalada refe-

rente às empresas de tratamento térmico 
(autoclave e incineração) seja suficiente para 
atendimento da demanda de geração atual 
e futura, mas fazem-se ressalvas no sentido 
de que essa capacidade nem sempre está 
disponível para recebimento de RSS; 

•  Sugere-se o incentivo, pelos entes públicos 
(Estado e Municípios, agindo de forma in-

Distribuição espacial e referencial das infraestruturas sugeridas 
para o tratamento e disposição final de RSS na RMBH e CM

Fonte: ARMBH, 2015
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SITUAÇÃO ATUAL

Lacunas / desafios

Pequeno / Grande
 Porte

CTRS
MACAÚBAS

CTRS 040
CÉLULA RSS

17.918.11 t/ano
(2014)

GERAÇÃO

PÚBLICO/PRIVADO
entre 9.283 e 27.849 t/ano

(2013)

Coleta
Privada

Coleta Pública
Resíduo comum

Coleta Pública
Resíduo A e E

Falta de Integração entre a 
SMSA/VISA, SLU E SMMA, 

nos processos relacionados 
ao fluxo do RSS

Deficiência na fiscalização, 
intra e extra estabelecimento 

e ausência de mecanismos 
de controle e monitoramento 

de PRGSS aprovados

Carência de monitoramento e 
controle dos processos de 

licenciamento de veículos e 
equipamentos para coleta e 

transporte de RSS

Ausência de estimativas 
confiáveis de quantitativo 

de geração de RSS no 
município

Vida útil limitada da 
célula de aterro de 

RSS da CTRS BR040

Falta de implantação de 
PGRSS e de segregação de 

resíduos na fonte de 
geração

Coleta
Pública

Destinações 
Diversas

Ano de referência - geração: 2013
Ano de referência - disposição: 2014

Metas

Incentivo à redução da 
geração de RSS bem como 
a reciclagem dos resíduos 

do grupo D" (E3-M1)

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Melhoria da gestão dos 
resíduos

 Estimular a melhoria 
do gerenciamento dos 

RSS

1 - Otimização do controle do fluxo dos resíduos

2 - Estimular a melhoria do gerenciamento dos RSS

3 - Melhoria na destinação dos resíduos e 
ampliação do aproveitamento/ reciclagem dos 

resíduos

4 

4

2

Metas (M)

Pequeno / Grande 
Porte

GERAÇÃO

PÚBLICO/PRIVADO
entre 10.817 e 

32.451 t/ano (2036)

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PROPOSIÇÕES

Coleta
Privada

Coleta Pública
Resíduo comum

Coleta Pública
Resíduo A, B e E

Implantação de sistema 
que permita a 

rastreabilidade do fluxo 
dos resíduos (E1-M1)

Intensificação das ações 
de fiscalização (SMAFIS) 

(E1-M4)

Otimizar processos de 
análise, aprovação e 
monitoramento dos 

PGRSS (E2-M1)

Adequação do arcabouço 
legal (E1-M3)

Promoção da integração 
dos agentes por meio de 
mecanismos nos níveis 

municipal, metropolitano e 
estadual (E1-M2)

Elaboração de mecanismos para 
garantir que os estabelecimentos 

geradores de RSS promovam a 
segregação na origem dos resíduos, 
conforme estabelecido pelas leis e 

normas vigentes (E2-M2)

Elaboração de mecanismos para 
garantir que os estabelecimentos de 

saúde implementem sistemas de 
tratamento de RSS, 

intraestabelecimento de saúde, 
conforme RDC ANVISA 306/2004 

(E3-M2)

Otimização do gerenciamento dos 
RSS nas unidades de saúde públicas 

municipais (E2-M3)

Otimização do gerenciamento de 
RSS nos estabelecimentos 

particulares e públicos estaduais e 
federais (E2-M4)

Destinações 
Diversas

Aterro
Sanitário

Destinações 
Diversas

Ano de referência: 2036
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Pequenos Volumes (URPV) e de Estações 
de Reciclagem de Entulho (ERE), criando, as-
sim, uma importante estrutura de apoio aos 
entes públicos e privados geradores desses 
resíduos. O sistema de gestão e manejo dos 
RCCV, desenvolvido pela SLU, baseia-se:

•  no estabelecimento, por definição, de dois 

DE ACORDO COM ESTUDOS DE GERAÇÃO PER 
CAPITA REALIZADOS PELO MMA, A ESTIMATIVA 
DE GERAÇÃO DE RCCV, EM 2013, ESTARIA ENTRE 
703.813,01 E 1.308.998,90 TONELADAS.

A PBH FOI RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO DE UMA PARTE SIGNIFICATIVA 
DO TOTAL GERADO, O QUE, SEGUNDO AS 
ESTIMATIVAS, ESTARIA ENTRE 29,91% E 
55,63% DA GERAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA, 
RESPECTIVAMENTE, NO ANO DE 2013.

DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS METAS  
ESTABELECIDAS PARA OS RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE

Elaboração de mecanismos para garan-
tir que os estabelecimentos geradores 
de RSS promovam a segregação dos re-
síduos na origem, conforme estabeleci-
do pelas leis e normas vigentes

•  Exigir a elaboração e implantação dos 
PGRSS em, no mínimo, 40% dos estabe-
lecimentos, até 2018, 60%, até 2021, e 
100%, até 2026;

•  Promover ações de fiscalização e monito-
ramento dos estabelecimentos gerado-
res de RSS.

Otimização do gerenciamento de RSS 
nas Unidades de Saúde Públicas Muni-
cipais
•  Elaborar e implantar os PGRSS para todas 

as unidades públicas municipais: 50% em 
prazo emergencial (até 2018), e 100% em 
curto prazo (até 2021);

•  Encerrar o serviço público de coleta de 
resíduos infectantes nas unidades públi-
cas, o que permitirá a concentração dos 
esforços públicos no sentido de gestão de 
resíduos de serviços de saúde, incluindo 
regulação, planejamento, monitoramento 
e fiscalização dos envolvidos diretamente 
no manejo;

•  Repassar a responsabilidade referente a 
custos de coleta, transporte e tratamento 
para a unidade geradora, retirando-a do 
sistema municipal de limpeza urbana.

Otimização do gerenciamento de RSS 
nos estabelecimentos particulares e pú-
blicos estaduais e federais 
•  Monitorar e fiscalizar os estabelecimentos 

geradores de RSS particulares e também 
os públicos federais e estaduais, que te-

nham PGRSS aprovados e implantados, 
para assegurar que estes efetivamente 
executem corretamente o determinado 
nos respectivos planos.

Incentivo à redução da geração de RSS, 
bem como da reciclagem dos resíduos 
do Grupo D

•  Encaminhar para a reciclagem 50% dos 
materiais recicláveis do Grupo D – resíduos 
comuns, até 2021, e 100%, até 2026.

Elaboração de mecanismos para garan-
tir que os estabelecimentos de saúde 
implementem sistemas de tratamento 
de RSS, intraestabelecimento de saúde, 
conforme RDC ANVISA no 306/2004 e Re-
solução CONAMA no 358/2005

•  Implantar sistemas de tratamento dentro 
dos de saúde, para resíduos contaminados 
dos subgrupos A1, A2 e Grupo E, sujeitos à 
elaboração de PGRSS;

•  Implantar sistemas de tratamento interno, 
em, no mínimo, 40% dos estabelecimentos, 
até 2018, 60%, até 2021, e 100%, até 2026.

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
E VOLUMOSOS
A capital mineira é considerada referência 
nacional na gestão e gerenciamento público 
de resíduos da construção civil e volumosos 
- RCCV, com a implantação, ainda na déca-
da de 1990, de programa de manejo espe-
cífico desses resíduos, denominado Progra-
ma de Correção Ambiental e Reciclagem de 
Entulho de Belo Horizonte.

Visando envolver a população com o ade-
quado gerenciamento desses resíduos e, 
consequentemente, reduzir a disposição 
inadequada, o programa contou com a im-
plantação de Unidades de Recebimento de 

portes de geradores; 

•  na disponibilização de áreas receptoras 
para atendimento a esses geradores.

Assim, sobre a gestão e gerenciamento dos 
RCCV em Belo Horizonte a partir da Lei Mu-
nicipal no 10.522/2012:

•  A PBH continua responsável por oferecer 
alternativas de descarte para os pequenos 
geradores de RCCV (até 1m3 por descarga 
por dia); 

•  É necessário regulamentar a Lei, com de-
finição das competências de disciplinar os 
agentes envolvidos e promover a opera-
cionalização e fiscalização efetivas, o que 
significa comprometer diversos órgãos da 
PBH, como: SUDECAP, SMARU, BHTrans, 
SMAFIS e SMMA, além da própria SLU;

•  Em 2013, o poder público municipal foi res-
ponsável pelo manejo de 391.564,80 to-
neladas de RCCV (aterrados e reciclados), 
dos quais 27,41% (107.341,02 t) foram 
provenientes de deposições clandestinas;

Estação de reciclagem de entulho (ERE)
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de Inertes, na região do bairro Palmeiras. 
De acordo com o Plano Metropolitano de 
Gestão Integrada de Resíduos da Constru-
ção Civil e Volumosos, foram identificadas 
10 áreas receptoras de RCCV na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

Assim como os RSS, os resíduos de constru-
ção civil e volumosos apresentam grande 
fluxo intermunicipal entre sua geração, tra-
tamento e disposição final, sendo, por isso 
objeto de estudo metropolitano específico. 
Assim, a estrutura física utilizada para desti-
nação dos RCCV no Município de BH sofrerá 
modificações, tendo como referência a cres-
cente geração desses resíduos até o ano 
2036, e em consonância com as diretrizes, 
estratégias e ações previstas no Plano Me-
tropolitano de Gestão Integrada de Resídu-
os de Construção Civil e Volumosos (RCCV), 
concluído em 2016. 

As propostas aprovadas no âmbito metro-
politano incidirão fortemente no manejo de 
RCCV na Capital, prevendo:

•  O estabelecimento de articulações entre 
Estado e Municípios da RMBH e Colar, 
bem como o envolvimento de diversos se-

Em se tratando da infraestrutura (pública ou pri-
vada) para destinação de RCCV gerado em Belo 
Horizonte, há em funcionamento atualmente:

•  32 (trinta e duas) Unidades de Recebimen-
to de Pequenos Volumes - URPV, especifi-
camente voltadas ao atendimento do pe-
queno gerador;

•  2 (duas) Estações de Reciclagem de En-
tulho – ERE, que recebem somente o re-
síduo de construção civil tipo Classe A, 
de grandes geradores (de acordo com 
a Resolução CONAMA no 307/2002).  
A ERE localizada na região Noroeste é 
parte integrante da CTRS-BR040, e obte-
ve, em 2008, a licença de operação (ade-
quação) do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAM, com validade até 
2018. Possui capacidade nominal de 80 
t/hora, enquanto a ERE Pampulha tem 
capacidade de 30 t/hora;

•  1 (uma) unidade mista - ATT e Aterro de 
Inertes - CTR Maquiné, empreendimento 
privado, localizado no Município de Santa 
Luzia, que, por meio de contrato firmado 
com a SLU, em 2012, é responsável pelo 
recebimento dos resíduos oriundos das 
URPV e coletados nos pontos de deposi-
ção clandestina de Belo Horizonte e pela 
sua destinação final.

Quanto à estrutura privada para recebi-
mento dos RCCV, foram identificados em 
funcionamento em Belo Horizonte: 2 ATT, 
na região do bairro Calafate e 1 Aterro 

A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
(CTR) MAQUINÉ POSSUI UMA ÁREA 
TOTAL DE 88 HECTARES, SENDO QUE O 
EMPREENDIMENTO RECEBE 2 MIL METROS 
CÚBICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) POR DIA. 

Em relação ao transporte de RCCV: 
•  Foram identificadas 22 empresas trans-

portadoras, associadas ao SINDILEQ, com 
atuação em Belo Horizonte;

•  É possível que existam outras empresas 
atuando no Município, legalizadas ou não, 
e que não foram identificadas;

•  Deve ser destacado também o transpor-
te de RCCV em veículos de tração animal, 
conduzidos pelos carroceiros, que consti-
tuem uma categoria importante de trabalha-
dores, muitas vezes em situação de vulne-
rabilidade social, responsáveis pela  coleta e 
destinação dos resíduos de construção civil 
oriundos de pequenos geradores. 

A Resolução CONAMA no 307/2002 
estabelece diretrizes, critérios e proce-
dimentos para a gestão dos Resíduos 
da Construção Civil, definindo os RCC 
como aqueles:

“provenientes de construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de cons-
trução civil, e os resultantes da prepa-
ração e da escavação de terrenos, tais 
como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto 
em geral, solos, rochas, metais, resinas, 
colas, tintas, madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, telhas, pavi-
mento asfáltico, vidros, plásticos, tubula-
ções, fiações elétricas etc., comumente 
chamados de entulhos de obras, caliça 
ou metralha”. 

Por sua vez, o Manual de Orientação 
para Planos de Gestão de Resíduos 
Sólidos, publicado pelo Ministério do 
Meio Ambiente em 2010, conceitua 
os Resíduos Volumosos (RVOL) da 
seguinte forma:

“resíduos constituídos por peças de 
grandes dimensões, como móveis e 
utensílios domésticos inservíveis, gran-
des embalagens, podas e outros resí-
duos de origem não industrial e não 
coletados pelo sistema de recolhimento 
domiciliar convencional. Os componen-
tes mais constantes são as madeiras e 
os metais. Os resíduos volumosos estão 
definidos nas normas brasileiras que 
versam sobre resíduos da construção e, 
normalmente, são removidos das áreas 
geradoras juntamente com os RCC”.

Unidade de recebimento de pequenos volumes - URPV

Sistema Proposto para Gerenciamento de  
RCCV na RMBH e Colar Metropolitano 

Fonte: ARMBH, 2015

Aterro Classe A
Ponto Limpo

Usina de reciclagem
de entulho
Área de Triagem

Planta de Reciclagem de Papel e Papelão
Área de Armazenamento de Cerâmica

Planta de Reciclagem de Madeira

Planta de CRD

Pontos de Descarte de Pneus

Planta de Reciclagem 
de Cerâmica

Galpões de Triagem
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tores da iniciativa privada, com vistas a via-
bilizar o conjunto de novas infraestruturas 
que irão compor as áreas receptoras de re-
síduos de construção civil, de uso comum;

•  O alcance de metas para gestão dos re-
síduos sob a responsabilidade do poder 
público, incluindo licenciamento, fiscali-
zação, rastreabilidade, ações de mobili-
zação e educação ambiental, fomento à 
pesquisa e capacitação técnica dos mu-
nicípios, entre outros; 

•  O conjunto de novas infraestruturas ne-
cessárias para atender à RMBH e ao Colar 
Metropolitano, considerado o potencial de 
geração dos RCCV até 2040:

- 138 pontos limpos/ URPV; 

-  21 áreas de triagem e transbordo de 
RCCV (ATT);

-  02 áreas de armazenamento e transfe-
rência de materiais cerâmicos;

- 18 plantas de agregados reciclados;

-  04 plantas para aproveitamento/ recu-
peração/ reciclagem de papel e madeira; 

-    01 planta de tratamento de material 
cerâmico e produção de combustível 
derivado de resíduos (CDR);

-  08 unidades de aterramento (Aterro de 
Inertes para Resíduos Classe A).

Para o Gerenciamento dos RCCV, o municí-
pio de BH, dentro do sistema proposto no 
Plano Metropolitano de RCCV, necessita 
de 16 novas URPV, além das 2 unida-
des de agregados reciclados, do aterro 
de inertes para resíduos classe A e das 
URPV já existentes. 

Lacunas / desafios

RCCV - SITUAÇÃO ATUAL

Ano de Referência: 2013

Significativa ocorrência 
de deposições 

clandestinas, com 
aumento crescente da 

quantidade

Deficiências 
operacionais e de 

gestão das ERE 
municipais

ATT + Aterro de Inertes 
CTR Maquiné

Problemas 
estruturais e 

operacionais das 
URPV

Grande Gerador

25%

GERAÇÃO

entre 703.813,01 e 
1.308.998,90 t/ano

Empresas de
Caçambas Carroceiros

Ausência de regulamentação 
da Lei Municipal nº 

10.522/12

Ausência de mercado 
estabelecido para o agregado 

reciclado no município

Restrições, quanto ao uso e 
ocupação do solo, para 

instalação de unidade de 
recebimento, triagem e 

processamento de RCCV

Falta de rastreamento do 
fluxo dos RCCV

Carência de áreas de 
recebimento e 

tratamento de RCCV 
no município

Deficiência na 
identificação da 

estimativa de 
geração

Transporte Próprio
(gerador)

Deposições
Clandestinas

107.341,02 t/ano
(2013)

ERE Municipais
2 unidades (2013)

45.819,60 t/ano (2013)

URPV Municipais
32 unidades (2013)

126.329,31 t/ano

Áreas Receptoras
Particulares

Outros Municípios
Não quantificado

Pequeno Gerador

75%

Ano de Refência: 2036

Eliminar as áreas de 
deposições 

clandestinas e áreas 
receptoras irregulares 

de RCCV (E3-M1)

Readequação da rede 
física municipal de 

recebimento de RCCV 
(E3-M4)

ATT + Aterro de Inertes 

Grande
Gerador

GERAÇÃO

RCCV - PROPOSIÇÕES

Empresas de
Caçambas / 
Caminhões

Carroceiros

Induzir a criação 
de soluções 

metropolitanas de 
gestão e 

gerenciamento dos 
RCCV (E1-M1)

Articular os 
diversos atores 
implicados na 

gestão e no 
gerenciamento 

(E1-M2)

Implantação de 
sistema que 

permita a 
rastreabilidade do 
fluxo dos resíduos 

(E1-M4)

Incremento da 
reutilização e 

reciclagem dos 
resíduos (E3-M2)

Incentivo ao uso 
do agregado 

reciclado
(E3-M3)

Adequação do 
arcabouço 

legal (E1-M3)

Fomento a medidas de redução da 
geração de resíduos da construção civil 

(E2-M1)

Promover a redução da geração de RCCV 
em obras públicas e empreendimentos 

privados (E2-M2)

Transporte Próprio
(gerador)

Deposições
Clandestinas

ERE Municipais
2 unidades

URPV Municipais
48 unidades

Áreas Receptoras
Particulares

Outros Municípios
Não quantificado

Pequeno
Gerador

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Melhoria da gestão dos 
resíduos

Redução dos resíduos 
sólidos dispostos em aterros

1 - Otimização do controle do fluxo dos resíduos

2 - Redução da geração de resíduos

3 - Melhoria na destinação dos resíduos e ampliação 
do aproveitamento/ reciclagem dos resíduos

4

2

4

Metas (M)

Metas
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demais no médio prazo, com base nos 3 
padrões operacionais citados;  

•  Adequar e substituir equipamentos das 
ERE, unidades Pampulha e CTRS BR-040, 
contribuindo com a ampliação da recicla-
gem dos RCCV. 

RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES
Os estabelecimentos comerciais, industriais, 
de prestação de serviços ou imóveis não re-
sidenciais que produzirem resíduos com ca-
racterísticas domiciliares, acima dos limites 
estabelecidos na lei municipal, serão consi-
derados grandes geradores, e tais resíduos 
serão tratados como resíduos especiais, im-
plicando em: 
•  responsabilidade dos próprios geradores 

pela coleta, transporte, tratamento e desti-
nação final dos resíduos gerados; 

•  facultabilidade, à SLU, em oferecer a exe-
cução desses serviços no mercado, confor-
me dispõem os artigos 38 e 41 da Lei no 
10.534/2012. 

A coleta de resíduos sólidos especiais com 
característica de domiciliar, quando realiza-
da pela SLU nos grandes geradores, não se 
diferencia da coleta convencional de resíduos 
domiciliares, o que possibilita falhas como: 
•  Dificuldades no processo de identificação 

•  Reduzir a geração em, no mínimo, 5%, 
após dois anos de implantação do sistema 
eletrônico de controle do fluxo de resíduos, 
e em 10%, até 2030.

Eliminar as áreas de deposições clan-
destinas e as áreas receptoras irregu-
lares de RCCV
•  Estabelecer rede de monitoramento,  

em parceria com os Municípios limítrofes, 
visando eliminar esses locais e coibir o es-
tabelecimento de novas áreas receptoras 
irregulares, com metas de redução do nú-
mero de pontos de deposições clandesti-
nas existentes em 40%, a curto prazo (até 
2021), e em 100%, a médio prazo (até 
2026);

•  Implantar programas de educação am-
biental e a atualização do cadastro de 
proprietários de lotes vagos e ações fis-
cais, visando à erradicação de deposições 
clandestinas. 

Incremento da reutilização e reciclagem 
dos RCCV
•  Incentivar, de forma permanente, a pesqui-

sa e o desenvolvimento tecnológico, visan-
do à redução da geração de RCCV; 

•  Induzir o setor da construção civil e o de 
infraestrutura a adotar práticas que melho-
rem o seu desempenho ambiental relativo 
aos resíduos; 

•  Programar ações de capacitação e difusão 
tecnológica;

•  Promover incentivos, inclusive fiscais, para 
o emprego de tecnologias de reutilização 
e reciclagem, priorizando, quando possível, 

as cooperativas e associações de catado-
res de materiais recicláveis;

•  Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico voltados para a reutilização e 
reciclagem de RCCV;

•  Promover a reciclagem de, no mínimo, 
10% de resíduos Classe A (cerâmicos e 
cimentícios) até 2018; de, no mínimo, 20% 
até dois anos após a implantação do sis-
tema eletrônico de monitoramento do flu-
xo de resíduos; e de, no mínimo, 30% até 
2036 (ano base 2014).

Incentivo ao uso do agregado reciclado
•  Regulamentar a obrigatoriedade do uso 

do agregado reciclado em obras realiza-
das no Município, em caráter emergencial, 
a exemplo do que já vem ocorrendo em 
Jundiaí/SP.

Readequação da rede física municipal de 
recebimento de RCCV
•  Promover nova contratação de prestação 

de serviço de recebimento de RCCV (ma-
nejados pelo Município): área para rece-
bimento, triagem e destinação de RCCV 
e com adequações ao sistema, visando à 
ampliação da reciclagem e a redução do 
aterramento;

•  Segregar os resíduos manejados nas 
URPV, de forma que, no longo prazo, 50% 
da massa de RCCV destinados a essas uni-
dades sejam potencialmente recicláveis e 
direcionados às ERE, encaminhando o 
restante à Área de Triagem e Transbordo/
Aterro de Inertes para Resíduos Classe A;

•  Construir novas URPV, conforme previsto 
no Plano Metropolitano de RCCV, que re-
comenda estruturas com capacidades 
de 100, 150 e 300 m³/mês, ou equiva-
lente a 1.440, 2.160 e 4.320 t/ano. A 
implantação dessas unidades no Muni-
cípio ocorrerá de maneira escalonada, 
sendo 8 implantadas no curto prazo e as 

“GRANDES GERADORES SÃO AQUELES 
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE RESÍDUOS, 
COM CARACTERÍSTICA DOMICILAR, QUE 
EXCEDEM O VOLUME DE 120  
(CENTO E VINTE) LITROS OU 60 (SESSENTA) 
QUILOS, POR PERÍODO DE 24 (VINTE E 
QUATRO) HORAS, POR CONTRIBUINTE,  
FIXADO PARA A COLETA REGULAR”.

LEI MUNICIPAL NO 10.534/2012

DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS METAS 
ESTABELECIDAS PARA OS RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS

Articular os diversos atores implicados 
na gestão e no gerenciamento
•  Criar fórum intersetorial, para discutir as-

suntos correlatos em caráter continuado, 
além de avaliar alternativas viáveis de no-
vas tecnologias disponíveis no mercado, 
incluindo o setor da construção civil (fa-
bricantes, distribuidores, transportadores, 
construtores, etc.) e poder público muni-
cipal, além da Agência Metropolitana/ Go-
verno do Estado de Minas Gerais; 

•  Buscar soluções pertinentes a cada inte-
grante desse processo, como, por exem-
plo, a possibilidade de implantação da 
logística reversa de latas de tintas, confor-
me estabelece a Resolução CONAMA no 

469/2015, que veio alterar a Resolução 
CONAMA no 307/2002.

Promover a redução da geração de RCCV 
em obras públicas e empreendimentos 
privados 

•  Regulamentar a Lei Municipal nº10.522 
/2012, para assegurar que sejam elabo-
rados e implantados os Plano de Gerencia-
mento de Resíduos da Construção Civil e 
Volumosos (PGRCCV);

•  Implantar o sistema online de gerencia-
mento de RCCV; 

•   Simplificar o licenciamento e promover a 
diminuição de taxas cobradas, no sentido 
de estimular a execução de obras com 
critérios e técnicas de baixa geração de 
resíduos;

•  Assegurar assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto e a construção de 
habitação de interesse social, visando a 
redução do desperdício de materiais de 
construção;

UMA FERRAMENTA IMPORTANTE É A LEI NO 
11.888/2008, QUE ASSEGURA, ÀS FAMÍLIAS 
DE BAIXA RENDA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE FORMA GRATUITA DURANTE A FASE DE 
PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA. 
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e destinação final dos resíduos sólidos ge-
rados, conforme art. 20, inciso II, alínea “b”, e 
art.. 21 da Lei Federal no 12.305/2010 e art. 
37 e 46 da Lei Municipal no 10.534/2012. 
Tratam-se de atribuições obrigatórias, liga-
das ao exercício do poder de polícia admi-
nistrativa, que devem abranger todos os 
grandes geradores de resíduos sólidos com 
característica domiciliar;

•   A prestação do serviço extraordinário de 
limpeza urbana, mediante a cobrança de 
preço público, que constitui atribuição fa-
cultativa da SLU e abrange somente os 
grandes geradores de resíduos sólidos 
com característica domiciliar que optarem 
por contratar a prestação dos referidos 
serviços pela Autarquia.

do grande gerador para a quantificação, 
cadastro e devida cobrança do preço 
público pelo serviço prestado. Até 2015, 
foram cadastrados 5.132 grandes gerado-
res, sendo que, deste total, 2.543 estavam 
ativos (SIFAT, 2015); 

•  Dispensa da apresentação de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Especiais 
(PGRSE), mesmo que simplificado, pelos 
estabelecimentos que excedem o limite de 
geração estabelecido pela Lei Municipal.  
Os critérios para exigência de PGRSE de-
veriam considerar, por exemplo, a natureza 
da atividade econômica desenvolvida e a 
área ocupada, de forma que o processo 
de obtenção de alvará permitisse a identi-
ficação de possíveis geradores. No entanto, 

atualmente a exigência de implementação 
do PGRSE se dá, unicamente, quando o em-
preendimento se enquadra como de impac-
to ambiental ou urbanístico significativo;

•  Inexistência de análise de risco quanto à 
prestação desse serviço pela SLU, para 
subsidiar a definição pela continuidade e 
otimização da forma de prestação e co-
brança do serviço.

É importante sempre considerar que estão 
envolvidas duas atribuições de naturezas dis-
tintas desempenhadas pela SLU, quais sejam:

•  O controle e a fiscalização, no âmbito local, 
da implementação e operacionalização 
dos PGRSE, que irão prever, dentre outros, 
as ações de coleta, transporte, tratamento 

Está em andamento um estudo, 
no intuito de apontar quais tipo-
logias de atividades econômicas 
seriam passíveis da exigência de 
elaboração e implantação de PGR-
SE, que otimizaria a gestão dos 
resíduos gerados, de forma mais 
ampla e eficiente. Concomitante-
mente, é necessária uma atuação 
da Autarquia, mais integrada com 
a SMAFIS e SMSA/VISA, na fisca-
lização, monitoramento e realiza-
ção de campanhas educativas e 
informativas.

Metas

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Melhoria da gestão dos 
resíduos

 Redução dos resíduos 
sólidos dispostos em aterros

Otimização do
controle e da fiscalização dos 

PGRSE e dos serviços 
extraordinários de

 limpeza urbana

1 - Otimização do controle do fluxo dos resíduos

2 - Definição  da PBH/ SLU quanto à continuidade da prestação 
do serviço de coleta , uma vez que não há obrigação

3 - Ampliação do reaproveitamento / reciclagem dos 
resíduos P, P, M, V 

4 - Otimização do sistema público de coleta de resíduos 
gerados em Grandes Geradores

1

1

1

1

Metas (M)

Resíduos
Indiferenciados

Aterro
Sanitário

GERAÇÃO

RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICA DOMICILIAR
GERADOS POR GRANDES GERADORES - PROPOSIÇÕES

Adequação do arcabouço 
legal (E3-M1)

Elaboração de Estudo de 
viabilidade técnica, 

operacional,  econômica e 
jurídica (E2-M1)

Implantação de sistema que 
permita a rastreabilidade do 
fluxo dos resíduos (E1-M1)

Aprimoramento do 
método de identificação, 

“quantificação”, 
cadastramento e cobrança 

(E4-M1)

Coleta
Indiferenciada

Lacunas / desafios

Resíduos
Indiferenciados

CTRS
MACAÚBAS

GERAÇÃO

Indefinição quanto à prestação do serviço de coleta pela SLU, 
uma vez que não há obrigação

Dificuldade para 
identificação dos 

estabelecimentos grandes 
geradores

Dificuldades nas rotinas 
de cobrança e controle do 
serviço de coleta realizado 

pela SLU

Carência de monitoramento 
e controle dos processos de 
licenciamento de veículos e 
equipamentos para coleta e 

transporte de resíduos 
especiais

Coleta
Indiferenciada

RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICA DOMICILIAR
GERADOS POR GRANDES GERADORES - SITUAÇÃO ATUAL
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minhada para a CTR Maquiné, pelas 
GERJAVs, foi de 19.067,41 toneladas;

-  Parte da poda é destinada para a unida-
de de compostagem da CTRS-BR-040, 
para produção de composto orgânico.

•  Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ 
Fundação de Parques Municipais: Respon-
sável pelas ações nos parques e praças 
municipais;

•  Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ 
Fundação Zoo-Botânica: Responsável pe-
las ações no Jardim Zoológico, Jardim Bo-
tânico e Parque Ecológico.

-  Possui unidade de compostagem própria;
-  Todo o material proveniente de podas e 
supressões é encaminhado juntamente 
com as fezes dos animais do zoológico. 

•  CEMIG: Responsável pelas ações, quan-
do há interferência da arborização com 
a rede elétrica.

-  A empresa terceiriza esses serviços, 
assim como a coleta, o transporte e a 
destinação final dos resíduos gerado; 

-  A destinação final ocorre conforme con-
veniência da contratada, desde que seja 
realizada em locais regularizados. A des-
tinação mais comumente verificada é o 
aterro sanitário da CTR Macaúbas, sem 
nenhum aproveitamento do material; 

-  A CEMIG não divulga dados quantitati-
vos acerca de volumes de geração e des-
tinação de poda, e afirma que a geração 
é variável, em função da disponibilidade 
de equipes e também da sazonalidade.

RESÍDUOS DE PODA 
E SIMILARES

Os resíduos de poda e similares são prove-
nientes de ações de manutenção da arbo-
rização, pública e privada, de forma preven-
tiva ou corretiva, motivadas por diversos 
aspectos, tais como: limpeza, intervenções 
em redes elétricas, implantação de edifica-
ções ou estruturas urbanas, idade da planta 
e fenômenos naturais, dentre outros. 

A manutenção da arborização urbana em 
vias e áreas públicas em Belo Horizonte é re-
alizada por distintos órgãos, como descrito 
a seguir: 
•  Gerências Regionais de Manutenção - 

GERMA/GERJAV: Responsáveis pelas 
ações relacionadas à arborização urbana 
de forma geral, com exceção de casos es-
pecíficos de responsabilidade dos demais 
órgãos envolvidos.

-  Ocorrem de forma descentralizada nas 
9 (nove) regionais do Município;

-  Não há um procedimento padrão a ser 
seguido, sendo que algumas das regionais 
adotam uma ação sistemática e outras 
atuam conforme solicitações do SAC;

-  São destinados à CTR Maquiné, 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, a quantidade de poda enca-

SÃO CONSIDERADOS ESPECIAIS OS 
RESÍDUOS DE “PODA DE MANUTENÇÃO  
DE JARDIM, POMAR OU HORTA, 
ESPECIALMENTE OS TRONCOS, APARAS, 
GALHADAS E ASSEMELHADOS” 

Por fim, cabe ressaltar que está em desen-
volvimento, por meio da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente, o Plano Diretor de 
Arborização Urbana, o qual incluirá capítulo 
específico relacionado ao gerenciamento 
dos resíduos verdes.

DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS METAS 
ESTABELECIDAS PARA OS RESÍDUOS DE 
PODA E SIMILARES

Reaproveitamento da poda gerada no 
Município
•  Identificar parceiros para o manejo dos re-

síduos verdes (SMMA, SLU, Fundação Zoo-
-Botânica e Fundação de Parques e Jardins); 

•  Implantar uma Área de Triagem e Trans-
bordo, para receber este resíduo, onde ha-
verá a segregação entre material lenhoso 
e folhoso;

Pátio de compostagem da CTS-BR040

(LEI NO 10.534/2012). RESÍDUOS DE PODA E SIMILARES - SITUAÇÃO ATUAL

Lacunas / desafios

Falta de tratamento 
adequado para os 
resíduos de poda

Coleta

CTRS
MAQUINÉ

GERAÇÃO

Falta de procedimentos 
para registro e controle da 
geração e destinação de 

resíduos de poda no 
município

Unidade de 
Compostagem CTRS 

BR 040
724 t/ano 

Ano de Refências: 2015

RESÍDUOS DE PODA E SIMILARES - PROPOSIÇÃO

Ano de Refência: 2036

Promover o 
reaproveitamento / 

reciclagem da poda gerada 
no município (E2-M2)

Coleta Unidade Reaproveitamento/
Reciclagem

GERAÇÃO

Implantação de sistema que permita a 
rastreabilidade do fluxo dos resíduos (E1-M1)

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Melhoria da gestão 
dos resíduos

Redução dos resíduos 
sólidos dispostos em aterros

1 - Otimização do controle do 
fluxo dos resíduos

2 - Melhoria na destinação dos resíduos 
e ampliação do aproveitamento / 

reciclagem dos resíduos

1

1

Metas (M)

Metas
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•  Encaminhar o resíduo folhoso e os galhos 
finos para a compostagem, após a separa-
ção, e, o lenhoso, para o reaproveitamento 
como matéria prima em processos produ-
tivos e/ou utilização da biomassa como 
fonte energética;

•  Viabilizar a implantação de tecnologias de re-
aproveitamento e reciclagem dos resíduos de 
poda, de modo que 90% do volume gerado 
seja utilizado no curto prazo, reduzindo, consi-
deravelmente, o volume para aterramento.

RESÍDUOS ORGÂNICOS GERADOS POR 
FEIRAS, SACOLÕES E CONGÊNERES 
Os proprietários e os responsáveis legais por 
mercados, supermercados, feiras, sacolões 
e estabelecimentos congêneres, localizados 
em regiões beneficiadas pelo Programa de 
Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos, de-
vem, a critério da SLU, segregá-lo no local de 
origem de geração e acondicioná-lo separa-
damente dos demais resíduos (Lei Munici-
pal no 10.534/2012).

O Programa de Coleta Seletiva de Resíduos 
Orgânicos:

•  É parte integrante do Programa de Com-
postagem, criado em 1995;

•  Conta com a participação de 35 estabele-
cimentos;

•  É realizada com 2 caminhões compacta-
dores com tanque para armazenamento 
de chorume, os quais foram adaptados por 

equipe própria da SLU.  As rotas são pré-de-
finidas, com frequências diária (segunda a 
sábado) e alternada (terça, quinta e sábado 
ou segunda, quarta e sexta); 

•  É realizada sem cobrança pelo serviço 
prestado, sendo apenas exigido que o resí-
duo orgânico seja devidamente segregado 
e, em seguida, armazenado em bombonas 
de 60 litros. 

Todo o processo de compostagem munici-
pal é realizado na CTRS BR-040, cuja capa-
cidade da unidade é de 20 t/dia. 

Em 2013 foram coletados 2.964 t de resídu-
os orgânicos, que foram adicionados aos re-
síduos de poda para produção de compos-
to orgânico. Dentre os diversos problemas 
operacionais enfrentados pela unidade de 
compostagem e que impedem a ampliação 
da massa de resíduos orgânicos tratados, 
tem-se:
•  A dificuldade na manutenção dos equipa-

mentos necessários para o processo; 

•  A participação descomprometida do ge-

rador, que ainda não observa o disposto 
na Lei Municipal nº 10.534/2012, com 
relação à obrigatoriedade da segregação 
adequada, e contribui para o aumento na 

SÃO CONSIDERADOS RESÍDUOS ESPECIAIS 
RESTOS DE MATADOUROS DE ANIMAIS, 
RESTOS DE ENTREPOSTOS DE ALIMENTOS, 
RESTOS DE ALIMENTOS SUJEITOS À RÁPIDA 
DETERIORAÇÃO AQUELES PROVENIENTES 
DE FEIRAS PÚBLICAS PERMANENTES, 
MERCADOS, SUPERMERCADOS, AÇOUGUES 
E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, 
ALIMENTOS DETERIORADOS OU 
CONDENADOS, OSSOS, SEBOS E VÍSCERAS.

LEI MUNICIPAL NO 10.534/12

quantidade de rejeitos na massa de resídu-
os coletada; 

•  A pequena quantidade de atividades so-
cioeducativas e de ações de mobilização 
para o público envolvido. 

A experiência adquirida pela atuação da 
SLU na compostagem dos resíduos orgâni-
cos deve ser considerada como diferencial 
para a melhoria e ampliação do processo, 
visando atender ao grande potencial de 
geração de resíduos orgânicos oriundos de 
estabelecimentos comerciais e residenciais 
do Município. 

DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS METAS 
ESTABELECIDAS PARA OS RESÍDUOS OR-
GÂNICOS

Promoção de ações de educação am-
biental
•  Proibir o descarte de alimentos em con-

dições de consumo; 
•  Criar Banco de Alimentos e, conjuntamen-

te com a Secretaria Municipal de Seguran-
ça Alimentar: 

-  Mobilizar estabelecimentos comerciais 
(sacolões, supermercados etc.) para 
incentivar a doação desses alimentos; 

-  Apoiar a prática da compostagem por 
outras instituições, como CETEC, Fun-
dação de Parques Municipais, Fun-
dação Zoo-Botânica, CACs, CEVAE, 
SMSAN, promovendo capacitações 
por meio de palestras, cursos e outros 
tipos de ações.

Aumento do resíduo orgânico tratado
•  Terceirizar os serviços de coleta dos resí-

duos orgânicos provenientes dos grandes 
geradores, bem como a operação da Uni-
dade de Compostagem; 

•  Realizar pesquisa de mercado, visando o 
mapeamento dos potenciais consumido-
res de composto orgânico;

•  Ampliar a capacidade de tratamento para 
80 t/dia de resíduos orgânicos, até 2036. 

Pátio de compostagem da CTS-BR040

RESÍDUOS ORGÂNICOS PROVENIENTES DE FEIRAS
SACOLÕES E CONGÊNERES - SITUAÇÃO ATUAL

CTRS MACAÚBAS

Baixa abrangência do serviço 
(cobertura) e resultados 

inexpressivos do Programa 
de Compostagem

Coleta
Indiferenciada

Coleta Seletiva 
Orgânicos

Unidade de 
Compostagem 

CTRS BR 040
2.964 t/ano (2013)

GERAÇÃO

Lacunas / desafios
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RESÍDUOS REVERSOS
A Lei Federal no 12.305/2010 (PNRS) obri-
gou a implementação do sistema de logísti-
ca reversa para os envolvidos na cadeia dos 
seguintes produtos:
• Agrotóxicos - resíduos e embalagens;
• Pilhas e baterias;
• Pneus;
• Óleos lubrificantes e suas embalagens;
•  Lâmpadas fluorescentes, de vapor de só-

dio e mercúrio e de luz mista;
•  Produtos eletroeletrônicos e seus compo-

nentes.

FLUXO LOGÍSTICO DO SISTEMA PROPOSTO 
PELO ACORDO SETORIAL

PREFEITURAS RECICLAGEM
(meta)

Aparistas ou 
Sucateiros Legalizados

CONSUMIDOR
- PEV’s
- Cooperativas
- Porta a porta

EMPRESA
- PEV’s
- Cooperativas

1   TRANSPORTE

2   TRIAGEM

3   CLASSIFICAÇÃO

4   COMPRA

5   DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE 
     ADEQUADA

6   DISPONIBILIZAÇÃO DE 
      INFORMAÇÕES

Fonte: MMA

Cooperativas ou comérico atacadista 
de materiais recicláveis

Cooperativas, comércio atacadista de 
materiais recicláveis ou unidade de triagem

Cooperativas, comércio atacadista de
materiais recicláveis ou unidade de triagem

Fabricantes de embalagens, recicladores

Mediante contratos com fabricantes/
importadores

Mediante contratos com fabricantes/
importadores

Fabricantes de embalagens, recicladores

Nos termos da ABNT NBR 157922010

Fabricantes de embalagens

Coalizão

Além disso, preconiza, no parágrafo 1º do ar-
tigo 33, que os sistemas de logística reversa 
serão estendidos a produtos comercializa-
dos em embalagens plásticas, metálicas ou 
de vidro, e aos demais produtos e embala-
gens, considerando, prioritariamente, o grau 
e a extensão do impacto à saúde pública e 
ao meio ambiente dos resíduos gerados.

Em relação aos resíduos reversos, as emba-
lagens merecem destaque. Com abrangên-
cia Nacional, o Acordo Setorial foi assinado 
em novembro de 2015, pelas diversas as-
sociações representativas das empresas do 
setor e pelo MMA. Ele tem, como anuentes, 
associações relacionadas ao mercado de 
reciclagem de resíduos, dentre as quais se 
destacam a ANCAT e o CEMPRE. 

A implantação do sistema de Logística Re-
versa de embalagens foi dividida em duas 

fases. Belo Horizonte é uma das cidades 
escolhidas para implantação da primeira 
fase, com duração de 24 meses, e contará, 
conforme estabelecido no Acordo Setorial 
(MMA, 2015), com as seguintes etapas: 

1 - Adequação e ampliação da capacidade 
produtiva das cooperativas nas cidades pre-
vistas na Fase 1;
2 - Viabilização das ações necessárias para 
a aquisição de máquinas e de equipamen-
tos, que serão destinados às Cooperativas 
participantes da Fase 1;
3 - Viabilização das ações necessárias para 
a capacitação dos catadores das Coope-
rativas participantes da Fase 1, visando à 
melhoria da qualidade de vida, capacidade 
empreendedora, utilização adequada das 
técnicas necessárias à atividade, visão de 
negócio e sustentabilidade;
4 - Fortalecimento da parceria indústria/co-

O conceito de logística reversa 
foi definido, nos termos da PNRS, 
como um sistema que promove o 
retorno do produto pós-consumo 
ao próprio setor empresarial res-
ponsável pela sua importação, fa-
bricação, distribuição e comercia-
lização. O objetivo é a reinserção 
de resíduos nos próprios proces-
sos produtivos (ou de terceiros), 
permitindo a reutilização/recicla-
gem, ou então a destinação final 
adequada, sem ônus ao serviço 
público de limpeza.
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Aumento do volume de resíduo 
orgânico tratado (E2-M1)

Implantação de outras 
alternativas de tratamento de 
resíduos orgânicos (E2-M2)

ATERRO SANITÁRIO

Coleta
Indiferenciada

Coleta Seletiva 
Orgânicos

Unidade de 
Compostagem 

CTRS BR 040

Redução do desperdício de 
alimentos e da geração de 

resíduos orgânicos (E1-M2)
GERAÇÃO

Adequação do arcabouço legal visando a 
ampliação do reaproveitamento / reciclagem 
de resíduos orgânicos oriundos de grandes 

geradores (E1-M1)

Promoção de ações de 
educação ambiental (E1-M3)

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Redução dos resíduos 
sólidos dispostos em 

aterros

1 - Redução da geração de resíduos

2 - Melhoria na destinação dos resíduos 
e ampliação do aproveitamento / 

reciclagem dos resíduos

3

2

Metas (M)

RESÍDUOS ORGÂNICOS PROVENIENTES DE FEIRAS
SACOLÕES E CONGÊNERES - PROPOSIÇÕES

Metas
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mércio, para triplicar e consolidar os PEV; 
5 - Compra direta ou indireta, a preço de 
mercado, por meio do Comércio Atacadista 
de Materiais Recicláveis e/ou das recicla-
doras, das embalagens triadas pelas Coo-
perativas, centrais de triagem ou unidades 
equivalentes, ou ainda, pelos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, respeitando 
critérios de localização, volume, qualidade e 
capacidade instalada, das empresas envol-
vidas no processo de reciclagem, em todas 
as etapas;
6 - Atuação, prioritariamente, em parceria 
com Cooperativas ou outras formas de as-
sociação de catadores de materiais reciclá-
veis, incluindo centrais de triagem ou unida-
des equivalentes, bem como priorização do 
pagamento às Cooperativas, tanto individu-
almente, quanto organizadas em rede, segun-
do preços negociados com base nos valores 
de referência de mercado, considerando os 
critérios de localização, volume, qualidade e 
capacidade instalada da indústria;
7 - Instalação de PEV em lojas do varejo, de 
acordo com os critérios técnicos e operacio-
nais [definidos no Acordo Setorial];
8 - Investimento em campanhas de cons-
cientização, com o objetivo de sensibilizar 
os consumidores para a correta separação 
e destinação das embalagens, podendo ser 
realizadas através de mídia televisiva, rádio, 
cinema entre outras mídias.

A segunda fase será realizada conforme o 
Plano de Ação a ser apresentado em até 90 
dias após o encerramento da Fase 1. 

A negociação com os setores relacionados 
à logística reversa de embalagens, visando 
à aplicação do acordo setorial e definição 
de estratégias, conforme assegura a Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos, será fun-
damental para a ampliação dos índices de 
reciclagem no munícipio. 

OUTROS RESÍDUOS ESPECIAIS
Além dos resíduos especiais abordados an-
teriormente, são também foco do estudo 
em pauta, os seguintes resíduos:

Resíduos de Mineração
•    A quantificação dos resíduos gerados 

pela mineração é imprecisa, uma vez que 
o setor não se encontra totalmente or-
ganizado. Sabe-se que os estéreis repre-
sentam entre 70 e 80% da massa total 
de resíduos, de acordo com inventários 
realizados em Minas Gerais, mas não exis-
tem dados consolidados de todo o país. 

Resíduos de Mineração

De acordo com a PNRS, resíduos de 
mineração são aqueles “gerados na ati-
vidade de pesquisa, extração ou benefi-
ciamento de minérios”, dentre os quais 
há grande variabilidade de tipologia, 
conforme mineral explorado e processo 
industrial associado, sempre incluindo os 
estéreis e rejeitos.

Atividades minerárias

1 - Extração de minério de ferro pela In-
termineração, localizada no bairro Taqua-
ril, em PGRSE e licenciamento.
2- Magnesita, que possui atividade sub-
terrânea na cabeceira do Córrego Acaba 
Mundo, desde 2008. A licença de opera-
ção é válida até Junho de 2020.
3- Extração de areia bruta empedrada 
para agregado, que é realizada pela em-
presa PRECON, na região do Barreiro, 
em uma área total de 112.600 m², onde 
também é realizada a produção de blo-
cos de concreto celular (SMMA, 2015) 
e possui licenciamento válido até 2021.

URPINPEV

RESÍDUOS REVERSOS - SITUAÇÃO ATUAL

Não ressarcimento do poder
público pelos serviços prestados

Pontos de Recebimento
de responsabilidade dos

comerciantes

GERAÇÃO

Pilhas Lâmpadas
Fluorescentes

Óleo 
Lubrificantes e

Embalagens
PneusEmbalagens de

Agrotóxicos
Veículos em fim

de vida útil
Embalagens em

geral

Produtos Eletro-
eletrônicos

(REE)

Indefinição do papel do munícipio
em relação à gestão dos resíduos 

reversos

Conscientização da população 
de sua responsabilidade quanto 

aos resíduos reversos

Deficiência na fiscalização dos 
responsáveis pela implantação 

dos sistemas de logística reversa, 
no âmbito municipal

Lacunas / desafios

RESÍDUOS REVERSOS - PROPOSIÇÕES

Pontos de Recebimento
de responsabilidade dos 

fabricantes, distribuidores
 e comerciantes

Criação de fluxo 
operacional para os
veículos em fim de

vida (E3-M5)

GERAÇÃO

Pilhas Lâmpadas
Fluorescentes

Óleo 
Lubrificantes e

Embalagens
PneusEmbalagens de

Agrotóxicos
Veículos em fim

de vida útil
Embalagens

 em geral

Produtos Eletro-
eletrônicos

(REE)

Exigência de PGRSE
de áreas receptoras de 

resíduos de logística 
reversa (E1/E2-M1)

Exigência do cumprimento 
dos acordos setoriais e 

legislações relacionadas à 
logística reversa 

(E1/E2-M1)

Ressarcimento ao poder 
público pelos serviços 

prestados relacionados à 
logística reversa (E3-M1)

Estimular a utilização de 
edificações públicas para 
recebimento de resíduos 
reversos, por ocasião da 

implantação desses 
sistemas de manejo (E3-M2)

Estimular a criação usinas 
de beneficiamento / 
reciclagem na RMBH 

(E3-M3)

Ampliação da divulgação 
de áreas para destinação 
de resíduos de logística 

reversa (E3-M4)

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Melhoria da gestão
 dos resíduos

Redução dos resíduos 
sólidos dispostos em 

aterros

1 - Otimização do controle do fluxo de resíduos

2 - Exigência do cumprimento das exigências 
legais e normativas

3 - Melhoria na destinação dos resíduos e 
ampliação do aproveitamento / reciclagem dos 

resíduos

1 

1 

5 

Metas (M)

Metas
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Quanto aos rejeitos, esses são passíveis 
de quantificação, visto que há dados ofi-
ciais, entretanto também inexiste conso-
lidação das informações:

•    Em Belo Horizonte, a atuação do setor 
não é tão representativa como no Estado. 
Ocorrem, atualmente, três atividades mi-
nerárias e, até 2012, ocorria uma quarta, 
já desativada (Mineração Lagoa Seca).

Resíduos de Serviços de Saneamento
•    A SLU deve manter as ações de fiscaliza-

ção e/ou monitoramento das atividades, 
a partir da disponibilização, pela COPASA, 
do seu PGRSE; 

•    Em 2015, o volume médio de lodo gerado 
nos decantadores das Estações de Trata-
mento de Água – ETA foi de 68 toneladas/
dia. Nesse mesmo ano, as 5 Estações de 
Tratamento de Esgotos - ETE existentes no 
Município geraram, em média, 187,73 tone-
ladas/dia de resíduos; 

•    A atual destinação dos resíduos gerados em 
ETA e ETE em Belo Horizonte, sob responsa-
bilidade da COPASA, é o aterramento; 

•    A COPASA busca adequar-se aos proce-
dimentos relacionados a uma gestão am-
biental de qualidade em suas unidades, 
com uma solução para o tratamento dos 
resíduos que integra, por exemplo, o pro-
cesso de compostagem.

Resíduos Agrossilvopastoris
•    Segundo análise de dados do IBGE, exis-

tem ocorrências de “silvicultura” e “pecu-
ária”, porém não há produção agrícola em 
Belo Horizonte; 

•    São exemplos de organizações que man-
têm animais destinados à prática de equi-
tação o Cepel - Centro de Preparação 
Equestre da Lagoa - Pampulha, a Escola 
do Cavalo e o Café Paddock, dentre ou-
tras. Essa última informou que a unidade 
possui PGRSE aprovado e implantado, 
promovendo a destinação dos dejetos 

Resíduos de Serviços de Saneamento

De acordo com o artigo 13 da PNRS, 
resíduos dos serviços públicos de sa-
neamento básico são todos os gera-
dos nessas atividades, excetuados os 
resíduos sólidos urbanos.

Resíduos Agrossilvopastoris  

Pela PNRS, os resíduos Agrossilvopastoris 
são aqueles gerados nas atividades agro-
pecuárias e silviculturais (exploração de 
madeiras), incluídos os relacionados a 
insumos utilizados nessas atividades.

Resíduos Industriais

Todos os resíduos gerados em proces-
sos produtivos e instalações de quais-
quer indústrias são considerados resí-
duos industriais, conforme estabelecido 
pela Lei Federal no 12.305/2010. Estes 
resíduos, ainda que classificados jun-
tamente quanto à origem de geração, 
diferem significativamente entre si, já 
que cada processo industrial se desen-
volve de sua maneira. 

Resíduos de Serviços de Transporte

Os resíduos originários de portos, aero-
portos, terminais alfandegários, rodoviá-
rios e ferroviários e passagens de frontei-
ra são denominados RST - Resíduos de 
Serviços de Transporte, de acordo com 
a PNRS. Essa matéria também é trata-
da na Resolução CONAMA no 05/1993, 
que dispõe sobre o gerenciamento de 
resíduos sólidos gerados nos portos, ae-
roportos, terminais ferroviários e rodoviá-
rios. Essa Resolução contemplava, ainda, 
os RSS, mas as disposições acerca des-
ses resíduos foram revogadas pela Reso-
lução CONAMA no 358/2005.

animais para reciclagem, na forma de 
compostagem; 

•   A silvicultura corresponde à extração vege-
tal, que ocorre isoladamente. Foram produzi-
dos 59 m³ de material de extração vegetal, em 
2012, contra 17 m³, em 2013, representando 
um decréscimo de mais de 70%. Também em 
2012, ocorreu a produção de madeira especifica-
mente para lenha, tendo somado mais 59 m³.

Resíduos Industriais
•    Em Belo Horizonte, a atividade industrial 

não ocupa posição de destaque;
•    As indústrias enquadradas no licencia-

mento ambiental como Classes 3 e 4 
apresentam o inventário a cada dois anos, 
e as Classes 5 e 6, anualmente, inserem 
dados sobre sua atividade em sistema dis-
ponibilizado pelo Estado (FEAM), confor-
me Deliberação Normativa COPAM no 90, 
de 15 de Setembro de 2005. São 1.094 
empresas declarantes no sistema no ano 
base de 2013, dentre 21 setores distintos, 
em 19 municípios (FEAM, 2014);

•    Belo Horizonte licencia atividades indus-
triais com geração de resíduos das Clas-
ses 1 a 6, apenas tendo que recorrer ao 

Estado quando os impactos ambientais 
ultrapassam os limites municipais. São 
estimadas cerca de 2.500 atividades in-
dustriais regularizadas e outras 2.500 em 
situação irregular, além dos empreendi-
mentos não passíveis de licenciamento. 
Quando licenciadas, as empresas apre-
sentam PGRSE com informações da ge-
ração, acondicionamento, transporte, tra-
tamento e disposição final. Não há banco 
de informações consolidado no município. 

Resíduos de Serviços de Transporte

 •   Belo Horizonte conta com dois aeropor-
tos nacionais, Pampulha e Carlos Prates, 
enquanto que o de abrangência interna-
cional encontra-se em Confins, na Região 
Metropolitana, sendo que todos estão sob 
o comando da Infraero.

-   As companhias que atuam nas unida-
des são obrigadas a destinar correta-
mente os resíduos de manutenção e 
outros, sob a fiscalização da adminis-
tração do Aeroporto. Quanto à sede 
administrativa, como a mesma tem 
área inferior a 100 m², não há geração 
significativa de resíduos;

-   Os demais resíduos são coletados pela 
Prefeitura, por meio de cobrança de 
taxa especial de coleta, e o volume cor-
responde a menos de 1 m³ a cada dois 
dias, sendo destinado a aterro sanitário, 
pelo Poder Público Municipal.

•    No Terminal Rodoviário Central de Belo 
Horizonte, os resíduos gerados pelos di-
versos estabelecimentos comerciais (98 
economias) são destinados à coleta espe-
cial realizada pela PBH, por meio da SLU. 
Os Resíduos de Serviços de Transporte - 
RST gerados durante as viagens, os quais 
podem apresentar risco de contaminação, 
são gerenciados pelas respectivas empre-
sas de transporte;

•    Os resíduos ferroviários são segregados, 
pelas grandes empresas que operam as 
linhas férreas, em resíduos Classes I e II.  
O monitoramento da gestão é feito por 
meio de um sistema próprio.

•    Procedimentos para licenciamento, exi-
gência de PGRSE, ações de educação am-
biental e fiscalização são possíveis linhas 
de atuação do poder público, para apri-
morar a gestão e gerenciamento destes 
resíduos.
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PLANOs DE AÇÃO  
PARA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL 

03

GERAÇÃO

OUTROS RESÍDUOS ESPECIAIS - SITUAÇÃO ATUAL

Falta de monitoramento e 
controle dos geradores de 
outros resíduos especiais

IndustriaisAgrossilvopastorisMineração Serviços de
Saneamento

Serviços de 
Transporte

Coleta e destinação 
de responsabilidade 

do gerador

Lacunas / desafios

OUTROS RESÍDUOS ESPECIAIS - PROPOSIÇÕES

Exigência de PGRSE para estas atividades industriais, 
minerais, de tratamento de água e esgoto, serviço de 

transporte e agrosilvopastoris (E1-M1)

Coleta e destinação de 
responsabilidade do gerador

IndustriaisAgrossilvopastorisMineração Serviços de
Saneamento

Serviços de 
Transporte

GERAÇÃO

Estratégias (E)Diretrizes (D)

Otimização do controle 
do fluxo dos resíduos

1 - Otimização do controle do fluxo de resíduos 1

Metas (M)

Metas
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AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL E EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL
O Brasil conta com uma legislação ambien-
tal moderna e abrangente, no tocante à ade-
quada gestão dos resíduos sólidos, na qual 
é possível identificar dois princípios vincula-
dos entre si: o primeiro prioriza a não gera-
ção, a redução, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos sólidos, antes do tratamento 
e da destinação final ambientalmente ade-
quada; o segundo compreende que a ges-
tão dos resíduos sólidos deva ser compar-
tilhada entre o poder público, os agentes 
econômicos e o conjunto da sociedade.

No caso da sociedade brasileira, o envolvi-
mento da população na busca de soluções 
para as questões relativas à gestão dos 
resíduos ainda é incipiente. Faz-se então 
necessário revisar valores, princípios e com-
portamentos da relação da sociedade com 
a limpeza urbana no que se refere: 
•  Ao constante descarte de resíduos em vias 

públicas e lotes vagos;
•  À depredação dos equipamentos públicos 

disponíveis para o recebimento dos resídu-
os gerados; 

•  Ao desconhecimento, tanto do cidadão, 
quanto do poder público e do setor empre-
sarial, quanto à sua responsabilidade em 
relação aos resíduos que produzem.

Em outras palavras, objetiva-se mudar con-
ceitos e hábitos culturais extremamente 
arraigados, visando promover alterações 
na forma de se perceber e lidar com os re-
síduos sólidos. Pretende-se, portanto, que a 
sociedade deixe de ignorar a estrita relação 
entre a geração cotidiana de resíduos sóli-
dos e os problemas ambientais e de qualida-

de de vida, que podem advir em decorrência 
da sua gestão inadequada: 
•  Alterar a percepção errônea que se tem do 

“lixo” como algo repugnante e desprovido 
de valor e do qual se quer simplesmente se 
livrar, afastar do campo de visão; 

•  Questionar os padrões insustentáveis de 
produção e consumo.

O PMGIRS-BH propõe o desenvolvimen-
to de modelos integrados e sustentáveis 
de gestão e gerenciamento dos resíduos, 
considerando, de forma articulada, todos 
os fatores da cadeia produtiva de resíduos, 
desde a geração, passando pelo armazena-
mento, coleta, transporte, até o tratamento 
e disposição final. A educação ambiental e a 
mobilização social, nesse contexto, são con-
sideradas estratégias essenciais para que 
esta gestão articulada se concretize, bem 
como para o cumprimento de todas as me-
tas propostas. 

Como a educação é um processo permanen-
te e contínuo de formação e transformação de 
valores, hábitos, atitudes e comportamentos, 
assim devem ser as ações de educação am-
biental para o tema resíduos sólidos:

•  Educação formal, em todos os níveis de 
escolaridade; 

•  Educação não formal, com todos os seg-
mentos sociais, adequando linguagens e 
metodologias.

As ações de mobilização social, por sua vez, 
relacionam-se à adequação das práticas da 
população aos serviços ofertados pela SLU, 
tendo objetivos estratégicos e procedimen-
tos específicos. Elas se adequam à realidade 
local, promovendo e incentivando a partici-
pação e o controle social.  

Apesar do protagonismo da SLU na área da 
educação ambiental e mobilização social, 
os dados analisados na fase de diagnóstico 
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identificaram algumas lacunas na execução 
dos programas e nos mecanismos de ava-
liação dos resultados, a saber: 
•  As perdas de estruturas físicas, como o 

fechamento da Unidade de Educação Am-
biental - UEA, denotando falta de investi-
mentos na área de educação ambiental e 
mobilização social;

•  A preponderância institucional da lógica 
operacional, incompatível com o objetivo 
educativo, dificultando o planejamento, a 
autonomia, a pro-atividade e o estabeleci-
mento de metas para vários projetos;

•  A precariedade de fiscalização e autuação 
às deposições clandestinas, aos vandalis-
mos em equipamentos públicos (URPV, 
LEV etc.) e ao arraigado hábito, de parte 
da população, de descartar resíduos em 
locais inadequados; 

•  A dificuldade de identificação e implanta-
ção de indicadores de monitoramento e ava-
liação e registro de informações, comprome-
tendo a análise dos processos e resultados.

Embora sejam reconhecidas algumas mu-
danças positivas no comportamento do 
cidadão belorizontino, em relação à gestão 
dos resíduos sólidos, ainda é flagrante: 
•  O desconhecimento ou desconsideração 

sobre o funcionamento do sistema da co-
leta de resíduos domiciliares;

•  A disposição inadequada dos materiais re-
cicláveis para a coleta seletiva e dos resídu-
os domiciliares fora do horário estipulado 
pela SLU, tanto pela população, como por 
representantes de setores econômicos; 

•  A deposição clandestina de resíduos volu-
mosos e da construção civil, pelos peque-
nos geradores; 

•  O desconhecimento ou desconsideração 
do princípio da responsabilidade comparti-
lhada, seja pelo cidadão, seja por represen-
tantes de setores econômicos e do poder 

Mobilização social: É um processo 
que promove e incentiva a participa-
ção social.  Para a educadora Nísia 
Werneck (1996), toda mobilização é 
mobilização para alguma coisa, para 
alcançar um objetivo pré-definido, 
um propósito comum. Pressupõe a 
comunicação, a sensibilização e a 
conscientização, pelo sentido do que 
convém a todos. O que dá estabilidade 
a um processo de mobilização social é 
saber que, o que se faz e se decide, no 
campo de atuação de cada indivíduo, 
está sendo feito e decidido por outros, 
em seus próprios campos de atuação, 
com os mesmos propósitos, sentidos e 
responsabilidade pelas consequências.

Educação ambiental: “São proces-
sos por meio dos quais o indivíduo e 
a coletividade constroem valores so-
ciais, conhecimentos, habilidades, ati-
tudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sus-
tentabilidade” (Política Nacional de 
Educação Ambiental, Lei Federal no 

9.795/1999).

Desde 1993, a SLU realiza ações de 
educação ambiental e mobilização 
social, incorporando a noção contem-
porânea de que, somente por meio da 
participação consciente e qualificada 
da população, se alcança uma gestão 
eficaz dos resíduos sólidos.
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Estratégia 2: Incentivo à criação de uma Política Municipal de educação ambiental,  
que contemple a temática de resíduos sólidos

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Criar mecanismos que 
viabilizem e orientem 

a implementação 
de uma atuação da 

Administração Pública, 
com a inclusão da 

temática ambiental

a) Criar um Grupo de Trabalho 
Intersetorial, responsável pela 

condução do processo de 
elaboração participativa da 

proposta de  
minuta para a Política

b) Encaminhar a proposta ao 
Chefe  

do Executivo Municipal

a) Acompanhar 
a tramitação 

da proposta no 
Legislativo Municipal

a) Implementar a Política Municipal de 
educação ambiental

Estratégia 1: Fortalecimento institucional da educação ambiental e da mobilização social

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Promover as 
adequações 

organizacionais 
previstas no PMGIRS-BH

a) Implantar o Plano 
Reestruturação Organizacional 

da SLU

a) Avaliar a estrutura organizacional, para execução das ações 
de educação ambiental e mobilização social e readequar, se 

necessário

Promover a capacitação 
continuada dos gestores 
e servidores públicos na 
temática de educação 

ambiental e mobilização 
social

a) Articular com o setores de 
recursos humanos da PBH, para 
estabelecer a capacitação como 
uma condição para o exercício 

de cargos de gerência da 
Administração Direta e Indireta

b) Obter os rescursos 
necessários para o 

desenvolvimento da 
capacitação presencial na 
plataforma de educação à 

distância
c) Desenvolver o curso de 
capacitação para gestores

a) Capacitar os gestores da PBH

Garantir a estrutura 
física e os recursos 

humanos e materiais 
adequados ao 

desenvolvimento das 
ações de educação 

ambiental e mobilização 
social da SLU

a) Elaborar diagnóstico 
específico de recursos humanos 

e materiais existentes nos 
órgãos públicos que atuam com 

educação ambiental e  
mobilização social

a) Adquirir 
equipamentos e 

realizar contratação 
(ou realocação) 
de servidores, 
para compor o 

departamento de 
mobilização social e 
educação ambiental

a) Avaliar a estrutura física e humana e 
readequar, quando necessário

Contratar equipe e 
recursos para arte-
educação na SLU

a) Estruturar a equipe 
para acompanhamento 

da arte-educação, 
incluindo a identificação 

das potencialidades entre 
os servidores da SLU e a 

reativação de grupo de teatro 
da SLU

a) Elaborar TR e 
contratar o serviço

a) Garantir recursos para a manutenção e 
contratação dos serviços

Implantar/ reativar 
unidades de educação 

ambiental

a) Reativar a unidade de 
educação ambiental da CTRS-

040
b) Identificar locais para 

implantação de novas unidades 
de educação ambiental

a) Desenvolver agenda de educação ambiental nos parques de BH
b) Implantar uma unidade de educação ambiental em cada 

Regional

Estratégia 3: Fortalecimento da atuação conjunta dos setores de educação ambiental e mobilização social e de 
planejamento e de operação, da SLU, nos processos de definição, execução e avaliação das estratégias  

previstas no PMGIRS-BH

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Reavaliar e propor 
novos processos 

internos de trabalho e 
de tomada de decisões, 
tais como elaboração 

conjunta de programas 
e projetos, TRs e editais 

para contratação de 
serviços

a) Garantir a utilização dos 
parâmetros da educação 

ambiental e mobilização social 
nas contratações dos serviços 

de limpeza urbana
b) Desenvolver um estudo 

de viabilidade de políticas de 
compras sustentáveis

a) Garantir a utilização dos parâmentros da educação ambiental 
e mobilização social nas contratações dos serviços de limpeza 

urbana
b) Implementar política de compras sustentáveis

Estratégia 4: Inserção de mecanismos de monitoramento e avaliação das ações  
de educação ambiental e mobilização social

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Criar indicadores de 
monitoramento e 

avaliação das ações de 
educação ambiental e 

mobilização social

a) Definir e implementar 
sistemas de monitoramento 

e avaliação para as ações 
de educação ambiental e 

mobilização social
b) Criar parâmetros qualitativos 
de monitoramento e avaliação 

das ações de educação 
ambiental e mobilização social

c) Garantir recursos para 
aquisição de equipamentos 

e tecnologias para a 
Implementação do sistema de 

monitoramento e avaliação das 
ações de educação ambiental e 

mobilização social

a) Avaliar e manter sistema de monitoramento das ações de 
educação ambiental e mobilização social

Estratégia 5: Incorporação da temática ambiental nos processos decisórios e administrativos dos órgãos da 
Administração Pública Municipal, direta e indireta

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Estabelecer as 
diretrizes ambientais 
a serem incorporadas 

pelos órgãos da 
Administração

a) Criar uma comissão 
Permanente para estudo 

e proposições para a 
implementação das diretrizes 

ambientais, tais como, 
compras sustentáveis, 

padrões de ecoeficiência, 
reaproveitamento e reutilização 

de materiais

a) Implementar e avaliar as diretrizes ambientais

Estratégia 6: FoRtalecimento da cooperação técnica entre SLU, entidades e instituições das áreas de educação 
ambiental e mobilização social com, por exemplo universidades, FJP e IPEA

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Produzir conhecimento, 
conteúdos, estratégias 
e inovações na área de 
educação ambiental e 

mobilização social

a) Identificar as entidades e as 
 instituições prioritárias

b) Propor a celebração de 
convênios e parcerias

a) Formar uma rede 
para o Intercâmbio 

de Informações, 
conhecimentos e 

experiências
b) Divulgar os 
resultados em 

diversas mídias

a) Avaliar e readequar, se necessário, a 
rede para o intercâmbio de informações, 

conhecimentos e experiências                                                                                                                
b) Divulgar os resultados em diversas 

mídias
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Estratégia 7: Desenvolvimento e ampliação dos mecanismos de interlocução, planejamento e execução compartilhada 
da SLU, com entidades e organizações representantes de movimentos sociais que desenvolvem atividades de educação 

ambiental no Município de Belo Horizonte e na Região Metropolitana

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Promover a participação 
popular no manejo 

ambientalmente 
adequado dos resíduos 
sólidos (em observância 
às atribuições definidas 

na Lei 9.011/2005)

a) Identificar os movimentos 
sociais que tenham atuação 

relacionada à temática de 
resíduos sólidos

a) Propor uma 
agenda permanente 

de discussões com os 
movimentos sociais 
que tenham atuação 

relacionada à 
temática de resíduos 

sólidos
b) Criar comissões 
locais tripartites de 
resíduos sólidos e 

educação ambiental, 
por unidade de 
Planejamento

a) Criar núcleos locais de educação 
ambiental e mobilização social

Estratégia 8: Fortalecimento da educação ambiental e mobilização social nos fóruns, comitês,  
Associações, conselhos e eventos estratégicos para o PMGIRS-BH

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Garantir a presença 
de representantes 

da autarquia, nesses 
fóruns, e incluir a 

temática da educação 
ambiental e mobilização 

social

a) Identificar os fóruns, comitês, 
associações, conselhos e eventos 

estratégicos para a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos 

de BH
b) Propor uma agenda permanente 

de discussão com os fóruns, 
comitês, associações, conselhos e 

eventos estratégicos para a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos 

de BH

a) Acompanhar e avaliar a agenda permanente de discussão com os 
fóruns, comitês, associações, conselhos e eventos estratégicos para a 

Política Municipal de Resíduos Sólidos de BH

Estratégia 9: Fortalecimento da participação social, por meio de parcerias com organizações da sociedade civil, 
 visando à implementação das diretrizes do PMGIRS-BH

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Formar multiplicadores 
em diversas organizações 

da sociedade civil

a) Identificar os setores prioritários 
da sociedade civil, universidades, 

conselhos profissionais, entre 
outros

b) Promover ação de formação 
bimestral, com público estimado 

de 40 participantes por formação

a) Reavaliar os setores prioritários da sociedade civil, universidades, 
conselhos 

 profissionais, entre outros
b) Avaliar e aprimorar o conteúdo das formações

c) Promover ação de formação bimestral, com público estimado de  
40 participantes por formação

Implementar agenda 
permanente de formação 
em educação ambiental e 

mobilização social, por meio 
de parcerias com outras 
instituições públicas ou 

privadas, para discussão de 
temas globais afetos aos 

resíduos sólidos

a) Realizar 8 formações anuais

Estratégia 10: Incentivo à interlocução entre a sociedade civil organizada, o poder público e o setor empresarial, 
 para a implementação das diretrizes pertinentes à legislação da gestão dos resíduos sólidos urbanos

Metas

Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Reduzir a geração de 
resíduos, incentivar 

a retenção dos 
resíduos orgânicos 
na fonte geradora e 

eliminar as deposições 
clandestinas, por meio 
da responsabilização 
do cidadão, do poder 

público e do setor 
produtivo

a) Criar um fórum constituído 
pelo Poder Público, entidades 
da sociedade civil e do setor 

empresarial, tais como FIEMG, 
CDL, Redes de Cooperativas de 
Catadores, Câmara Municipal, 

Universidades e Pastorais

a) Implementar as ações de educação ambiental e mobilização  
social definidas no âmbito do fórum

Estratégia 11: Desenvolvimento e ampliação da interlocução da área de educação ambiental e mobilização social da SLU,  
com órgãos públicos localizados em Belo Horizonte

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Adotar práticas 
sustentáveis nos órgãos 

públicos

a) Identificar os órgãos públicos 
localizados no Município de Belo 

Horizonte
b) Realizar formação continuada 
com 30 % dos órgãos públicos 

identificados

a) Realizar formação 
continuada com 60% 
dos órgãos públicos 

identificados

a) Realizar formação 
continuada com 90% 
dos órgãos públicos 

identificados

a) Realizar formação 
continuada com 

100% dos órgãos 
públicos identificados

Estratégia 12: Participação, em conjunto com os demais setores da PBH, do desenvolvimento dos mecanismos de 
transparência e controle social definidos para PMGIRS-BH

Metas
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo  
(até 2020)

Médio Prazo  
(até 2026)

Longo Prazo 
 (até 2036)

Integrar os mecanismos 
definidos para o 

exercício do controle 
social

a) Integrar os mecanismos definidos para o exercício do controle social
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As estratégias de comunicação objetivam:
•  A divulgação das ações do PMGIRS-BH, 

orientando a sociedade sobre as propostas 
para a nova forma de gestão dos resíduos;

•  A realização de ações permanentes que 
sensibilizem e conscientizem toda a socie-
dade para uma mudança de cultura em 
relação ao tema, bem como para exercer o 
controle social no efetivo monitoramento e 
avaliação do Plano. 

Nesse sentido, devem ser planejadas em 
parceria, seja com a equipe responsável 
pela Educação Ambiental e Mobilização 
Social, seja com outras equipes correlacio-
nadas ao tema, tais como do planejamento, 
da área operacional, das regionais adminis-
trativas, etc.

público, que culpabilizam os órgãos públicos 
pelos aspectos negativos da gestão de resí-
duos (ruas e córregos sujos, por exemplo);

•  O uso inadequado e predatório de equipa-
mentos dos serviços de limpeza urbana, 
como, por exemplo, as Unidades de Re-
cebimento de Pequenos Volumes - URPV, 
os Locais de Entrega Voluntária - LEV, ca-
çambas, cestos de lixo leve e cestos cole-
tores comunitários;

•  O desconhecimento ou desconsideração 
do valor econômico dos resíduos sólidos;

•  Os hábitos arraigados e impunes de des-
cartar resíduos nos córregos e logradou-
ros públicos.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
Os meios de comunicação afetos à di-
vulgação e implantação do PMGIRS-BH 
abrangem, desde campanhas, propagandas 
e divulgações em diversas mídias, até a parti-
cularização de linguagens para públicos dife-
renciados em forma de folders, cartilhas, etc. 

Estratégia 1: Fortalecer os mecanismos de comunicação social para divulgação  
das ações a serem executadas no ambito do PMGIRS-BH

Metas 
Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Incentivar, promover e 
ampliar as interfaces do 

setor de comunicação social 
da SLU com os demais 

veículos de comunicação que 
tenham alcance municipal e 

metropolitano

Identificar, otimizar e aprimorar a 
relação entre o setor de Comunicação 
da SLU e os veículos de comunicação 

que tenham alcance municipal e 
metropolitano

Desenvolver ações 
para divulgação 

dos programas da 
SLU nas diversas 

mídias e veículos de 
comunicação, em 

consonância com as 
ações do PMGIRS-BH

Divulgar os programas da SLU 
nas diversas mídias e veículos de 

comunicação, em consonância com as 
ações do PMGIRS-BH

Divulgar e sensibilizar a 
sociedade para incorporação 
das diretrizes da PNRS/2010 

nos comportamentos da 
sociedade, incluindo a 

valorização dos trabalhadores 
com materiais recicláveis

Promover campanhas de comunicação, 
para a incorporação das diretrizes da 
PNRS/2010 nos comportamentos da 

sociedade

Avaliar e monitorar as campanhas de comunicação, voltadas para a 
incorporação das diretrizes da PNRS/2010, e fazer as adequações, 

sempre que necessárias

Ampliar os espaços 
utilizados para divulgação e 

comunicação social das ações 
do PMIGRS-BH

Realizar estudo de viabilidade, para 
a utilização de espaços públicos e 

privados nas ações de comunicação 
social, para implementação das ações  

do PMGIRS-BH

Implementar ações de comunicação, utilizando os espaços públicos e 
privados viabilizados

COMUNICAÇÃO É UM PROCESSO DE 
COMPARTILHAMENTO DE VISÕES E 
INFORMAÇÕES, OBJETIVANDO CONSTRUIR 
UM CONHECIMENTO SOBRE A REALIDADE. 
TEM UM CARÁTER COGNITIVO, CAPAZ DE 
MOBILIZAR E SENSIBILIZAR AS PESSOAS.

AÇÕES DE CONTROLE 
SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR
O controle social sobre as políticas públicas 
é um instrumento de fortalecimento do sis-
tema democrático e está previsto na Consti-
tuição Federal/1988, na Lei no  11.445/2007 
– Política Federal de Saneamento Básico, e 
na Lei no 12.305/2010 – PNRS, que garante 
a participação popular direta ou por meio de 
organizações representativas, seja na for-
mulação das políticas públicas, seja no con-
trole das ações em todos os níveis. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ins-
tituída pela Lei no 12.305/2010:
•  Determina que os órgãos colegiados muni-

cipais, destinados ao controle social, devem 
priorizar a formulação e a execução de políti-
cas municipais de gestão de resíduos;

•  Descreve a necessidade de que a gestão 
integrada dos resíduos sólidos se dê na 
forma de responsabilidade compartilhada 
entre os diversos geradores. Essa respon-
sabilidade compartilhada implica necessa-
riamente no compartilhamento, também, 
do controle sobre as políticas relacionadas 
ao tema.

Dentre os mecanismos de participação e 
controle social sobre políticas públicas te-
máticas, adotados no Brasil, dois se desta-
cam: os conselhos de políticas públicas e as 
conferências temáticas. Outras instâncias 
de controle social, previstas na estrutura le-
gal brasileira e que merecem destaque são 
as Câmaras Municipais, o Ministério Público, 
as Audiências Públicas, as Consultas Públi-
cas, os Grupos de Trabalho e os Fóruns.

É papel da sociedade:

•  Garantir a existência e participar de 
processos de capacitação e formação 
continuada sobre as políticas públicas 
voltadas para a gestão integrada dos 
resíduos sólidos;

•  Buscar informações e promover es-
paços de discussão das políticas pú-
blicas, programas, ações e aspectos 
orçamentários relacionados com o 
PMGIRS-BH;

•  Cobrar para que sejam garantidos os 
mecanismos de controle social pre-
vistos em lei, bem como o acesso às 
informações necessárias para efetivar 
o controle; 

•  Participar das instâncias de controle 
social, de forma a proceder na fisca-
lização e acompanhamento das po-
líticas públicas relacionadas com a 
gestão integrada dos resíduos sólidos;

•  Em casos de não cumprimento do 
que está previsto em lei e esgotadas 
as possibilidades de diálogo, acionar o 
Ministério Público para cumprir a defe-
sa de direitos e do controle social.

Para o pleno funcionamento dos mecanis-
mos de controle social é preciso que:
•  Sejam criadas condições para superar de-

sigualdades diversas que comprometem o 
direito à participação, como as desigualda-
des de gênero, de raça, territoriais, educa-
cionais, etc.;

•  Os espaços de controle social sejam for-
talecidos e aprimorados, em um esforço 
conjunto entre governo e sociedade. Nesse 
sentido, cada um possui um papel e uma 
responsabilidade, de forma a viabilizar a efe-
tividade dos mecanismos de controle social.
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É papel do poder público:

•  Reconhecer o papel da sociedade ci-
vil e a importância do controle social 
para a gestão de políticas públicas 
voltadas para a gestão integrada dos 
resíduos sólidos;

•  Reconhecer os diferentes pontos de 
vista nas tomadas de decisões;

•  Investir na criação de novos meca-
nismos que integrem instrumentos 
de democracia representativa, direta 
e participativa, sobre diversos temas 
ligados à gestão integrada dos resídu-
os sólidos;

•  Garantir estrutura física e recursos 
para que os espaços institucionais de 
participação e controle social possam 
funcionar adequadamente; 

•  Manter os espaços de cogestão orga-
nizados, mobilizados, representativos 
e com bom funcionamento, além de 
garantir capacitação sistemática e 
permanente dos participantes, tanto 
do governo quanto da sociedade civil;

•  Criar e aprimorar mecanismos de aces-
so a informações públicas, especial-
mente sobre a execução do orçamento 
público e das políticas relacionadas com 
a gestão integrada dos resíduos sólidos;

•  Disponibilizar informações em lingua-
gem adequada e transparente, em 
tempo que possibilite o exercício efi-
caz do controle social;

•  Elaborar indicadores adequados para 
acompanhamento do impacto das 
políticas públicas, para facilitar a aná-
lise desse impacto por diferentes seg-
mentos da sociedade.
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Estratégia 1: Fortalecimento da estrutura interna da SLU, para constituição de um sistema 
 integrado de monitoramento e avaliação

Metas Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
 (até 2020)

Médio Prazo 
 (até 2026)

Longo Prazo  
(até 2036)

Constituir grupo de 
monitornamento e 

avaliação das ações 
previstas no PMGIRS-BH

Constituir grupo multidisciplinar, 
para conduzir os processos de 

monitoramento, avaliação e revisão do 
PMGIRS-BH e promover a capacitação 

dos membros do grupo

Realizar os processos do monitoramento e avaliação previstos

Estratégia 3: Fortalecimento das Instâncias institucionais da PBH já existentes para controle social das ações do PMGIRS-BH
Metas Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo 
(até 2036)

Incluir as pautas de controle 
social do PMGIRS-BH nas 
atividades e atribuições 

da Ouvidoria do Município 
de BH e de outros 

instrumentos institucionais 
de relacionamento com os 

cidadãos

Criar equipe responsável pela 
capacitação de servidores públicos 

lotados em áreas estratégicas ( 
Ouvidoria do Municipio de BH, Disque 
156, etc) e desenvolver metodologia 
e material pedagógico para ações de 
capacitação de servidores públicos 
de áreas que promovem a interação 

com os cidadãos

Implementar 
atividades de 

capacitação junto a 
50% dos servidores 

públicos de áreas 
que promovem a 
interação com os 

cidadãos

Implementar atividades 
de capacitação junto a 
100% dos servidores 
públicos de áreas que 
promovem a interação 

com os cidadãos e 
realizar processos 
de monitoramento 

e avaliação das 
ações, tornando 
esses processos 

permanentes, sendo 
aplicados sempre que 

necessários

Realizar processos de 
monitoramento e avaliação 
das ações de capacitação 

de servidores e tornar esses 
processos permanentes, 

sendo aplicados sempre que 
necessários

Estratégia 4: Fortalecimento dos mecanismos de transparência das ações relacionadas ao PMGIRS-BH
Metas Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo 
(até 2020)

Médio Prazo 
(até 2026)

Longo Prazo
 (até 2036)

Desenvolver e implementar 
mecanismos diversos de 

transparência, para ampliar 
a divulgação das ações do 

PMGIRS-BH

Instituir e capacitar grupo de 
transparência, para produzir e 
distribuir informações sobre o 

PMGIRS-BH

Criar site na rede mundial 
de computadores, páginas 
em redes sociais e outros 
veículos, para divulgação 
das ações previstas e em 

fase de implementação do 
PMGIRS-BH

Avaliar a eficiência e a eficácia dos mecanismos 
de transparência e rever esses mecanismos, 

sempre que necessário

Estratégia 2: Fortalecimento de Conselho Municipal de Saneamento, para assumir o acompanhamento  
e o controle social das ações previstas no PMGIRS-BH

Metas Ações

Emergencial (até 2017) Curto Prazo  
(até 2020)

Médio Prazo  
(até 2026)

Longo Prazo 
 (até 2036)

Incluir, como pauta de 
discussão no COMUSA, 
o acompanhamento das 

ações propostas e controle 
social do PMGIRS-BH, 

garantindo a participação 
social

Incluir, como pauta de discussão 
do COMUSA, o acompanhamento 
das ações propostas e o controle 
social do PMGIRS-BH garantindo 

a participação social, adotando os 
mesmo

Realizar diagnóstico 
situacional da capacidade 
técnica e operacional do 
Conselho Municipal de 

Saneamento e do Fundo 
Municipal de Saneamento, 
para cumprir a função de 

controle social do PMGIRS-
BH, propondo as alterações 
necessárias ou a criação de 

conselho específico, precedido 
de conferência específica

Implementar 
as alterações 
apresentadas 

pelo relatório do 
diagnóstico

Avaliar a eficiência, 
a eficácia e a 

efetividade da 
atuação do Conselho 

(COMUSA ou 
Conselho específico) 

e o uso dos 
recursos do Fundo 

Municipal de BH 
(de Saneamento 
ou específico) e 

rever, sempre que 
necessário

RECOMENDAÇÕES PARA 
O ACOMPANHAMENTO  
DO PMGIRS-BH
Após o término do processo de constru-
ção do PMGIRS-BH, recomenda-se instituir 
agendas de continuidade, por grupos de 
interesse ou tipologia de resíduos, de forma 
a promover uma atuação integrada entre to-
dos os agentes envolvidos.  Os gestores mu-
nicipais, responsáveis pela implantação e 
operacionalização do Plano, estabelecerão 
essas agendas, incentivando a participação 
da sociedade civil organizada, por meio dos 
setores acadêmico, popular e empresarial.  

É importante que se tenha claro o papel arti-
culador do poder público, com vistas à por em 
prática o Plano de Gestão dos Resíduos Sóli-
dos, para que não haja espaço vazio entre a 
sua conclusão e sua efetiva implantação.

Nesse sentido, no prazo emergencial, é re-
comendado que o COMUSA assuma o pa-
pel de instância responsável pelo acompa-
nhamento e controle social do PMGIRS-BH, 
assim como sejam adotados os mesmos 
procedimentos de revisão aplicados ao Pla-
no Municipal de Saneamento, ou seja, atuali-
zação dos dados e informações, a cada dois 
anos, e revisão de diretrizes, metas e ações, 
a cada quatro anos.

INDICADORES E PARÂMETROS PARA 
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES DO PLANO

Os indicadores retratam aspectos quali-
tativos ou quantitativos relativos aos pro-
cessos, aos resultados, à estrutura física, 

ao meio ambiente e à sustentabilidade, po-
dendo ser representados por taxa ou coefi-
ciente, índice, número absoluto e evento. A 
partir de um ou mais indicadores, é possível 
compor índices que descrevem e/ou apre-
sentam uma relação entre vários aspectos 
de uma realidade.

Essa ferramenta serve como apoio ao diag-
nóstico, planejamento e monitoramento de 
processos, contribuindo para a tomada de 
decisões com maiores possibilidades de 
acertos.
  
No âmbito da gestão e gerenciamento dos 
resíduos sólidos, a partir de uma base de da-
dos confiável, torna-se possível montar um 
sistema de informações adequado, o qual 
permitirá a construção e o cálculo de indica-
dores e índices referentes ao planejamento, 
prestação, regulação, fiscalização e controle 
social dos serviços prestados.   

Como instrumento de acompanhamento 
do PMGIRS-BH, poderá ser adotada uma 
série de indicadores, agrupados por tipo de 
serviço e manejo dos resíduos, conforme 
apresentado a seguir. 

OS INDICADORES SÃO UTILIZADOS COM A 
FINALIDADE DE SE CONHECER UMA SITUAÇÃO 
EXISTENTE, APOIAR A TOMADA DE DECISÃO 
E APONTAR OS CAMINHOS A SEGUIR. 
CONTRIBUEM PARA PLANEJAR, COMUNICAR, 
ACOMPANHAR, AVALIAR, COMPARAR E 
MELHORAR O DESEMPENHO AO LONGO DO 
TEMPO. ESSA MEDIDA VAI AJUDAR A AVALIAR 
COMO ESTÁ A SITUAÇÃO, SE ESTÁ ADEQUADA 
OU NÃO E COMPARAR A SUA EVOLUÇÃO AO 
LONGO DO TEMPO.
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Manejo de Resíduos Sólidos Públicos

•  Taxa de cobertura dos serviços de limpeza 
de vias e logradouros, em relação à exten-
são total de vias urbanas (%);

•  Custo unitário médio do serviço de varri-
ção (R$/km de sarjetas varridas);

•  Taxa de automação dos serviços de var-
rição (%): extensão de sarjetas varridas  
com serviço mecanizado,  em relação à  ex-
tensão total de sarjetas varridas (serviços 
manual e mecanizado); 

•  Produtividade média dos varredores: ex-
tensão total de sarjeta varrida, por total de 
varredores por dia (km/empregado/dia);

•  Taxa de automação dos serviços de limpe-
za de boca de lobo: total de bocas de lobo 
limpas pelo serviço mecanizado no perío-
do, por total de bocas de lobo (%); 

•  Taxa de utilização de água de reuso, em 
relação ao consumo total de água (potável 
+ de reuso), para limpeza de eventos ou la-
vação de vias (%);

•   Volume de água (de reuso ou potável), 
por extensão de vias ou de sarjetas limpas 
pelo serviço de lavação (l/km); 

 Manejo de Resíduos Domiciliares

•  Taxa de cobertura do serviço de coleta indi-
ferenciadade resíduos domiciliares, em re-
lação à população total do município (%);

•   Taxa de cobertura da coleta   domiciliar em 
ZEIS, em relação à população total das ZEIS 
(%) = população atendida / população total 
das  ZEIS;

•   Taxa de aterramento dos resíduos domici-
liares, em relação ao total de resíduos urba-
nos (domiciliar + público) manejados pela 
SLU (%) - expressa em termos  de  massa;

•  Taxa de cobertura do serviço de coleta 
seletiva em relação ao total de bairros (%) 

= número de bairros atendidos/ número 
total de bairros existentes no município;

•  Taxa de cobertura do serviço de coleta se-
letiva, de PMPV, em relação a população 
(%) = população atendida / população to-
tal do munícipio;

•  Taxa de cobertura do serviço, de coleta 
seletiva porta a porta, em relação à popu-
lação (%) = população atendida porta a 
porta / população total do munícipio;

•  Taxa de cobertura do serviço de coleta se-
letiva ponto a ponto, em relação à  popu-
lação (%)  = população atendida ponto a 
ponto / população total do munícipio;

•  Taxa de material recolhido pela coleta sele-
tiva PMPV, em relação à quantidade total 
coletada de resíduos sólidos domiciliares 
(%) = massa coletada de materiais reciclá-
veis PMPV/ massa total coletada de resí-
duos sólidos domiciliares;

•  Produtividade por trabalhador, por tipo de 
tecnologia de processamento dos reciclá-
veis PMPV (kg/homem x período) = massa 
total triada por unidade / número total de 
triadores em um período de tempo;

•  Produtividade por unidade de processa-
mento de recicláveis, em relação à capaci-
dade instalada (%) = Massa processada / 
capacidade de produção da unidade;

•  Taxa de recuperação de materiais reciclá-
veis, em relação à quantidade total cole-
tada ou índice de rejietos (%) = massa de 
recicláveis, comercializada / massa total 
coletada de forma seletiva;

•  Taxa de catadores organizados, em relação 
ao total de catadores (%) = quantidade de 
catadores organizados, em relação ao to-
tal de catadores (avulsos e organizados);

•  Taxa de catadores remunerados pelo ser-
viço público de coleta, em relação ao total 
de catadores (%) = Quantidade de cata-
dores remunerados pelo serviço público 

de coleta, em relação à quantidade total 
de catadores;

•  Taxa de prédios públicos municipais com 
a coleta seletiva solidária implantada, em 
relação ao total de prédios públicos exis-
tentes (%). 

Manejo de Resíduos de Serviços de  
Saúde

•  Massa de resíduos de serviços de saúde 
(RSS) coletada per capita (apenas por co-
letores públicos), em relação à população 
urbana kg/(1.000 habxdia);

•  Taxa de RSS coletada nos estabelecimen-
tos de saúde, em relação à quantidade 
total coletada de resíduos (domiciliares + 
públicos) (%);

•   Taxa de ações de fiscalização referentes à 
elaboração e implantação dos PGRSS, em 
relação ao total de estabelecimentos ca-
dastrados (%);

•   Taxa de elaboração de PGRSS em relação 
ao total de estabelecimentos de saúde ca-
dastrados (%);

•  Taxa de implantação de PGRSS, em rela-
ção ao total de estabelecimentos de saúde 
cadastrados (%);

•   Incidência de resíduos comuns no total de 
RSS coletados nos estabelecimentos de 
saúde (%);

•  Taxa de reciclagem de resíduos comuns, 
em relação à quantidade total coletada 
de resíduos comuns nos estabelecimen-
tos de saúde (%);

•   Incidência de resíduos infectantes no total 
de RSS coletados nos estabelecimentos 
de saúde (%).

Manejo dos Resíduos de Construção Civil

•  Massa de resíduos da construção civil 
(RCC) coletada per capita em relação à po-

pulação urbana (kg/habitante x dia);
•  Taxa de RCC coletada, em relação à quanti-

dade total coletada de resíduos (domicilia-
res + públicos) (%);

•  Número de ações de educação ambiental, 
por tipo de evento para a erradicação de 
deposições clandestinas;

•  Taxa de eventos de educação ambiental 
per capita para erradicação das deposi-
ções clandestinas, em relação à população 
total (nº eventos/habitante);

•  Número de pontos de deposições irregula-
res por mil habitantes;

•  Massa recuperada de RCC, em relação à 
quantidade total removida na limpeza cor-
retiva  de deposições irregulares (%);

•  Número de ações contínuas de fiscaliza-
ção dos agentes do fluxo dos resíduos da 
construção civil (transportadores, destina-
ções, geradores etc)

•  Número de URPV instaladas, por habitantes;
•  Massa manejada de RCC per capita, em rela-

ção à população urbana (Kg/habitante dia);
•  Taxa de resíduos destinados às URPV, em 

relação à quantidade total manejada de 
RCC (%); 

•   Taxa de segregação dos resíduos nas 
URPV, em relação à quantidade total rece-
bida (%); 

•  Taxa de resíduos destinados às ERE, em 
relação à quantidade total manejada de 
RCC (%);

•  Taxa de reciclagem de RCC nas ERE, em 
relação à quantidade total manejada de 
RCC (%);

•  Taxa de resíduos Classe A (cerâmicos e 
cimentícios) reciclados, em relação à quan-
tidade total recebida de RCC nas ERE (%);

•  Taxa de agregado reciclado utilizado em 
obras públicas do município, em relação à 
quantidade total produzida nas ERE (%);

•  Taxa de resíduos destinados às ATT/Ater-
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ro, em relação à quantidade total maneja-
da de RCCV (%).

Manejo dos Resíduos Orgânicos de Fei-
ras, Sacolões e Congêneres, incluindo 
Resíduos de Poda

•  Incidência de matéria orgânica, na quanti-
dade total de resíduos coletados (domici-
liares + públicos) (%);

•  Incidência de matéria orgânica na quanti-
dade total de resíduos domiciliares coleta-
dos (%);

•  Taxa de matéria orgânica recuperada (de 
feiras, sacolões e congêneres), em relação à 
quantidade total de resíduos coletados (%);

•  Taxa de estabelecimentos participantes da 
coleta seletiva de orgânicos, em relação ao 
potencial de estabelecimentos geradores 
de orgânicos (%);

•  Massa de matéria orgânica recuperada, 
em relação ao número de estabelecimen-
tos participantes da coleta seletiva de or-
gânicos (Kg/estabelecimento);

•  Taxa de matéria orgânica recuperada, em 
relação ao potencial de geração (%);

•  Taxa de rejeitos, em relação à quantidade 
total de resíduos orgânicos coletados sele-
tivamente (%);

•  Taxa de matéria orgânica utilizada, em rela-
ção ao total de resíduos processados pela 
compostagem (%);

•  Taxa de podas utilizadas, em relação ao 
total de resíduos processados na compos-
tagem (%);

•  Taxa de composto produzido, em relação à 
quantidade total de resíduos processados (%);

•  Taxa de composto orgânico utilizado pelo 
poder público, em relação à quantidade to-
tal produzida (%);

•  Taxa de composto orgânico destinado às 

instituições (públicas e privadas), em rela-

ção à quantidade total produzida (%);
•  Taxa de resíduos destinados à composta-

gem, em relação à capacidade de   proces-
samento instalada (%).

Resíduos de Grandes Geradores equipa-
rados aos Resíduos Domiciliares

Os principais parâmetros sugeridos para 
definição dos indicadores para acompanha-
mento da otimização da gestão e dos servi-
ços públicos prestados são: 

•  Número de estabelecimentos identificados;
•  Número de estabelecimentos geradores 

(potencial existente); 
•  Receita arrecadada com o serviço de coleta; 
•  Massa de resíduos coletada; 
•  Geração de resíduos, por tipo de estabe-

lecimento;
•  Geração de resíduos, por porte de estabe-

lecimento;
•  Número de PGRSE aprovados;
•  Acompanhamento do processo de elabo-

ração do estudo de viabilidade para subsi-
diar decisão de continuidade da prestação 
dos serviços; 

•  Acompanhamento da implantação de sis-
tema de rastreabilidade do fluxo dos resí-
duos.

Resíduos Reversos

Os principais parâmetros sugeridos para 
definição dos indicadores de acompanha-
mento da implementação dos sistemas de 
logística reversa obrigatória são: 

•  Número de pontos de entrega instalados, 
por tipo de resíduo;

•   Identificação das despesas municipais pe-
los serviços prestados para implementa-
ção da logística dos resíduos reversos;

•  Acompanhamento da publicação de de-
creto, assim como da formação de parce-
rias entre entidades envolvidas com vistas 
ao cumprimento da  meta relativa à obri-
gatoriedade de elaboração/implantação 
de PGRSE, pelas áreas receptoras destes 
resíduos; 

•  Acompanhamento da implantação de sis-
tema de logística reversa, em consonância 
com os acordos setoriais em progresso, con-
templando a efetivação dos chamamentos 
públicos previstos inicialmente para os seto-
res de Pneu e Vidro, assim como pela efetiva-
ção da assinatura do acordo setorial a nível 
municipal, com os setores responsáveis;

•  Acompanhamento do chamamento pú-
blico, para cadastramento de empresas 
licenciadas receptoras destes resíduos, 
com vistas ao cumprimento da meta de 
divulgação;  

•  Acompanhamento do processo de defini-
ção de medidas para atração de indústrias 
de beneficiamento/reciclagem de resídu-
os de logística reversa na RMBH, em par-
ceria com  o governo Estadual.  

Ações de Educação Ambiental, Comuni-
cação, Mobilização e Controle Social

Os principais parâmetros a serem utilizados 
para a definição dos indicadores de monito-
ramento das ações de comunicação social, 
mobilização, educação ambiental e controle 
social são:

•  População atingida por atividades de mo-
bilização social e educação ambiental por 
evento;

•  População atingida por atividades de co-
municação social por evento;

•  Número de campanhas, propagandas e 
divulgações realizadas por ano, por tema 
 

Indicadores Econômicos 
•  Incidência das despesas com o manejo de 

resíduos sólidos nas despesas correntes 
da prefeitura (%);

•  Despesa per capita com manejo de resí-
duos sólidos, em relação à população (R$/
habitante); 

•  Taxa de despesas cobertas pela receita ar-
recadada pela TCR,  em relação à despesa 
total da Prefeitura com manejo de RSU (%);

•  Incidência das despesas com empresas 
contratadas para execução de serviços de 
manejo RSU nas despesas com manejo de 
RSU (%): despesa da Prefeitura com em-
presas contratadas, em relação a Despesa 
total da Prefeitura com manejo de RSU;

•  Autossuficiência financeira da Prefeitura 
com o manejo de RSU (%): receita arre-
cadada com manejo de RSU, em relação 
à despesa total da Prefeitura com manejo 
de RSU);

•  Incidência dos custos por grupo de ser-
viços (%) (custos por grupo de serviços/
custo total dos serviços). Grupos de ser-
viços: Gestão e serviços de limpeza de 
vias; Gestão e gerenciamento de ser-
viços de manejo e destinação de RDO;  
Gestão e gerenciamento de serviços de 
manejo e destinação de RSS; Gestão e 
gerenciamento de serviços de manejo e 
destinação de RCC.

A AVALIAÇÃO DO PLANO SERÁ REALIZADA 
A PARTIR DAS METAS ESTABELECIDAS, 
CUJO CUMPRIMENTO OU NÃO PERMITIRÁ 
VERIFICAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO 
DE CADA AÇÃO PROPOSTA, ASSIM COMO 
EFETUAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS À 
MEDIDA DE SUA IMPLANTAÇÃO.  



NOTAS
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