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1 - INFORMAÇÕES GERAIS 
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2 - INTRODUÇÃO 

À participação da sociedade nos processos de formulação, planejamento, execução e 

fiscalização de políticas públicas está cada vez mais frequente e consolidado. 

 

Neste sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – Lei 12.305/2010, a 

Lei Estadual 18.031/2009 e o  Decreto nº 8.243/2014, que institui a Política Nacional de 

Participação Social – PNPS e Sistema Nacional de Participação Social – SNPS e dá 

outras providências, estabelecem a participação e o controle social como prioridade em 

todas as etapas dos Planos de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

desde sua elaboração até o monitoramento das ações implementadas, não somente 

porque asseguram a gestão participativa, mas principalmente porque dão legitimidade 

ao Plano, uma vez que o cidadão passa a se reconhecer como coautor e, portanto, 

responsável, juntamente com os setores público e privado, pelo sucesso da 

implementação.  

 

Conforme preconiza a PNRS, o diálogo entre o poder público e a sociedade tem papel 

estratégico durante o processo de construção dos planos de gestão de resíduos, e será 

mais eficiente se acontecer com grupos organizados e entidades representativas dos 

setores econômicos e sociais de cada comunidade ou região. 

 

Portanto, visando garantir espaços de discussão e participação durante a elaboração 

do PMGIRS-BH e a validação do produto 2 – etapa de diagnóstico foram realizadas 3 

(três) Audiências Regionais, com apresentação e debate dos dados levantados pela 

consultoria contratada Myr Projetos Sustentáveis. 

 

2.1 A ETAPA DE DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A etapa de diagnóstico dos resíduos sólidos prevista na elaboração do PMGIRS-BH 

tem como objetivo principal o entendimento do cenário atual da situação dos resíduos 

sólidos e das ações geradoras destes em Belo Horizonte. Em atendimento a PNRS 

foram analisados os resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos 
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comerciais e prestadores de serviço, resíduos de saneamento básico, resíduos 

industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos 

agrossilvipastoris, resíduos de transporte e resíduos de mineração.  

 

O diagnóstico apresenta o descritivo dos principais aspectos da gestão e 

gerenciamento dos resíduos do município de Belo Horizonte e da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH), levantando e analisando dados socioeconômicos, 

ambientais, financeiros, técnico-operacionais, legais, de educação ambiental, de 

mobilização social, infraestrutura e estrutura organizacional considerando as 

particularidades, limitações e potencialidades de BH. Dessa forma, foram objetivos do 

diagnóstico: 

 levantar informações de geração quantitativas e qualitativas; 

 identificar os fluxos desde a geração até a disposição final; 

 Identificar os impactos sociais, econômicos e ambientais, bem como os passivos 

ambientais decorrentes da disposição inadequada; 

 analisar criticamente a estrutura organizacional, as instalações, a mão de obra 

empregada, os métodos e procedimentos adotados pela SLU e demais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

envolvidos na gestão dos resíduos sólidos para equacionar e resolver as 

questões técnicas operacionais, funcionais, sociais, de fiscalização, ambientais e 

econômico-financeiras associadas à limpeza urbana. 

 

A avaliação da situação dos resíduos sólidos em Belo Horizonte foi realizada a partir da 

coleta e sistematização de dados existentes nos órgãos da Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) e outras fontes de dados disponíveis, com abrangência mínima de 5 

anos (2007-2013) e quando possível com informações de 2014 e 2015. Nesta etapa, 

ainda foram gerados os dados primários da pesquisa “Inventário dos Catadores de 

Materiais Recicláveis” com atuação em Belo Horizonte.   
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3 - DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

As datas das audiências para apresentação do diagnóstico do PMGIRS-BH foram 

definidas na reunião do Conselho Consultivo realizada no dia 13/11/15. Após essa data 

a assessoria de comunicação da SLU, juntamente com o departamento de mobilização 

social e a Myr Projetos, planejaram e realizaram contatos com a equipe da Secretaria 

Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada – SMAGC e das Secretarias de 

Administração Regional Municipal para definição de local, entrega de convites e 

solicitação de auxílio na divulgação das audiências. Por meio do site da PBH, link do 

PMGIRS-BH também foram divulgadas as datas e locais destas audiências para 

apresentação do Diagnóstico. A divulgação das datas das audiências para 

apresentação do diagnóstico dos resíduos sólidos foi ainda incluída na pauta da 

reunião do mensal dos Sercretários das Administrações Regionais do dia 09/12/15.  

 

Cabe ainda lembrar que para a elaboração do PMGIRS-BH foram criadas outras 

esferas participativas para discussão e validação das etapas que receberam convites e 

auxiliaram na divulgação da audiência. Estas estâncias são:  

 Comitê Diretor, criado pelo Decreto nº. 15.745/2014, é formado por 15 

representantes dos principais órgãos públicos municipais envolvidos direta ou 

indiretamente com a gestão dos resíduos sólidos em Belo Horizonte. Tem 

caráter deliberativo e como principal função à aprovação dos produtos. Nesta 

etapa de diagnóstico reuniu-se em 07/10/2015 e 11/12/2016. 

 Conselho Consultivo, criado pelo Decreto nº. 15.745/2014, é formado por 30 

membros sendo 15 representantes do poder público (municipal, estadual e 

federal) e 15 da sociedade civil organizada (segmentos empresarial, técnico-

acadêmico, popular).  Tem natureza consultiva e visa garantir a participação 

social na elaboração do PMGIRS-BH. Na etapa de diagnóstico foi reunido no dia 

13/11/2016. 

 Grupos de Discussão Temáticas - GDT, têm o objetivo de ampliar a 

compreensão a respeito de um projeto, programa, serviço ou informação. É uma 

técnica de pesquisa com abordagem exploratória e qualitativa em grupo de 

tamanho reduzido, para propiciar a interação entre os membros – entre 7 e 12 



 

 

 

 

Página: 11/50  

Arquivo: 126-RELATORIO-AUDIENCIAS-DIAG-R06-160411 

integrantes. Na etapa de diagnóstico foram realizados 6 grupos temáticos 

(inventário de catadores, coleta seletiva, limpeza urbana e grandes geradores, 

resíduos de construção civil, resíduos de serviços de saúde, resíduos reversos) 

entre os dias 21/11 e 04/12, onde também foram divulgadas as datas para que 

os presentes pudessem participar e contribuir com a divulgação das audiências.  

 

 

Conforme metodologia definida no Plano de Comunicação e Mobilização Social - 

PCMS, foi previsto o agrupamento das Regionais Administrativas de BH em grupos de 

3 para a realização das audiências públicas da etapa de diagnótico de forma que ao 

final do trabalho todas tenham sido beneficiadas pela ocorrência de eventos públicos. 

Diante disso, para esta etapa foram realizadas audiências nos dias  14, 15 e 

16/12/2015, na Regional Oeste para o público também da Centro-sul e Barreiro, na 

Regional Leste para também os moradores da Nordeste e Noroeste, e na Pampulha 

para os também interessados de Venda Nova e Norte, respectivamente.    
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Considerando-se o público dos 3 eventos de audiência pública da etapa de diagnóstico  

foi registrado um total de 146 pessoas. As listas de presenças encontram-se nos 

anexos deste relário.  
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4 - RELATO DAS AUDIÊNCIAS 

As audiências foram planejadas para ter duração máxima de 3 hrs, conforme 

programação da Tabela 1: 

 

TABELA 1 - PROGRAMAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA ETAPA DE 
DIAGNÓSTICO 

Horário (horas) Programação 

19:00 - 19:20 Credenciamento 

19:20 – 19:30 Abertura da audiência por representante da SLU 

19:30 – 20:00 SLU apresenta o que é o Plano Integrado de Gestão de Resíduos 

Sólidos para Belo Horizonte - PMGIRS-BH. Patricia Dayrell 

coordenadora do grupo técnico de trabalho do PMGIRS. 

20:00 – 21:00 Myr apresenta o Diagnóstico Preliminar do PMGIRS-BH.  

Inscrições para falas e perguntas dos participantes 

21:00 – 21:40 Manifestação dos presentes (fala e perguntas dos inscritos) 

21:40 – 22:00 Respostas e considerações da SLU e Myr. 

22:00 Encerramento da audiência 

.  

Os participantes assinaram a lista de presença na chegada aos locais das audiências e 

também puderam fazer um breve lanche enquanto aguardavam o início das 

apresentações.  

 

As reuniões foram abertas pelo Sr. Pedro Heller, Diretor de Planejamento da SLU. 

Passou a palavra para a Sra. Patrícia (SLU) que fez uma exposição quanto aos 

objetivos e o andamento do PMGIRS, além de detalhar o processo participativo de 

cada etapa de construção do plano. A apresentação realizada pela representante da 

SLU encontra-se em anexo.  

 

Em seguida, foi iniciada a apresentação do Diagnóstico Preliminar dos Resíduos 

Sólidos pela representante da Myr Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda, Marina 

Guimarães. Sua exposição, em anexo, teve como ordenamento: 
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 Contextualização; 

 Os Serviços de Limpeza Urbana; 

 Resíduos de Construção Civil; 

 Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Resíduos de Logística Reversa; 

 Outros Resíduos; 

 Educação Ambiental; 

 Desafios para o PMGIRS-BH. 

Na contextualização foram apresentados dados secundários levantados pela Myr 

Projetos Sustentáveis envolvendo o recorte espacial do estudo, população e estimativa 

de geração de resíduos de Belo Horizonte e RMBH; relação direta entre a situação 

econômica e a geração de resíduos; custos totais da SLU com os serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

No item “ Os Serviços de Limpeza Urbana” foram abordados os de varrição, capina e 

roçada, limpeza de boca de lobo, lavação e raspagem de vias e de outros logradouros. 

Na coleta de resíduos sólidos domiciliares foram apresentados dados sobre coleta em 

áreas de urbanização formal, coleta seletiva e coleta em áreas de ZEIS – Zonas  

Especiais de Interesse Social (vilas e favelas) e outros serviços de limpeza quanto a 

frênquência, cobertura, evolução do quantitativo e tipo dos serviços realizado e massa 

coletadas, entre outros. Para se ter uma dimensão do trabalho realizado pela SLU foi 

apresentada a comparação da extensão de área varrida, limpa ou lavada para cada 

serviço em comparação com o tamanho da Av. do Contorno, Lagoa da Pampulha, Av. 

Afonso Pena ou Estádio Mineirão e piscinas olímpicas.  

 

Na sequência foram apresentados os dados relativos à geração dos resíduos 

domiciliares, forma de execução, frenquência e cobertura dos serviços de coleta de 

resíduos domiciliares na cidade formal e em ZEIS, coleta de grandes geradores, 

resíduos orgânicos processados na compostagem, coleta seletiva de recicláveis papel, 

metal, vidro e plástico, além de informações sobre triagem com participação das 

cooperativas no processo de aproveitamento dos recicláveis, e a destinação desses 

resíduos. 
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No que diz respeito ao “Inventário de Catadores de Materiais Recicláveis” foram 

apresentados a metodologia de identificação dos catadores avulsos e catadores 

organizados e os resultados comparativos que permitiram identificar: perfil 

socioeconômico, caracterização da atividade, renda mensal, comercialização versus 

produção. Foram apresentados os resultados dos cruzamentos de dados, tendo em 

vista identificar a origem do material coletado, assim como os principais pontos de 

venda do mesmo. 

 

Foi mostrado o levantamento, conforme exigência da PNRS, em relação a todos os 

tipos de resíduos gerados no município, além daqueles cujo manejo é de 

responsabilidade do governo municipal. Dentre estes, destacou-se os resíduos de 

construção civil e demolição (RCCV), os resíduos dos serviços de saúde (RSS) e os 

resíduos reversos.  

 

Sobre os Resíduos de Construção Civil e Volumosos foi apresentado que os mesmos 

são de responsabilidade do gerador, sendo a PBH responsável pelo gerenciamento 

dos resíduos produzidos nas obras públicas e por ações para minimizar os problemas 

de destinação inadequada realizadas pela SLU. A SLU gerencia ainda 32 unidades de 

recebimento de pequenos volumes (URPVs) distribuídas nas 9 regionais 

administrativas existentes em Belo Horizonte, além de duas estações de reciclagem de 

entulho – ERE que também recebem resíduos de construção civil de particulares, uma 

localizada na Pampulha com e outra que funciona na CTRS-040. 

 

Foram apresentados as definições sobre os geradores de RSS e fluxos do 

gerenciamento desde sua geração até a disposição final, incluindo a etapas intra e 

extra estabelecimentos. O gerenciamento dos RSS é de responsabilidade do gerador, 

sem que o poder público tenha ônus pelo manejo e destinação, com excessão dos 

resíduos das unidades públicas de saúde (CONAMA nº 358/05). Foi apresentada ainda 

a classificação e composição dos RSS para demonstração da necessidade de 

segregação e diminuição do risco de contaminação. Apresentou-se ainda dados sobre 

a geração, o quantitativo de unidades geradoras a a partir do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), os processos de licenciamento de Plano de 
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Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS e veículos para transporte de RSS 

realizados pela SLU, e a fiscalização da vigilância sanitária destacando a dificuldade de 

rastreabilidade e de identificação e licenciamento dos “pequenos geradores”.  

 

Foram também abordados temas como logística reversa e o princípio da 

responsabilidade compartilhada. Foram destacados os papéis dos atores envolvidos, 

como caso o titular do serviço público de limpeza urbana realize atividades de 

responsabilidade de outros agentes, deverá ser devidamente remunerado, já o 

consumidor/ gerador deverá separar e entregar nos pontos de recebimentos definidos, 

os resíduos, tais como como: agrotóxicos, pneus, lâmpadas, embalagens em geral, 

pilhas e baterias, óleo lubrificante, eletrônicos e outros. 

 

A Sra. Marina também comentou sobre a geração, responsabilidade e destinação final 

dos resíduos de serviços de saneamento, industriais, agrossilvopastoris, serviços de 

transporte e de mineração. Foram apresentadas ainda as principais ações de educação 

ambiental e mobilização social realizadas pela SLU.  

 

O encerramento da exposição dos resultados da etapa de Diagnóstico foi a 

apresentação dos principais desafios já mapeados para a gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos em Belo Horizonte. 

 

Em seguida foi aberta a participação dos ouvintes inscritos durante a apresentação. 

Todos se manifestaram e depois tiveram suas colocações comentadas ou dúvidas 

respondidas pela equipe da SLU ou Myr Projetos Sustentáveis.  Durante as 3 

audiências públicas realizadas para a etapa de diagnóstico do PMGIRS-BH tivemos a 

manifestação de representantes da Gerência de Fiscalização da PBH, associações de 

bairros, ONGs, conselhos municipais, redes de catadores de materiais recicláveis e 

moradores. Abaixo relacionamos os representantes, as entidades bem como suas 

respectivas colocações: 

 

Audiência 1 – Regional Oeste, Barreiro e Centro-Sul – 14/12/2015 
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1. Ernani Ferreira Leandro – Conselho Municipal de Saneamento de BH (Comusa), 

Comissão Popular da Regional Oeste, Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo (Comforça), Conselho de 

Segurança Pública (Consep) 125ª Cia da Polícia Militar.  

Pediu maiores esclarecimentos sobre o Plano de Comunicação e cronograma de 

eventos e também que a audiência fosse realizada em todas as regionais sem a 

coincidência de outros eventos.  

  

2. Fabiana da Cruz Ovídio – Associação dos Recicladores de Belo Horizonte 

(Associrecicle).  

Comentou sobre a situação do galpão e estrutura das associações e pediu solução e 

maior apoio. Detacou também a necessidade de educação ambiental para maior 

conscientização.  

 

3. Neli de Souza Silva Medeiros – Central Cooperativa Rede Solidária de 

Trabalhadores de Materiais Recicláveis de MG (Redesol-MG). 

Comentou que algumas das ponderações realizadas nos GDTs não haviam sido 

incorporadas ao diagnóstico como o nº de catadores no Barreiro. Também pediu 

esclarecimento sobre o total de catadores organizados (204). Questionou o porquê dos 

problemas das infraestrutura dos galpões das cooperativas não aparecerem como um 

desafio.  

 

4. Maria de Fátima Gottschalg – Conselho Consultivo do PMGIRS-BH, Movimento 

das Associações de Moradores de BH (MAM-BH).  

Questionou os dados do Diagnóstico serem somente levantados até 2013. Quanto aos 

grandes geradores pontuou se realmente não é importante conhecer quantos são para 

o PMGIRS-BH e quanto ao inventário se o questionamento feito pela representante dos 

catadores não precisará ser refeito (sub-representação na região do Barreiro). 

Perguntou ainda sobre a realização de nova caracterização gravimétrica de resíduos e 

outras fontes de dados. Lembrou da meta de coleta seletiva que está sendo colocada 

na revisão do Plano Diretor de BH, reafirmada na conferência de saneamento e da 
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necessidade de envolver as cooperativas também na coleta. Por fim, pediu 

compromisso com os resultados.  

 

5. Paulo Gomide – Associação do Bairro Buritis (ABB). 

Pediu para retornar ao número de estabelecimentos na coleta de orgânicos e grandes 

geradores. Comentou ainda sobre a coleta seletiva, que o custo tem que ser analisado 

pelo lado do número de empregos gerados e diminuição da utilização do aterro.  

 

Audiência 2 – Regional Leste, Nordeste e Noroeste – 15/12/15 

 

1. Beatriz Campos – Gerência Regional de Fiscalização Integrada e Licenciamento 

(GERFIS - Leste). 

Contou sobre a atuação da fiscalização em relação à deposição clandestina de 

resíduos sólidos em vias e logradouros públicos e as parcerias firmadas na PBH. Pediu 

que retornasse a apresentação no slide que mostrou o número de 11 unidades de 

destinação de RCC em BH para saber quais são e onde ficam.  

 

2. João Geraldo Almeida – Associação Moradores e Amigos do Bairro Pompéia 

(AMAP). 

Elogiou a complexidade do trabalho, pontuou que a limpeza tem melhorado na 

Regional Leste. Quanto aos entulhos lembrou dos caçambeiros ilegais e pediu URPVs 

mais centrais. Colocou ainda sobre a necessidade da contrapartida dos fabricantes e 

produtores, e deu exemplo das garrafas PETs que não são deixadas no lixo. 

Questionou sobre o aproveitamento do resíduo orgânico como ração para animais.  

 

3. Mércia Inês Pereira do Nascimento – Associação Moradores e Amigos do Bairro 

Pompéia (AMAP). 

Gostou bastante da apresentação mas problematizou sobre o papel da educação e a 

visão da limpeza urbana. Segundo ela hoje é “suja que eu limpo”, precisando mudar a 

conscientização com mudança para educação continuada e trabalho de mídia massiva 

para outro olhar. Exige uma mudança de paradigma, com exigências e performance.  
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Falou que o poder público também gera muito RCCV, principalmente pela falta de 

planejamento. Pontuou ainda sobre os resíduos de construção (coleta mesmo que 

mediante pagamento), captação de gases de aterros, incineração e autoclave para 

RSS (regulamentação e riscos), sugeriu que as unidades de saúde só entreguem 

novas seringas àqueles que devolverem as usadas, em um garrafa PET, por exemplo. 

Comentou sobre as caçambas de ruas que viram depósitos de animais mortos e 

outros. Falou também que a prefeitura deveria coletar poda de quem tem jardins, como 

uma contrapartidapor não ter pavimentado tudo.  

 

4. Sandra Rosa da Silva – Sociedade civil. Conselho de mulheres.  

Contou sobre sua experiência junto as mulheres e pediu esclarecimentos sobre 

exemplos e modelos de reciclagem, reutilização, sustentabilidade, reflorestamento, 

fontes de energia, etc.  

 

5. Vilma da Silva Estevam – Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos 

Produtivos da Região Leste (Coopesol Leste). 

Pediu que os dados quanto ao volume de material recebido e triado nas cooperativas 

seja verificado, citando o total de plástico e vidro mês diferente do apresentado 

(material só da coleta slu e outros). Informou que a cooperativa em que ela atua recebe 

cerca de 130 t/mês de material reciclável. Pontuou que a renda do catador avulso é 

maior porque ele só pega o material que interessa e as cooperativas recebem todo o 

material. Contou também sobre a experiência do 1º mês de coleta seletiva realizada 

pela cooperativa no bairro Colégio Batista/Floresta, destacando o trabalho de 

mobilização de apenas 1 semana já com resultados melhores.    

 

Audiência 3 – Regional Pampulha, Venda Nova e Norte – 16/12/15 

 

1. Claude Rene Camille Mines – Associação dos Moradores dos Bairros São Luís e 

São José Audiência Pampulha (Pro-Civitas). 

Muita informação foi apresentada, mas os plano tem boas ideias e pouca 

conscientização. Ideias simples e que as vezes não funcionam. Só educação não é 

suficiente, tem que ter punição e de forma que fazer correto não saia mais caro. 
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Exemplificou que se a prefeitura tiver uma multa de R$20,00 e o aluguel da caçamba 

custar R$180,00 vale a pena jogar o resíduo em local inadequado.  

 

2. Cláudia Maria B. Capistrano – Associação Pró-interesses do Bairro Bandeirantes 

(APIBB), Gerência de Distrito Sanitário da Pampulha (GERSA-P). 

As questões de resíduos vem sofrendo com os constantes adiamentos de prazos 

(encerramento dos lixões, apresentação dos planos, etc) e com isso falta avanços de 

fato. Elogiou o diagnóstico, mas disse estar preocupada com a continuidade dos 

trabalhos. Detacou a necessidade de pensar em estratégias para reduzir a geração. 

Pontuou as dificuldades da logística reversa, exemplo das lâmpadas sem pontos de 

entregas. Citou ainda o exemplo da política das sacolas plásticas, que tinha avançado 

tanto, e depois se voltou atrás. Sugeriu a redução de IPTU para condomínios, shopping 

e outros parcerios que implantem coleta seletiva e destinação para cooperativas.  

 

3. Elisabeth Alves – Associação Comunitária Viver  Bandeirantes (ACVB). 

Fez solicitação de implantação de coleta seletiva no bairro. Comentou sobre possível 

falta de planejamento na Orla da Lagoa, com lixeiras que não cabem coco. Relatou que 

profissionais de limpeza (uniformizados) passam longos períodos deitados nos 

canteiros da orla da lagoa. Lembrou das embalagens desnecessárias nos produtos e 

para quem poderá devolver dentro da logística reversa.  

  

4. Ivaneineide da Silva Souza – Central Cooperativa Rede Solidária de 

Trabalhadores de Materiais Recicláveis de MG (Redesol-MG)/ Cooperativa dos 

Trabalhadores com Materiais Reciclaveis da Pampulha (COOMARP). 

Mostrou preocupação com 20 anos de experiência de coleta seletiva (existência de 

cooperativas) sem ter unidades eficientes. Espaços que deêm suporte à coleta seletiva. 

Também pediu a checagem dos volumes de material potencialmente reciclável triado 

pelas cooperativas.  

 

5. Thaís Ribeiro da Silva – Moradora Pampulha. 
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Moradora da região de apenas 17 anos que destacou para melhoria da gestão de 

resíduos o papel da educação como um processo de longo prazo, além de ações de 

curto prazo como a publicidade, internet, televisão para orientação da população.  

  

6. Varosnil Voiski – Comissão Regional de Transporte e Trânsito Pampulha (CRTT 

– Pampulha).  

Destacou a importância da educação para a questão dos resíduos, fazendo referência 

a Curitiba. Lembrou que a COOMARP que é cooperativa de catadores da região fica 

em um espaço pequeno e alugado, pedindo melhoria para os espaços (galpões) das 

cooperativas. Pediu melhoria do acompanhamento juntos aos LEVs para que não 

aconteça pedido de retirada (fiscalização e orientação). O aspecto de haver punição 

também é importante. Coleta de resíduos após eventos tem e deve ter custo, público 

não consegue gerir. Acredita que os valores da logística reversa serão repassados 

para o consumidor nos  preços dos produtos, pois no Brasil o cidadão sempre paga 

mais. Perguntou se a conta: total pago por um cidadão em BH de impostos paga todas 

as ações (serviços públicos) ou falta.  

 

 

Os representantes da Myr e da SLU tentaram atender a todos, esclarendo dúvidas 

sobre dados apresentados, assumindo o compromisso de rever quantitativos de 

material reciclável triados pelas cooperativas, explicando obrigações e etapas do termo 

de referência do contrato do PMGIRS-BH, a análise histórica dos dados quando 

existente, etc. Além disso, anotou-se as sugestões e propostas que já surgiram durante 

a etapa de diagnóstico.  

 

O diretor Pedro Heller fez o encerramento das audiências, se dizendo muito satisfeito 

com as contribuições feitas e reiterou que na medida do possível seriam incorporadas 

ao texto. Agradeceu a presença de todos. 
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5 - CONTRIBUIÇÕES 

Após apresentação dos resultados do diagnóstico preliminar e recolhimento da 

opiniões dos representantes da sociedade civil durante as audiências públicas, 

destacam-se como principais contribuições para consolidação dessa etapa e 

orientação das demais de elaboração do PMGIRS-BH: 

 

 Disponibilizar material de referência com antecedência para diminuir o tempo de 

apresentação e possibilitar melhor compreensão de algumas informações.  

 Revisar os volumes triados nas cooperativas/associações, principalmente 

COOMARP, COOPERSOLI e ASSOCIRECICLE, bem como inclusão nos 

desafios à falta de infraestrutura para a melhoria do programa de coleta de 

seletiva.  

 Destacar o papel da educação ambiental como fundamental para a gestão 

adequada de resíduos sólidos.  

 Refletir sobre os custos, estrutura e a forma de ampliar a coleta seletiva sempre 

demandada pela população. Considerando a necessidade de mensuração de 

custos não financeiros nas análises, como a diminuição do uso de aterros, 

economia de matérias-primas e água, medidas de controle ambiental, geração 

de emprego e renda, etc.   

 Complementar o resultado do “Inventário de Catadores”, no tocante à 

identificação dos catadores avulsos atuantes na Regional Barreiro por meio de 

outros levantamentos e estudos como o da SUDECAP.  

 Observar fragilidades pela ausência ou desatualização de dados de composição 

gravimétrica, cadastro de grandes geradores de resíduos. 

 Observar a falta de regulamentação de algumas leis necessárias à aplicação de 

punições pelos fiscais integrados da PBH (Lei 10.534/12).  
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6 - PONTOS POSITIVOS 

 Apresentação realizada com boa quantidade de dados, porém extensa.  

 Participantes interessados em contribuir e tirar dúvidas.  

 Atendimento ao horário programado para início e fim dos eventos.  
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7 - PONTOS NEGATIVOS 

 

 Não houve disponibilização pública do material antes das reuniões para que a 

comunidade se preparasse para o evento  

 Não houve convite/divulgação ampla em vários meios de comunicação 

 Não houve presença da imprensa 

 Houve coincidência de datas com outros eventos públicos das Regionais, o que 

constitui um empecilho à participação. 

 Foi muito maior o tempo da exposição que o da escuta.  

 Faltou formulário de avaliação do evento.  

 Não ficou clara a forma de divulgação posterior dos resultados/demandas, do 

que seria incorporado ao diagnóstico. 
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8 - RELATORIO FOTOGRÁFICO 

1ª AUDIÊNCIA – REGIONAL OESTE 

 

FIGURA 1 - LANCHE 

 

FIGURA 2 - ABERTURA 

 

FIGURA 3 - SRA. PATRICIA APRESENTANDO O 
PROCESSO PARTICIPATIVO 

 
FIGURA 4 - SRA. MARINA APRESENTANDO OS 

DADOS DO DIAGNOSTICO 

 

FIGURA 5 - REPRESENTANTE DE COOPERATIVA 

 

FIGURA 6 - PARTICIPANTE DA SOCIEDADE CIVIL 
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2º AUDIÊNCIA – REGIONAL LESTE 

Figura 7 - INICIO 
 

FIGURA 8 – ABERTURA SRA PATRICIA 

 

Figura 9 - SRA. MARINA APRESENTANDO O 

DIAGNOSTICO 

 
Figura 10 - CONTRIBUIÇÕES 

 

FIGURA 11 – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE 
BAIRROS 

 

FIGURA 12 - ENCERRAMENTO 
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3ª AUDIÊNCIA - REGIONAL PAMPULHA 

 

FIGURA 13 - INICIO 

 

FIGURA 14 – LANCHE 

 

FIGURA 15 – SRA. MARINA APRESENTANDO O 
DIAGNOSTICO 

 

FIGURA 16 – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE 
BAIRROS 

 

FIGURA 17 – CONTRIBUIÇÕES 

 

FIGURA 18 - ENCERRAMENTO 
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9 - ANEXO 1 - CONVITE 
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10 - ANEXO 2 - LISTA DE PRESENÇA 1ª AUDIÊNCIA 
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ANEXO 2- A - LISTA DE PRESENÇA 2ª AUDIÊNCIA 
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ANEXO 2- B - LISTA DE PRESENÇA 3ª AUDIÊNCIA 
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11 -  ANEXO 3 – APRESENTAÇÃO DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO DE ELABORAÇÂO DO PMGIRS-BH 
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12 -  ANEXO 4 - APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
PRELIMINAR 
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DA AGENDA PARTICIPATIVA – Etapa Diagnóstico

Audiência Pública

Oeste

Barreiro

Centro-Sul

14/12

Leste

Nordeste

Noroeste

15/12

Pampulha

Venda Nova

Norte

16/12

PROGRAMAÇÃO

1 • CONTEXTUALIZAÇÃO

22 • SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

3 • RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

4 • RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

5 • RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA

66 • OUTROS RESÍDUOS

7 • DESAFIOS
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O DIAGNÓSTICO

5

Retrato a partir da análise e sistematização de dados para entendimento
do cenário atual da situação dos resíduos sólidos e das ações geradoras
deste em Belo Horizonte.

Foram avaliados todos os resíduos previstos na Lei 12.305 – PNRS:
� Resíduos sólidos urbanos
� Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços
� Resíduos de construção civil
� Resíduos de serviços de saúde
� Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico
� Resíduos industriais
� Resíduos agrossilvopastoris
� Resíduos de serviços de transportes
� Resíduos de mineração

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

CONTEXTUALIZAÇÃO

DEZEMBRO 2015
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RECORTE ESPACIAL DE ESTUDO

7

O volume populacional e seu crescimento é fundamental para pensar na gestão
integrada de resíduos sólidos, tendo por base a relação entre o número de
habitantes de uma localidade e o volume de resíduos gerados.
� os aspectos demográficos é um dos determinantes de quantidade e

composição dos resíduos
� A RMBH é hoje a terceira mais populosa região metropolitana do Brasil, 34

municípios com perfis diferenciados e um quadro socioeconômico,
administrativo-financeiro e territorial extremamente desigual

POPULAÇÃO E GERAÇÃO DE RESÍDUOS

8

� A RMBH é hoje a terceira mais populosa do Brasil
� 34 municípios com perfis diferenciados e um quadro socioeconômico,

administrativo-financeiro e territorial extremamente desigual.

Relação entre o número de habitantes x geração de resíduos sólidos urbanos.
� Total de pessoas na RMBH 5.198.678 (IBGE, 2015)
� Total de pessoas em BH 2.491.109, representa 47,92% da RMBH (IBGE, 2015)
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500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Belo Horizonte RMBH

Fonte: Plano 
Metropolitano de 
Resíduos Sólidos, 2013

Projeção de geração t/ano a partir da população de BH e RMBH de 2010. 
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OUTROS ASPECTOS E A GERAÇÃO DE RESÍDUOS

9

Foram ainda analisadas as seguintes características para verificação de relação
com a geração ou o manejo dos resíduos sólidos:

� As formações físicas e predominâncias bióticas como indicadores de
potencialidades ou limitações na escolha das áreas, risco de passivos e
degradações e contaminações, potencial de material orgânico, necessidade
de isolamento, controle de pragas e atração de vetores, etc.

� Somente a disposição de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário foi
responsável por 16% de toda emissão de gases de efeito estufa da cidade, em
2007.

SITUAÇÃO ECONÔMICA E GERAÇÃO DE RESÍDUOS

10

� Relação direta entre aumento na geração dos resíduos e o processo de
desenvolvimento econômico do país.

� Os aspectos culturais e políticos e as inovações tecnológicas interferem não
só no aumento do consumo, mas na qualidade dos resíduos produzidos
(descartáveis)

� Belo Horizonte tem como principal fonte econômica o setor de Serviços.

202
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Agropecuária Indústria Serviços

PIB (valor adicionado) R$ - 2012

Fonte: Atlas de 
Desenvolvimento 
Humano, BH - 2015
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Custos da SLU

11

Custo total 2014 
Limpeza Urbana
R$ 332.590.899,53

Custo total 2014
RCC

R$ 18.698.605,68

Custo total 2014
SLU

R$ 350.165.049,64

Coletas 34%

Limpeza de 
vias
35%

Outros 
serviços de 

limpeza
11%

RCC
3% Aterros 16%

Custos

12

A principal receita é a taxa de coleta de resíduos  sólidos urbanos 
(TCR- Lei 8.147/2000)
� Cobrada proporcional a frequência de coleta domiciliar
� Não incorpora os custos da limpeza de vias e outros serviços de limpeza urbana

� Orçamento da SLU aproximadamente  5%  do total da Prefeitura de Belo 
Horizonte   

Apuração de resultados

Valor arrecadado TCR 2014 = R$ 164.302.009,60

47% dos custos da SLU 2014
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Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 
Município de Belo Horizonte - PMGIRS BH

LIMPEZA URBANA

DEZEMBRO 2015

Serviços de Limpeza Urbana

� Principais resíduos sobre responsabilidade do Poder Público Municipal.

� Serviços realizados, quase em sua totalidade, por empresas contratadas.

� Participação operacional das GERLUS ligadas às 9 regionais administrativas
(SARMUS).

14

OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
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Varrição

15

O serviço de varrição ocorre com frequência variável:
� características de ocupação dos logradouros,
� intensidade do trânsito,
� demanda dos moradores,
� tipo de arborização,
� fluxo de transeuntes.

Frequência:
� semanal – uma vez por semana (predominante)
� alternada – duas, três, ou cinco vezes por semana;
� diária (com ou sem repasses).

Tipo:
� Manual: vias pavimentadas
� Mecanizada: grandes corredores e canteiros centrais

Destinação:
� Aterro de Macaúbas

� 95% das vias pavimentadas
� Média 58.484 Km 

varrida/mês em 2013
� 82% satisfação cidadão 

auditor (abril 2015)

Capina e Roçada

16

Evolução dos serviços de capina e Roçada – km/ano

� Segue planejamento da varrição
� 95% das vias pavimentadas
� Frequência:  mínima de 4 vezes ao ano 
� Destinação: Macaúbas
� 82% satisfação cidadão auditor (abril 2015)

FONTE: ADAPTADO DE SLU, RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA 2007 A 2013.
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� Média 2.144,73 
Km /mês em 2013
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Limpeza de Boca de Lobo

Estão diretamente envolvidas no processo de limpeza de boca de lobo:
• SLU e GERLU: Limpeza das bocas de lobo (a partir de 2009)
• GERMA/SARMU : troca da grelha, manutenção e limpeza da rede.
• SUDECAP: fornecimento das grelhas

17

Evolução dos serviços de Limpeza de boca de lobo

� Frequência: mínima 6 vezes ao ano
� Destinação: Macaúbas
� Total: 74.070 bocas de lobo, sendo 5. 117 em pontos de atenção – 7% (PBH, 2014)
� 70% de satisfação pelo cidadão auditor (abril 2015)

FONTE: ADAPTADO DE SLU, RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA 2007 A 2013.
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Lavação e Raspagem de Vias e Logradouros Públicos

18

�Frequência: diária, semanal ou anual
�Vias e logradouros de feiras, eventos, locais
ocupados por moradores em situação de rua
�Com ou sem detergente
�Busca de fontes alternativas de água

Evolução dos serviços de LAVAÇÃO
2007 – 2013

�Média de lavação (m2): 
30.837.716 m2/ano

�Média de Consumo de água (l) : 
60.584.449 l/ano

FONTE: ADAPTADO DE SLU, RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA 2007 A 2013.

Lavação

�Frequência: realizado juntamente com a
capina mecanizada ou após chuvas fortes
� Sofre influência da ocorrência de
inundações

Evolução dos serviços de RASPAGEM
2007 – 2013

�Média de raspagem (m2): 
659.039 m2/ano
�Mediana:

495.000 m2/ano

Raspagem
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Outros Serviços de Limpeza 
� Limpeza de córregos 2013:

2.514.740 m2

6.887,59 m3 (entulho + lixo + mato)

� Remoção de placas, faixas e cartazes
Média (2007/2013): 81.973 m2

� Limpeza de 224 eventos em 2013
� Remoção 4.048 m2 de pichação em obras de arte em 2013
� Mutirões de limpeza
� Limpeza e pintura de postes, hastes, superfícies e meios fios

� Remoção de animais mortos: 7.146 em 2013

� Limpeza manual de locais diversos - áreas e terrenos
públicos e privados, bem como a limpeza eventual e
extraordinária (varrição, capina e limpeza de bocas de lobo)
em vias e outros logradouros.

19

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Composição Gravimétrica - Belo Horizonte - 2014

20

Fonte: 2004 – SMLU. 2014 - CTRS Macaúbas.

Composição gravimétrica média no Brasil em 2008

26% recicláveis em 2004 (P, M, P, V)
34% recicláveis média 2009/14 (P, M, P, V)
Outros: 
�Panos / trapos
�Madeira
�Pedra / cerâmica
�Diversos

62%
11%

10%

3%

2%

9%

2004

50%

11%

18%

2%

2% 16%

Média 2009/2014

Matéria orgânica

Plástico

Papel / Papelão

Vidro

Metais

Outros



28/01/2016

11

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

21

A geração de RDO
� 2007: 0,77 

kg/hab/dia
� 2013: 0,81 

kg/hab/dia
Fonte: Plano 

Metropolitano 
Resíduos 
Sólidos, 2013. 

Ano
População1

(Habitantes)

Quantidade 

Total de 

Resíduos2

(kg/ano)

Quantidade 

Total de 

Resíduos

(kg/d)

Per-Capita

(kg/hab x d)

2010 2.375.151 638.603.830 1.749.600 0,737

2011 2.385.640 651.113.620 1.783.873 0,748

2012 2.395.785 675.301.670 1.850.142 0,772

2013 2.479.165 675.510.900 1.850.715 0,747

2014 2.491.109 668.801.460 1.832.333 0,736

Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares  de Belo 
Horizonte - Período   2010 a 2014  

1) Fonte: Estimativa de população – Censo 2010.
2) Fonte: Relatórios Anuais de Estatística – SLU (2010 a 2014)

Serviço de Coleta de Resíduos Domiciliares

� coleta regular – coleta em áreas de urbanização formal – diurna e
noturna

� coleta diferenciada – coleta em ZEIS – Zonas de Especial Interesse Social
� coleta seletiva – coleta de resíduos recicláveis para envio para triagem e

reciclagem

22

924.600,64 toneladas 
resíduos domiciliares 

coletados no ano de 2013.
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Coleta Domiciliar em Áreas de Urbanização Formal

23

O serviço de coleta domiciliar em área de 
urbanização formal:

93% da extensão das vias formalmente 
urbanizadas 

96% de população atendida porta a porta
5% em pontos de coleta

90% satisfação do cidadão auditor (abril 2015)
Destinação: Macaúbas 

Coleta Domiciliar em ZEIS
� A coleta em Zeis é precedida de ações de mobilização social e de planejamento
específico.
� Realizada por caminhões compactadores ou básculas, nas vias que permitem o acesso
desses veículos.
�Nas vias estreitas (com largura ≤ 1,20 m) e com declividades não superiores a 20% utiliza-
se o carrinho de mão.
�A coleta é feita no período diurno, diariamente (de segunda a sábado) ou três vezes por
semana em dias alternados.
� ACLU - Programa Agente Comunitário de Limpeza Urbana (2004-fev. 2015)

24

72% das vias em ZEIS
23 vilas em 2012 pelo ACLU
25 vilas em 2015 pelo ACLU

Frequência diária ou alternada
Em 2013: 30.093,32 toneladas/ano
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Grandes Geradores – Coleta Especial

Segundo a Lei Municipal nº 10.534/12, no inciso III de seu parágrafo 2º, é

considerado resíduo sólido especial:

“a parcela de resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, industriais, de

prestação de serviços ou imóveis não residenciais, com características de resíduos

domiciliares, que exceda 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”.

A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos especiais
são de responsabilidade do gerador, podendo a SLU “executar em caráter facultativo

e a seu exclusivo critério, cobrando o respectivo preço público” (Lei Municipal nº
10.534/12).

25

Preço Público  2014 : R$ 20,66/m3

(R$137,17/t)

Grandes Geradores – Coleta Especial

Listagem de 
possíveis grandes 

geradores 
identificados

Medição Cadastro

Cliente

Não cliente

Dificuldade de identificação e cobrança:
� 1.133 clientes ativos da SLU em 2014 
� Atendimento de coleta sem diferenciação da coleta “convencional” impossibilita 

acompanhamento da massa
� Estudo realizado em 2014 apontou 1.850 possíveis clientes (potencial a partir do CNAE)

� Inclui estabelecimentos de saúde
� Assertividade de 86% nas medições já realizadas em 2015.

Para fins de “pagamento pelo serviço público de coleta especial, 
compete à SLU a aferição de volume ou peso dos resíduos 

gerados”. Lei Municipal nº 10.534/12)

26
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Coleta Seletiva – Resíduos Domiciliares

Resíduos 
Sólidos 

Domiciliares

Papel, Plástico, Metal 
e Vidro

Matéria Orgânica

Ponto a ponto 

LEVs

Porta a Porta 

Coleta Diferenciada

“Grandes Geradores”

Resíduos orgânicos

28

Matéria 
Orgânica

Coleta 
Diferenciada

Grandes 
Geradores

Destinação

Compostagem

BR -040

�O programa de coleta diferenciada de resíduos orgânicos, implantado desde 1995, é

responsável pelo recolhimento de materiais orgânicos de mercados, supermercados, feiras,

sacolões e estabelecimentos congêneres do município.
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Resíduos orgânicos – Coleta Diferenciada

� 36 estabelecimentos

� 2 caminhões adaptados para o recolhimento do chorume.

� Frequências: diária (segunda a sábado), ou alternada (terça,

quinta e sábado ou segunda, quarta e sexta)

� Condição de separação e dispor em bombonas

� Total coletado abaixo da capacidade do pátio 20 t/dia.

Material 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Poda 909 889 1.087 863 395 6.250 724

Resíduo 

Orgânico 
1.490 1.439 1.731 3.288 2.943 2.599 2.952

Rejeito 

Gerado
69 55 71 323 300 341 372

Composto 

Produzido
945 877 985 1.820 1.471 1.356 1.281

Programa de Compostagem de Resíduos  (t/ano)

FONTE: ADAPTADO DE SLU, RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA 2007 A 2013.

Potencial 45% dos RDO = 
303 mil  t/ano

Coleta 1% dos orgânicos 
gerados

� Faltam alternativas para 
reaproveitamento na 

fonte de geração (casas) 

Coleta Seletiva de Recicláveis

Papel, Plástico, Metal e Vidro

Ponto a ponto 

LEV
Porta a Porta 

Triagem

Associações/ Cooperativas

Comercialização
Aterramento

Rejeitos 

Projeto 
Piloto

Coleta seletiva de papel, metal, plástico e vidro: Coleta seletiva é o conjunto de atividades
concernentes ao recolhimento regular da parcela reciclável dos resíduos sólidos domiciliares, bem
como o seu transporte e respectiva descarga em unidades de triagem, processamento ou
beneficiamento definidas pela SLU, dentro do Município de Belo Horizonte.

Potencial 31% dos RDO: 17 mil t /mês (2013)

603 t/mês (média de 2013) = 3% do potencial de reciclados
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Coleta Seletiva – Ponto a Ponto

Ponto a Ponto (LEV)

�Coleta em contêineres

� 85 LEVs com 266 contenedores

�Separação por tipo de reciclável, com

coleta conjunta

�Destinação para triagem nas cooperativas

31

Regional Total de LEVs

Barreiro 10

Centro-Sul 11

Leste 6

Nordeste 9

Noroeste 3

Norte 1

Oeste 8

Pampulha 34

Venda Nova 3

Total 85

Fonte: SLU 2015

Média de 143 toneladas/mês

Coleta Seletiva – Ponto a Ponto

32

Problemas:

�Qualidade do mobiliário (contenedores)

� Adequação da capacidade x frequência de coleta

� Manutenção da limpeza no entorno e evitar a

deposição irregular

� Qualidade do resíduo

�Vandalismo / Má utilização



28/01/2016

17

Coleta Seletiva de Recicláveis – Porta a Porta

34 bairros de 487 existentes em BH (2014) = 7% dos bairros 

População beneficiada: 376 mil habitantes = 15% da população de BH

Média 470 toneladas/mês

89% de satisfação pelo cidadão auditor

Projeto piloto iniciado em 2015 = Coleta da Coopesol leste 

Coleta Seletiva de Recicláveis: Associações/Cooperativas  

As cooperativas e associações trabalham com a

separação de materiais coletados por catadores

ou provenientes da coleta seletiva realizada

pelo município.

� 7 Associações/Cooperativas parceiras da PBH

em 9 unidades/galpões de reciclagem

Nome Regional 

COMARP Pampulha – Unidade 1 Pampulha 

COMARP Pampulha-Unidade 2 Pampulha 

COOPESOL Leste Leste 

COOPERSOL Venda nova Venda Nova 

COOPERSOLI Barreiro Barreiro 

ASMARE Ituiutaba Oeste 

ASMARE Contorno Centro sul 

COOPEMAR Oeste Barreiro 

ASSOCIRECICLE Centro sul 
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INVENTÁRIO DE CATADORES

O público de abrangência da pesquisa é o catador de material reciclável. 

� Catador avulso:  aquele que se autodenomina catador e que tem como 
principal fonte de renda a catação e comercialização de material reciclável 

� Catador organizado: aquele que faz parte de uma cooperativa ou associação 
de catadores de material reciclável no município de Belo Horizonte (5 
cooperativas e 3 associações) em atuação em 2015.

� Período da pesquisa: 
� Avulsos:  entre 28 de outubro e 14 de novembro de 2014;
� Organizados: entre 10 e 15 de novembro de 2014.

� Entrevistas aproveitadas: 1038
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PERFIL SOCIOECONOMICO

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
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RENDA

� Significante variação da renda média pelo vínculo:
� Predominância de renda até 600 reias (51,4%) entre os avulsos
� Predominância de renda de  de 600 a 1000 reais entre os organizados (54,9%)

Produção /Comercialização - Inventário

956 toneladas/mês – Fonte: Estudo BB 2011
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INVENTÁRIO CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL
COMPRADORES POTENCIAL 

CNAE

42

Coleta Seletiva de Recicláveis: Associações/Cooperativas  

1,52 

4,29 5,00 

2,54 
3,89 

6,00 
7,81 

2,11 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

Produtividade  Informada (t/associado) Estimativa Estudo Accenture (t/associado) Média (t/associado)

�Na produtividade informada entra a massa de resíduos recebidos de “parcerias”, 
geralmente já triado. 
�Não foi diferenciada pela função desempenhada
�Melhoria da qualidade da separação do resíduo recebido
�Infraestrutura e capacidade dos galpões são gargalos para à ampliação
�Situação do galpão “alugado” o “cedido” impacta sobre o processo produtivo e falta de 
logística adequada. 
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Coleta Seletiva de Recicláveis

43

Mercado
�Poucos compradores finais – indústrias recicladoras  (Vidro mais crítico – outro estado)
�As indústrias têm preferência por negociar com intermediários e pequenos comerciantes
�Redes têm conseguido avanços no sentido de negociar mesmo preço para todas, 
independente da quantidade
�Oscilações de preços pelo mercado

Custo da coleta seletiva
O valor destas operações (coleta e triagem) é reconhecidamente alto
� custo médio da coleta convencional é de R$ 152,80 (U$ 40) e o referente à coleta 

seletiva $912,00 (U$240) ou seja, mais de 5 vezes superior (CEMPRE, 2015)
� relação ser pelo menos 3:1 (Brasil, 2010)

Fonte: ADS/CUT, 2014

Média de R$ 520,73/t 

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

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

DEZEMBRO 2015
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� Resíduos da Construção Civil e Volumosos são de responsabilidade do gerador

Resíduos de Construção Civil

1.235.078.520

1.301.329.640

71.254.530 75.076.710

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

2010 2015

Construção Volumosos

Resíduos da Construção Civil
520 kg/hab/ano (MMA)

Resíduos Volumosos
30 kg/hab/ano (MMA)

Estimativa de Geração – kg/hab/ano

Deposição clandestina

1.151 pontos 
Identificados em 2014

COLETA RESÍDUOS DE DEPOSIÇÃO CLANDESTINA  - MASSA (t)

Fonte: Relatórios Anuais SLU, adaptado
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� Problemas de saúde 
pública: proliferação 
de vetores

� Desperdício de 
materiais 
e degradação do 
ambiente urbano
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Sistema de manejo e gestão de RCC em BH 

Rede física 
para pequenos 
geradores

Rede física
para grandes 
geradores

Estação de 
reciclagem de 
entulho - ERE

Programas Complementares:
1- Fiscalização

2- Ponto limpo, ponto verde

Unidades de 
Recebimento 
de Pequenos 

Volumes – URPV

ATT / Aterro de 
inertes 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPV 

URPVs - recebimento de RCC até o limite de 1m³ por usuário.

Funcionamento variável: 
seg – sab até as 17 hrs. 

6

2
1

5
4 4

6
4

Barreiro Centro sul Leste Nordeste Norte Oeste Pampulha Venda nova

Total 2015
32 URPVs

� O que é recebido em uma URPV
Entulho (tijolo, telha, concreto, azulejo, etc) 
Terra limpa
Podas
Pneus (2 por gerador)
Madeiras
Metais
Objetos volumosos (móveis, por exemplo).

� O que não é recebido em uma URPV:
Restos de alimentos
Lixo doméstico
Animais mortos
Resíduos líquidos e pastosos (óleo, lama, 
ácidos, graxas etc)
Resíduos de estabelecimentos de saúde e 
farmácias
Resíduos de pequenas fábricas
Carcaças e partes de veículos
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URPV 

Fonte: Relatório Anual SLU, 2007-2013, adaptado
USUÁRIOS DA URPV

� Não segregação do resíduo recebido
� Deposição clandestina na área de entrada das 
unidades quando essas encontram-se fechadas
�Constantes ocorrências de depredação e vandalismo

PROBLEMAS ENFRENTADOS

116.170,82
126.017,47 125.638,98

102.896,14
106.697,44

95.288,07

126.329,31 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RCCV recebidos nas URPVs (t)

Estações de Reciclagem de Entulho - ERE
As Estações de Reciclagem de Entulho realizam à triagem, classificação e britagem

Existem duas Estações de Reciclagem de Entulho em operação:

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

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

A ERE Estoril foi fechada em 2013

RESÍDUOS RECEBIDOS NAS ERES – MASSA (t)

Fonte: Relatório ATV SLU, 2007-2013, modificado

90% do agregado produzido é utilizado 
em obras públicas

91.379,00
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Destinação de RCC

Desde Março de 2012 o CTR Maquiné recebe os resíduos da
construção civil e volumosos, provenientes:
� das URPV’s,
� limpeza dos pontos críticos de deposição clandestina
� obras públicas

Não se tem informação de geração e destinação de outros
geradores.

919.265,32
1.077.956,03

988.410,28

432.677,72 412.130,48

735.363,71

391.564,80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RCC Aterrados RCC Reciclados Total

RESÍDUOS DE RCCV DESTINADO PELA SLU – 2007/2013 – MASSA (t/ano)

O resíduo gerado em
um município não
necessariamente é
destinado no mesmo.

Áreas Receptoras 

Identificadas  

11 em BH e 70 na 

RMBH 

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

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

DEZEMBRO 2015
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RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

�São definidos como geradores de RSS

�Serviços de 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, entre outros similares.

(Resolução CONAMA no 358/05)

O gerador é 
responsável pelo 

gerenciamento de seus 
resíduos, sem que o 
poder público tenha 
ônus pelo manejo, 

apenas pela gestão. 
(CONAMA no 358/05)

53

Classificação e Composição dos  RSS

Grupo Característica Composição RSS

A Biológico 15% 23,85%

B Químico 3% 1,15%

C Radioativo 1% Não medido

D Semelhante aos 

domiciliares, com recicláveis

80% 70,18%

E Perfurantes, cortantes e 

abrasivos

1% 4,82%

Fontes CONAMA no 358/05 OMS / PMGIRSS, 

2014

Borges, 2015

RSS representam 
1 a 3% dos RSU 

(PMGIRSS, 2014) 

54
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GERAÇÃO DE RSS

Estimativas de Geração para BH

55

Grupo A = 11.708,13 kg/dia
Grupo B = 564,54 kg/dia
Grupo D = 34.451,87 kg/dia
Grupo E = 2.366,17 kg/dia
TOTAL = 49.090,71 kg/dia

Fonte: PMGIRSS, 2014

RSS coletados pela SLU
+ 

RSS coletados pelas empresas licenciadas  
= 46.160 kg/dia (A + D)

Fonte: Borges, 2015

Declaração de empresas destinadoras para FEAM (2014) 
BH município de origem de aproximadamente 54.000 kg/dia Fonte: FEAM, 2014

GERADORES DE RSS

5.301

Estabelecimentos de Saúde

Em BH

92,5% Estabelecimentos Privados

6,5% Municipais

1% Federais e Estaduais

Fonte: PMGIRSS (2014), baseado no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Estabelecimentos de saúde (ES) por esferas administrativas cadastrados no CNES

56

� Cadastro CNES não é obrigatório, apenas para recebimento SUS a partir 2013.
� CNAE – Cadastro Nacional de atividade econômicas muito diverso e não capta 

pessoas físicas 
� Maior dificuldade de controle para o “pequeno gerador”consultórios odontológicos, 

estúdios de tatuagens etc. 
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Licenciamento, PGRSS e Fiscalização

Planos de gerenciamentos PGRSS que chegam até a SLU:

10.000
PGRSS

Protocolados

1.200 aprovados
2.700 pendentes 
analisados e aguardando manifestação do empreendedor
2.100 a serem analisados
incluindo documentação complementar e planos novos

4.000 Arquivo morto
Fonte: PBH, 2015.

57

Vigilância Sanitária também analisa, aprova e fiscaliza os PGRSS – parte interna. 

Veículos Licenciados

68 

Veículos Licenciados

23

Organizações com veículos licenciados
Fonte: SLU, 2015.
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Geração

Classificação

Segregação

Minimização
Redução, Reutilização,

Reciclagem

Tratamento Prévio

Acondicionamento

Armazenamento
Intermediário

Coleta e Transporte Internos

Armazenamento Final

Coleta e Transporte Externos

Transbordo

Disposição FinalTratamento

Resíduos Tratados
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Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

F
a
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a
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a
b
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e
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 d

e 
S

a
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d
e

MEB/2007

PGRSS

�Necessidade de plano 
simplificado para o 
“pequeno gerador”

�Responsabilidade não 
pode ser apenas do RT

�Fiscalização ineficiente, 
sem rastreabilidade
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Coleta e destinação dos RSS

59

Atuação SLU
Manejo RSS

Até 2014

Após 2014

• Coleta/destinação de RSS (infectantes  e  comuns) – segregados
• Cobrança – taxas distintas
• Serviço prestado à todos os geradores  interessados

• Interrupção da coleta/destinação de RSS Infectantes  (continua 
apenas  com as  unidades públicas
• Manutenção da coleta/destinação de RSS Comuns (não 
infectantes)
• Manutenção da cobrança pelo serviço
• Serviço prestado aos geradores com PGRSS aprovado e 
implantado

� Destinação dos RSS coletados pela SLU: CTRS – 040, célula de aterragem especial licenciada
� Outros 30 município direcionavam RSS para BH até 2014. 
� Falta regulamentação de incineração no Estado.

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

RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA

DEZEMBRO 2015
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Instrumento de desenvolvimento econômico e social...

Logística Reversa

61Fonte: MMA

Sistema que promove o retorno do produto pós-consumo ao próprio setor
empresarial responsável pela sua importação, fabricação, distribuição e
comercialização.

O objetivo é a reinserção de resíduos nos ciclos produtivos, permitindo a
reutilização/reciclagem, a destinação final adequada, sem ônus ao serviço público
de limpeza.

“conjunto de atribuições... para minimizar o volume de resíduos sólidos e
rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos...”

(Lei nº12.305/2010).

Responsabilidade compartilhada

62

O titular do serviço
público de limpeza
urbana caso realize
atividades de
responsabilidade de
outros agentes
deverá ser
devidamente
remunerado (§7o.)

Fonte: Lei nº12.305/2010.

O consumidor /
gerador deverá
separar e entregar
nos pontos de
recebimentos
definidos.
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Instrumentos

63

São instrumentos para implementação e operacionalização dos sistema de Logística reversa:

Fonte: Decreto nº 7404/10

O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa priorizarão a
participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.

Regulamento - expedido pelo poder público em forma de Decreto, desde que tecnicamente 
viável

Acordo setorial – Contratos firmados entre poder público e atores do ciclo de vida dos produtos, com 
participação social 

Termo de Compromisso, caso as duas hipóteses anteriores não existirem, ou se desejar
a imposição de metas ainda mais restritivas que o Acordo Setorial

Resíduos

64

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa:

Fonte: Lei nº12.305/2010.

Agrotóxicos
Pneus

Pilhas e Baterias Óleo Lubrificante Eletroeletrônicos

Lâmpadas Embalagens em Geral

Outros 
Resíduos
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Estágio de Implantação

65

Setor / Resíduo Situação

Pneus
Embalagens de agrotóxicos
Óleo lubrificante usado ou contaminado
Pilhas e baterias.

Já possuem sistemas de logística
reversa implantados
(anteriormente à PNRS)

Embalagem plástica de óleos lubrificantes
Acordo Setorial
• Assinatura: 19/12/2012
• Publicação: 07/02/2013

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de 
sódio e mercúrio e de luz mista

Acordo Setorial
• Assinatura: 27/11/2014
• Publicação: 12/03/2015

Embalagens em geral
Acordo Setorial
• Assinatura: 25/11/2015

Produtos Eletrônicos e seus resíduos Aguardando Consulta Pública

Descarte de Medicamentos Aguardando Consulta Pública

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA

Fonte: MMA, 2015 

Estágio de Implantação em MG

66Fonte: FEAM, 2014

Setor Produtivo

Prazo para Publicação 

do Edital de 

chamamento público

Situação atual

Embalagem plástica de óleos 

lubrificantes
-

Termo de Compromisso assinado entre a 

FEAM e o Setor em 05/06/2012

Pneus 2013

Proposta de sistema apresentada pela 

ANIP/Reciclanip em 16/04/2014 (em 

análise)

Pilhas e Baterias 2014

Edital publicado em 19/9/2014,

com prazo para apresentação de

proposta até 19/01/2015

Equipamentos 

Eletroeletrônicos
2015 -

Lâmpadas fluorescentes, de 

vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista

2015 -
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Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 
Município de Belo Horizonte - PMGIRS BH

OUTROS RESÍDUOS

DEZEMBRO 2015

OUTROS RESÍDUOS

� Serviços Públicos de Saneamento

� Fontes: PNRS, COPASA, PBH

� Geração: ETA e ETE

� Destinação: Macaúbas contrato COPASA.

� Resíduos industriais

� Fontes: IBGE, FEAM

� Geração:  sem informação para BH

� Destinação possíveis: 43% barragem de 

rejeitos, 22% reutilização, escoria e alto 

forno. 

� Resíduos agrossilvopastil

� Fonte consultadas: SMAD, SMF, IBGE

� Geração:  não encontrada atividade em BH

� Resíduos de serviços de transporte

� Fonte consultada: Crestani 2015, 

INFRAERO 2015, IPEA.

� Geração: Aeroportos e terminais 

rodoviários e ferroviários

� PGR específicos

� Resíduos de mineração

� Fonte consultadas: IBRAM, GELAI, 

FEAM, Intermineração, MLS 2015, 

CNRM

� Geração: 180 milhões t/ano em MG 

sem expressão para BH.  
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Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 
Município de Belo Horizonte - PMGIRS BH

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DEZEMBRO 2015

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As ações de Educação Ambiental e Mobilização Social são desenvolvidas pelo
Departamento de Políticas Sociais e Mobilização e pela Divisão de Educação para a Limpeza
Urbana, por meio de quatro linhas de atuação:

1. Ações de Atuação Regionalizada:
� Ponto Limpo e Ponto Verde;
� Campanhas Informativas sobre os Serviços 

disponibilizados pela SLU;
� Ações de Mobilização Social para Participação 

Social no Programa de Coleta Seletiva;
� Ações de Mobilização para Limpeza de Córregos.

2. Eventos Educativos:
� Túnel “As embalagens através dos tempos” (Virada 

Cultural, 2015);
� Lixômetro;
� Stand “Conversando com a SLU”;
� Gari Fashion.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3. Ações de Educação Ambiental para a 
Limpeza Urbana:

� Palestras sobre temas diversos 
como Coleta Seletiva, Logística 
Reversa, Descarte Consciente de 
Resíduos;

� b) Curso de Gestão de Resíduos;

� c) Roteiro da Limpeza;

� d) Capacitações sobre Implantação de Programa de Coleta Seletiva em Organizações, 
Formação de Lideranças Ambientais, Desenvolvimento de Projetos de Educação 
Socioambiental em Escolas;

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

DESAFIOS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS

DEZEMBRO 2015
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DESAFIOS

� Redução da geração de resíduos;

� Conter as deposições clandestinas;

� Separação dos resíduos na fonte geradora;

� Ampliação das coleta seletivas;

� Aproveitamento de todos os resíduos  potencialmente recicláveis;

� Inclusão social dos catadores de material reciclável;

� Melhoria da infraestrutura e logística do processo de triagem nas 
cooperativas de catadores 

� Aproveitamento do resíduo orgânico;

� Promoção da educação ambiental e intensificação das ações de 
mobilização social

� Correta utilização dos equipamentos de limpeza urbana;

� Novas alternativas de processamento e tratamento;

DESAFIOS

�Implantação da responsabilidade compartilhada (gerador, fabricante,
comerciante, poder público);
�Sustentabilidade social, ambiental e econômica da gestão dos
resíduos sólidos;
�Aprimoramento da estruturação do poder público para exercer suas
funções de gerenciamento, planejamento, controle e fiscalização dos
serviços;
� Implantação de sistemas eficientes de informação para fiscalização,
monitoramento e controle .
�Necessidade de avaliar as possibilidades de implantação da gestão
associada para fins de viabilizar a implantação de tecnologias de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados no município;
�Atuação integrada do Município e a Região Metropolitana - Governo

do Estado;
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DESAFIOS 

�Implantar Sistema Informatizado de Gerenciamento de RCC  e RSS 
rastreabilidade
�Rede física estruturada com operação otimizada para resíduos
públicos e particulares

�Readequação das Estações Pampulha e CTRS-BR040
�Readequação das URPV 
�Readequação dos LEVs

�Aproveitamento econômico e estímulo a cadeia produtiva dos 
resíduos

�Estímulo à utilização do agregado reciclado
�Novos usos para reciclado
�Construção de parcerias
�Redução de tributos 
�Atração de empresas e industrias recicladoras

DESAFIOS 

�Regulamentar e adequar a Legislação Municipal para atendimento da
PNRS:

� Lei 10.522/2010 de RCC

� Lei 10.119 redução do transporte de tração animal
� Lei 10. 53410 de manejo de RS 
�Decreto 12.165 revisão do PGRSS e possibilidade de 
simplificação 
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Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 
Município de Belo Horizonte - PMGIRS BH

CANAL DE COMUNICAÇÃO

DEZEMBRO 2015
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Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 
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CONTATO: 3277-9385

planoresiduosbh@pbh.gov.br


