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1 -  APRESENTAÇÃO 

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

instrumento de planejamento estratégico de suma importância para a cidade, com a 

meta de promover, cada vez mais, uma cidade limpa e sustentável para todos. O 

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

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

e mobilização social, em um horizonte de 20 anos. 

 

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

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

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

limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos.  

 

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

interdisciplinaridade e intersetorialidade da Administração Municipal, bem como na 

participação da sociedade civil organizada, que vivenciam e interferem na dinâmica 

da gestão municipal dos resíduos sólidos. As análises também irão considerar as 

influências e inerências da gestão de resíduos provenientes da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte – RMBH. Dessa forma, a SLU licitou, em 2013, a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

 

A Myr Projetos Sustentáveis foi contratada pela Superintendência de Limpeza Urbana 

(SLU) em julho de 2015, através do contrato SLU/DR.JUR no 005/2015, para a 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS - 

BH). O contrato adjudicado à empresa Myr Projetos faz referência ao processo de 

Licitação Tomada de Preços no 001/2013, Processo no 01.137111/12-48 do tipo 

Técnica e Preço, onde a referida se classificou em 2º lugar. Portanto, a empresa Myr 

assume a responsabilidade técnica pelos serviços e estudos técnicos necessários 

para o PMGIRS-BH, dando continuidade aos serviços, a partir de sua contratação. 

 

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

1. Planejamento das Ações de Comunicação e Mobilização Social; 
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2. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos; 

3. Identificação das Possibilidades de Gestão Associada; 

4. Planejamento das Ações do PMGIRS; 

5. Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS. 

 

Este relatório é parte integrante da segunda etapa, elaboração do Diagnóstico dos 

Resíduos Sólidos, cujo objetivo principal é possibilitar o entendimento do cenário atual 

da situação dos resíduos sólidos e das ações geradoras destes em Belo Horizonte.  

 

Em atendimento a PNRS, serão contemplados os resíduos sólidos urbanos, resíduos 

de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, resíduos de saneamento 

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

civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de transporte e resíduos de mineração.  

 

O Diagnóstico deverá traçar o painel descritivo dos principais aspectos da gestão dos 

resíduos do município e da RMBH, levantando e analisando dados socioeconômicos 

e ambientais, considerando as particularidades, limitações e potencialidades de BH.  

 

Dessa forma, são objetivos do diagnóstico dos resíduos sólidos: 

 Levantamento de informações de geração quantitativas e qualitativas; 

 Identificação de fluxos, desde a geração até a disposição final; 

 Identificação dos impactos sociais, econômicos e ambientais, bem como os 

passivos ambientais decorrentes da disposição inadequada; 

 Análise crítica da estrutura organizacional, das instalações, da mão de obra 

empregada, dos 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.  

 

Este relatório apresenta as informações consolidadas quanto aos ASPECTOS 

TECNICOS OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA do município de Belo 

Horizonte e RMBH, abordando: 
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 Panorama da situação dos resíduos sólidos gerados no município, com 

informações quantitativas e qualitativas, indicação da origem, do volume e da 

massa de cada resíduo e as formas adotadas de destinação e disposição final; 

 Levantamento da situação atual de produção, coleta, transporte e disposição 

de resíduos sólidos industriais, incluindo os gerados por empresas de médio e 

pequeno porte; 

 Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

informando as áreas de risco de contaminação, as áreas já contaminadas e 

medidas saneadoras existentes; 

 Identificação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento ou destinação final realizados pelo poder público, mas que são de 

responsabilidade do gerador; 

 Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de 

gerenciamento de resíduos ou ao sistema de logística reversa; 

 Levantamento dos serviços de limpeza pública prestados pela SLU e 

contratadas, nas diversas Gerências Operacionais de Limpeza, por tipo e 

frequência de execução, qualidade dos serviços prestados, dificuldades e 

pontos de estrangulamento existentes, discriminação dos percentuais de áreas 

atendidas e não atendidas, caso a caso; 

 Descrição e análise do sistema de coleta convencional e seletiva (localização, 

roteiros, turnos, equipe operacional, infraestrutura, procedimentos operacionais 

e frequência); 

 Identificação de lacunas no atendimento à população pelo sistema público de 

limpeza urbana, quanto à regularidade, qualidade e frequência dos serviços; 

 Levantamento de planos, projetos e programas em desenvolvimento, já 

desenvolvidos ou em elaboração no Município, com interface com a gestão dos 

resíduos sólidos, com ênfase no Programa de Coleta Seletiva e ações de 

educação ambiental; 

 Identificação das possibilidades de propostas de acordos setoriais, 

regulamentos ou termos de compromisso que contemplem a logística reversa, 

de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 12.305/2010 e o Decreto nº. 

7.404/2010. 
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A estrutura do diagnóstico foi elaborada considerando os principais resíduos gerados 

e todas as atividades de limpeza pública ofertadas pelo município, e é apresentado 

em capítulos, da seguinte forma: 

 

 PANORAMA GERAL DA LIMPEZA URBANA - Capítulo que demonstra o 

histórico da limpeza urbana no município e os principais passivos ambientais 

identificados relacionados aos resíduos sólidos.  

 

 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA – SLU - Apresenta as informações 

referentes à estrutura gerencial, administrativa e física da Superintendência de 

Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

 SITUAÇÃO ATUAL – RESÍDUOS SÓLIDOS - Principal capítulo do 

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

no município e o diagnóstico da conjuntura dos serviços de limpeza pública 

ofertados pelo município. É subdividido em 3 partes, como se segue: 

 

o Resíduos Sólidos Públicos (RPU) – Apresenta os resíduos sólidos 

públicos e os serviços prestados pelo município a eles relacionados, 

sendo eles: limpeza de vias - o qual inclui os serviços de varrição, 

capina e roçada, limpeza de bocas de lobo, lavação de vias e 

logradouros públicos – e outros serviços de limpeza urbana, como 

remoção de placas, faixas e cartazes, limpeza de córregos, remoção de 

animais mortos, dentre outros. 

 

o Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) - Aborda os resíduos gerados 

nos domicílios, coletados pela PBH/SLU (direta ou indiretamente), 

através da coleta convencional e coleta em ZEIS, e os resíduos 

recicláveis, coletados através da Coleta Seletiva municipal. 

 

Especificamente em se tratando dos resíduos recicláveis foram 

realizadas, além de visitas técnicas, já citadas, pesquisas quali-
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quantitativas, com o objetivo de identificar a real situação da produção 

das mesmas.  

 

o Resíduos Especiais – Demonstra a situação dos principais resíduos 

especiais gerados no município, sendo eles:  

 Resíduos de Serviços de Saúde 

 Resíduos da Construção Civil e Volumosos 

 Resíduos equiparados ao Domiciliar - Grandes Geradores 

 Resíduos de Poda e Similares 

 Resíduos Orgânicos – Feiras, Sacolões e Congêneres 

 Resíduos Reversos 

 Resíduos de Serviços de Transportes 

 Resíduos de Serviços de Saneamento 

 Resíduos Industriais 

 Resíduos de Mineração 

 Resíduos Agrossilvopastoris 

 

Neste subcapítulo apresenta-se também o arcabouço legal 

relacionado à obrigatoriedade de apresentação de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos, bem com a situação atual de 

exigência, apresentação e aplicação desses planos. 

 

Para os resíduos especiais, as fontes de dados 

(qualiquantitativos) variaram de acordo com cada resíduo, uma 

vez que, de forma geral, não estão relacionados entre si. Neste 

tema, a contribuição da SLU não foi tão significativa quanto para 

os demais resíduos (RDO e RPU), uma vez que a 

Superintendência, mesmo sendo responsável pela gestão dos 

resíduos no município, não é responsável pelo gerenciamento 

desses resíduos especificamente. 

 

Dessa forma, foram utilizadas as informações e dados dos órgãos 

e entidades representantes dos principais geradores desses 
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resíduos, como por exemplo, o SINDUSCON/MG, no caso de 

resíduos da construção civil, e a COPASA, no caso dos resíduos 

de serviços de saneamento. 

 

 FISCALIZAÇÃO - Apresenta a identificação e análise do sistema de 

fiscalização, de controle e de regulação do município, em sua interface com os 

resíduos sólidos. 

 

 ÁREAS DA PBH PASSÍVEIS DE USO PELA SLU - Apresenta as áreas 

públicas identificadas para análise de eventual possibilidade de utilização pela 

SLU. 

 

 LACUNAS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E DESAFIOS - Apresenta as 

principais lacunas existentes no atendimento à população, bem como suas 

implicações, além de correlacionar as deficiências identificadas aos desafios ou 

alternativas propostas para seu enfrentamento. 

 

1.1 METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste relatório referente ao diagnóstico dos aspectos técnicos 

operacionais e de infraestrutura foram coletadas informações e dados, quantitativos e 

qualitativos, provenientes de diversas fontes - primárias e secundárias –, não se 

limitando às unidades da SLU e demais órgãos públicos. O levantamento de 

informações objetivou a identificação dos fluxos dos resíduos, desde a geração até a 

destinação final, incluindo avaliação dos aspectos ambientais, sociais e econômicos 

relacionados, além, dos potenciais passivos ambientais oriundos de processos de 

gerenciamento inadequados. 

 

Realizou-se análise crítica da gestão municipal dos resíduos, considerando aspectos 

como: estrutura organizacional, instalações, equipamentos, mão de obra empregada, 

métodos e procedimentos adotados pela SLU para equacionar e resolver as questões 

técnicas, funcionais e sociais; aspectos de fiscalização, ambientais e financeiros, 

associados à limpeza urbana. 
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Por ser a SLU a autarquia municipal responsável pela elaboração, controle e 

execução de programas e atividades voltados para a limpeza urbana de Belo 

Horizonte, ela foi a principal fonte de informações e dados para elaboração deste 

diagnóstico, sobretudo quanto aos resíduos sólidos públicos e domiciliares.  

 

Especificamente em se tratando dos resíduos recicláveis, realizaram-se, além de 

visitas técnicas, pesquisas qualiquantitativas com o objetivo de identificar a real 

situação da produção dos mesmos. 

 

Para os resíduos especiais, as fontes de dados (qualiquantitativos) variaram de 

acordo com cada resíduo, uma vez que, de forma geral, não estão relacionados entre 

si. Neste tema, a contribuição da SLU não foi tão significativa quanto para os demais 

resíduos (RDO e RPU), uma vez que a superintendência, mesmo sendo responsável 

pela gestão dos resíduos no município, não é responsável pelo gerenciamento desses 

resíduos especificamente. 

 

Como o PMGIRS-BH não se limita aos resíduos manejados pelo poder público 

municipal, foram consultadas também outras fontes, dentre as quais se podem citar 

as principais: ABES, ABRELPE, ACMINAS, Agência RMBH, AHMG, AMIS, CDL/BH, 

CEMIG, CEMPRE, COMUSA, Cooperativas/associações de catadores de materiais 

recicláveis (BH); COPAGRESS, COPASA, FEAM, FEAM / CMRR, FECOMÉRCIO 

MG, FEDERAMINAS, FHEMIG, FIEMG, FJP, FMLC, FUNASA, IBGE, INSEA, 

Ministério das Cidades - SNIS, MMA, SICEPOT-MG, SINDILEQ-MG, SINDUSCON-

MG, UFMG, além de outras esferas da PBH como: GERLU, SMAFIS, SMAPU, 

SMMA, SUDECAP, SMAAS, SMSA / Vigilância Sanitária, SMARU, PRODABEL, 

URBEL, etc. 

 

As informações e dados, qualiquantitativos, foram obtidos através de: 

 reuniões com responsáveis pelos órgãos citados e a SLU,  

 reuniões com grupos de discussões técnicas (GDT); 

 análise de documentos disponibilizados nas reuniões e/ou obtidos em 

pesquisas bibliográficas e na internet. 
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Dentre as reuniões e apresentações realizadas, destacam-se:  

 Apresentação inicial realizada pela SLU – Realizada no início do projeto, 

subdividida em temas e com o objetivo de demonstrar uma visão geral sobre o 

fluxo dos resíduos manejados pela PBH e a estrutura administrativa 

organizacional de referência; 

 

 Reuniões específicas – Realizadas com os responsáveis pelos setores da SLU 

e alguns dos órgãos pesquisados, tiveram por objetivo tratar de temas 

específicos, sanar dúvidas e aprofundar o conhecimento sobre o tema; 

 

 Visitas técnicas –  Realizadas com o objetivo de obter conhecimento da 

situação e fazer avaliação in loco; dentre as visitas realizadas podem-se citar: 

acompanhamento dos serviços de limpeza urbana; CTRS BR-040; CTR 

Maquiné; Associações/Cooperativas de materiais recicláveis; dentre outras; 

 

 Reuniões de apresentação intermediária do diagnóstico – Ao longo da 

elaboração do diagnóstico foram realizadas reuniões com a equipe 

responsável pela coordenação do projeto pela SLU, de forma a apresentar a 

estrutura do documento e a abordagem dos temas, bem como sanar dúvidas 

específicas; 

 

 Reunião GDT (Grupos de Discussão Técnica) – Foram realizadas 6 reuniões, 

subdivididas em temas, a saber: RCC, RSS, Coleta Seletiva, Serviços de 

Limpeza Urbana e Grandes Geradores, Logística Reversa e Inventário de 

Catadores. Cada grupo era composto por 10 a 15 agentes diretamente 

relacionados ao manejo dos resíduos, que foram instigados a aprofundar 

discussões e confirmar cenários a partir de dados pré-levantados. Essa 

dinâmica aconteceu entre os dias 24/11/15 e 02/12/15. 

 

 Audiências públicas – A realização das 3 audiências públicas (na etapa do 

diagnóstico) também foi importante subsídio para elaboração desse 

diagnóstico, uma vez que teve por objetivo apresentar, à população, o 
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diagnóstico de resíduos sólidos, para validação dos dados e ampliação das 

informações. 

 

Quanto aos documentos disponibilizados e obtidos, esses compuseram a base 

técnica referencial de elaboração desse diagnóstico. Dentre esses documentos estão 

estudos, diagnósticos, projetos, planos, matérias jornalísticas, dentre outros, os quais 

totalizaram cerca de 800 arquivos eletrônicos. Além desses documentos, também 

foram utilizados, como referência, as leis e normas relacionadas aos resíduos sólidos, 

no âmbito municipal, estadual e federal.  

 

Para organização dos arquivos digitais repassados pela SLU, esta desenvolveu e 

disponibilizou acesso à área interna e restrita do PMGIRS-BH, no qual foram 

arquivados todos os documentos considerados relevantes pela equipe coordenadora 

do projeto, por parte da autarquia municipal.  

 

Dentre os documentos disponibilizados pela SLU, devem-se destacar os relatórios 

anuais de atividades, elaborados pela própria autarquia, e que demonstram de forma 

sintetizada os dados quantitativos relacionados a todos os resíduos manejados pelo 

poder público municipal. Utilizou-se os relatórios anuais de atividades dos anos de 

2007 a 2013, uma vez que, quando do início de elaboração deste diagnóstico, em 

2015, ainda não havia a versão final do relatório do ano de 2014.  

 

Especificamente quanto aos dados e informações relacionados às unidades de 

processamento de resíduos recicláveis esses foram coletados diretamente em visitas 

às entidades (cooperativas e associações) parceiras do Programa Municipal de 

Coleta Seletiva. Foram realizadas duas pesquisas, a primeira feita, entre Setembro a 

Outubro de 2014, pela empresa Tramitty e a segunda, em 2016, pela empresa MYR. 

  

A pesquisa realizada pela empresa Tramitty foi desenvolvida através de visitas 

técnicas às entidades, com aplicação de questionários que objetivaram obter os 

seguintes dados: Identificação da organização (nome, endereço e contatos); Situação 

da organização (regime jurídico, ano de fundação, estatuto, regimento interno, 

parceria com a PBH, associação em Rede); Situação do galpão (área estimada e 
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titularidade) e logística do processo; Equipe (número de cooperados/associados, 

produtividade média de triagem, forma de remuneração, equipe técnica de apoio, uso 

de drogas, contribuição ao INSS); Material coletado (fontes, tipos, triagem, rejeito); 

Comercialização (quantidade total e condições de comercialização); Equipamentos; 

Demandas (galpão, equipamentos, insumos, capacitação, diversos); Parcerias; 

Custos. 

 

Por sua vez, a pesquisa realizada pela empresa MYR foi realizada em duas etapas, 

sendo a primeira focada em mapear o fluxo operacional/logístico das Associações e 

Cooperativas, e a segunda, que também contemplou visitas técnicas, objetivou o 

levantamento de dados específicos à produção das Associações/Cooperativas 

participantes do Programa Municipal de Coleta Seletiva. 

 

Na segunda etapa da pesquisa realizada pela MYR aprofundou-se o tema relacionado 

aos materiais recebidos, coletados, triados e comercializados. Foram solicitados os 

seguintes dados, mês a mês, para os anos de 2014 e 2015: 

 Entrada de resíduos (massa) diferenciada por: coletado, recebido da SLU; 

recebido de outros; 

 Saída de resíduos (massa) diferenciada em rejeito e resíduos recicláveis 

comercializados; 

 Equipe: associados/cooperados ou outros colaboradores/funcionários (não 

associados). 

 

Todas as informações obtidas foram analisadas e as mais relevantes foram 

consolidadas no presente documento, visando construir um diagnóstico capaz de, 

além de apresentar a situação atual, subsidiar o prognóstico e o estabelecimento de 

metas do plano.  

 

A seguir, apresenta-se a classificação dos resíduos a ser empregada no PMGIRS-BH. 
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1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O termo Resíduos Sólidos é definido pela Norma NBR 10.004/2004 da ABNT como:  

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 
exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível.  

A Lei Federal no 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), em seu artigo 3o, define Resíduos Sólidos como: 

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 inviável em face da melhor 
tecnologia disponível. 

Ainda com relação à definição do termo Resíduos Sólidos, cabe mencionar que a Lei 

no 18.031/2009, que trata da Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), adota a 

mesma definição da Norma NBR 10.004, e a Lei Municipal no 10.534/2012, que 

dispõe sobre a limpeza urbana no Município de Belo Horizonte, dá a mesma definição 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

O Quadro 1 apresenta, de forma esquemática, uma síntese das definições e 

classificações de resíduos, de acordo com as leis nacional, estadual e municipal. 
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Quadro 1 - Definição e classificação dos resíduos sólidos, de acordo com o instrumento legal 

Definição 

ABNT NBR 10.004 e Lei Estadual no 18.031/2009 
Lei Federal no 12.305/2010 e 

Lei Municipal no 10.534/2012 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam, para isso, soluções técnica e 

economicamente inviáveis, em face da melhor 

tecnologia disponível. 

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. 

Classificação 

Quanto à Periculosidade Quanto à Natureza 

ABNT NBR 10.004/04 e Lei Federal no 12.305/2010 

Resíduos perigosos 

Resíduos não perigosos 

Lei Estadual no 18.031/2009 e  

Lei Municipal no 10.534/2012 

Quanto à Origem  Quanto ao Tipo 

Lei Federal no 12.305/2010 

Resíduos domiciliares; resíduos de limpeza urbana; 

resíduos sólidos urbanos; resíduos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços; resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico; resíduos industriais; resíduos de 

serviços de saúde; resíduos da construção civil; 

resíduos agrossilvopastoris; resíduos de serviços de 

transporte; resíduos de mineração. 

Lei Municipal no 10.534/2012 

Resíduos Domiciliares 

Resíduos Públicos  

Resíduos Especiais 

 

 

 

São várias as maneiras de classificar os resíduos sólidos. As mais comuns são 

quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente e quanto à natureza 

ou origem. Essa classificação foi adotada na PNRS. 

 

A Lei Federal no 12.305/2010 propõe a seguinte classificação segundo a origem: 

resíduos domiciliares; resíduos de limpeza urbana; resíduos sólidos urbanos; resíduos 
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de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; resíduos dos serviços 

públicos de saneamento básico; resíduos industriais; resíduos de serviços de saúde; 

resíduos da construção civil; resíduos agrossilvopastoris; resíduos de serviços de 

transportes; resíduos de mineração. 

 

A referida Lei ressalta, ainda, que os resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, “se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de 

sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares, pelo 

poder público municipal” (Lei no 12.305, Art. 13, parágrafo único). 

 

A Lei Municipal no 10.534/2012 classifica os resíduos quanto à natureza, ao tipo e à 

identificação do gerador. 

 

Quanto à periculosidade, essa Lei Municipal adota a mesma classificação da PNRS e 

da Norma ABNT 10.004/04: resíduos classe I – perigosos; resíduos classe II – não 

perigosos, sendo: resíduos classe II-A – não inertes, e resíduos classe II-B – inertes. 

A definição das categorias, segundo a norma ABNT, é apresentada a seguir: 

Classe I: São aqueles que, em função de suas características 
intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 
ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública, através do 
aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos 
adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de 
forma inadequada. 

Classe II-A – Não Inertes: São os resíduos que podem apresentar 
características de combustibilidade, biodegradabilidade ou 
solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio 
ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos Classe 
I ou Classe II-B, Inertes. 

Classe II-B – Inertes: São aqueles que, por suas características 
intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, 
quando amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 
10.007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água 
destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de 
solubilização segundo a norma NBR 10.006, não tiverem nenhum de 
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade da água, conforme listagem no 8 (Anexo H da 
NBR 10.004), excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e 
sabor. 
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Quanto ao tipo, a Lei Municipal classifica os resíduos sólidos em: resíduos 

domiciliares, resíduos públicos e resíduos especiais. Observando-se os Marcos 

Regulatórios (Nacional, Estadual e Municipal), verifica-se uma similaridade na 

classificação, com pequenas diferenças de nomenclatura.  

 

Na Lei Municipal, a classificação dos resíduos domiciliares é análoga à da Lei 

Federal. Na PNRS, são definidos, como Resíduos de Limpeza Urbana, aqueles 

originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana. Na Lei Municipal esses resíduos recebem o nome de Resíduos 

Sólidos Públicos. 

 

A categoria de Resíduos Especiais, na Lei Municipal, abrange todos os resíduos 

apresentados na PNRS, excetuando os urbanos, a saber: 

a) resíduos de serviços de saúde e congêneres; 

b) resíduos da construção civil e congêneres; 

c) resíduos de atividades industriais; 

d) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

e) pilhas e baterias inservíveis; 

f) pneus inservíveis; 

g) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

h) lâmpadas inservíveis que contenham, em sua composição, resíduos 
perigosos; 

i) resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como seus 
componentes; 

j) cadáveres de animais; 

k) restos de matadouros de animais, restos de entrepostos de alimentos, 
restos de alimentos sujeitos à rápida deterioração provenientes de feiras 
públicas permanentes, mercados, supermercados, açougues e 
estabelecimentos congêneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, 
sebos e vísceras; 

l) resíduos contundentes ou perfurantes, não caracterizados como resíduos 
de serviços de saúde, cuja produção exceda o volume de 25 (vinte e cinco) 
litros ou 15 (quinze) quilos, por período de 24 (vinte e quatro) horas; 

m) pneus e acessórios de veículos, bens móveis domésticos e demais 
resíduos volumosos (nova redação dada pela Lei no 10.885/15); 

n) resíduos sólidos provenientes de calamidades públicas;  

o) documentos e material gráfico apreendidos pelas autoridades policiais; 

p) resíduos de poda de manutenção de jardim, pomar ou horta, 
especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados, de acordo com a 
quantidade e a periodicidade estabelecidas no regulamento desta lei; 

q) lodos e lamas oriundos de estações de tratamento de água, de esgotos 
sanitários, de fossas sépticas ou postos de lubrificação de veículos ou 
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assemelhados, e resíduos provenientes de limpeza de caixa de gordura ou 
outros produtos pastosos que exalem odores desagradáveis; 

r) resíduos químicos em geral; 

s) resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos; 

t) rejeitos radioativos; 

u) demais resíduos classe I - perigosos; 

v) 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; 

w) produtos da limpeza de terrenos não edificados ou não utilizados; 

x) óleos e gorduras de uso na preparação de alimentos; 

y) outros que, pela sua composição qualitativa ou quantitativa, se enquadrem 
na presente classificação; 

z) carcaças e veículos abandonados, inclusive os inservíveis ou 
irrecuperáveis, nos logradouros públicos (nova redação dada pela Lei no 
10.885/15). 

Quanto à identificação do gerador, a Lei Municipal adota a mesma classificação dada 

pela Lei Estadual: resíduos de geração difusa e de geração determinada. 

 

Diante do exposto, o diagnóstico será estruturado de acordo com a classificação de 

resíduos sólidos por tipo, apresentada pela Lei Municipal, a saber:  

I - Resíduos sólidos urbanos 

 I.I – Resíduos públicos  

 I.II – Resíduos domiciliares 

II - Resíduos sólidos especiais 

 

Deve-se mencionar que o termo Resíduo Sólido Urbano, segundo o Art. 4o da Lei 

Municipal, é considerado como o conjunto heterogêneo de resíduos provenientes das 

atividades humanas e de fenômenos naturais. Por sua vez, segundo a PNRS, os 

resíduos sólidos urbanos – RSU restringem-se aos resíduos domiciliares, originários 

de atividades domésticas em residências urbanas, e aos resíduos de limpeza urbana, 

originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e de outros serviços de 

limpeza urbana. 

 

Registra-se, ainda, a definição adotada no Relatório Anual da SLU 2013: Resíduos 

Sólidos Urbanos representam o somatório de todas as modalidades de resíduos 
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coletados ou recebidos pelo sistema público de limpeza urbana, incluídos os das 

coletas públicas realizadas pela SLU ou contratadas (empreiteiras) e os entregues por 

meio de coletas particulares. 

 

A Figura 1, a seguir, ilustra, de forma sistematizada, os resíduos que serão tratados 

neste PMGIRS-BH, bem como os dos serviços de limpeza urbana a eles associados, 

possibilitando assim uma visão geral sobre a abordagem deste documento. 

 

 

Figura 1 - Resíduos sólidos 

Fonte: PMGIRS-BH 
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2 -  PANORAMA GERAL DA LIMPEZA URBANA 

2.1 HISTÓRICO DA LIMPEZA URBANA EM BELO HORIZONTE 

 

Belo Horizonte se distingue, em seu processo de formação histórica, do conjunto das 

capitais do país, por um razoável número de especificidades. Sua gênese é uma 

decisão política de se transferir a capital do Estado para um novo espaço, pensado 

para ser polo de equilíbrio político e econômico da região. Contrapunha-se a “velha 

ordem” monárquica, representada por Ouro Preto, à “nova ordem” republicana 

encarnada na nova cidade. 

 

A capital nasce, assim, sob o signo da modernidade. Foi a primeira cidade planejada 

do Brasil, construída com a função de ser a sede administrativa do governo estadual e 

ponto de atração de desenvolvimento e modernização econômicos, sinônimo de 

futuro, dinamismo e renovação. 

 

Construiu-se uma cidade funcionalista, pensada em seus mínimos detalhes, com o 

traçado urbanístico obedecendo a critérios técnicos rigorosos, com espaços definidos 

para o poder, o lazer, a saúde, o comércio, a indústria e moradias. Consideraram-se 

ainda o abastecimento – com a criação de colônias agrícolas e o matadouro municipal 

– e todas as questões relativas à urbanização. 

 

Era necessário dotar a capital de equipamentos e infraestrutura que possibilitassem o 

funcionamento da cidade. Foram instituídas, em 1895, Divisões com a incumbência 

de organizar e executar os serviços municipais. A limpeza urbana coube à Terceira 

Divisão, que procedia à remoção diária do lixo da zona urbana – 116 quarteirões do 

perímetro da Av. do Contorno – em carroças fechadas, e o incinerava fora da área de 

construção. 

 

Planejada para abrigar 200.000 (duzentos mil) habitantes, a cidade extrapolou 

rapidamente seu plano original, devido, inclusive, à grande quantidade de pessoas 

envolvidas, direta ou indiretamente, com a sua construção, levando à necessidade de 

se reestruturarem os serviços urbanos. Assim, em 1900, foi criada a Diretoria de 
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Higiene, responsável pela limpeza pública e particular da cidade, matadouro, 

mercado, fazenda do Barreiro, cemitério e saúde pública em geral. 

 

Na mesma época, um Decreto instituiu regras para o acondicionamento de lixo, 

determinando local e horário para sua exposição para coleta. A cidade foi dividida em 

10 (dez) circunscrições e cada uma possuía uma carroça – com pessoal uniformizado 

– que fazia a remoção do lixo e o levava para incineração a céu aberto, com o auxílio 

de querosene. 

 

Em 1902, a criação da Taxa do Lixo possibilitou a contratação de um empreiteiro para 

fazer a limpeza das ruas, introduzindo as primeiras turmas de varrição diurna. Ao 

longo da história da cidade, a execução dos serviços de limpeza urbana oscilou entre 

a terceirização dos serviços e a execução direta, realizada pelo Poder Público, em 

alguns momentos em sua totalidade, em outros parcialmente. 

 

O esforço de se manter a Belo Horizonte pensada por seus idealizadores – uma 

cidade agradável, saudável e bonita – incluía a limpeza urbana como uma 

preocupação constante. Em 1914, a Prefeitura adquiriu um forno de incineração do 

Sistema Horsfall, instalado no Parque Municipal até 1928, quando foi transferido para 

local afastado da zona urbana, onde funcionou até 1930. 

 

Na década de 1920, foram adquiridos os primeiros veículos automotores, em 

substituição aos de tração animal, para a coleta de resíduos (Figura 2). 
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Figura 2 - Veículo de coleta de resíduos 

Fonte: www.metro.org.br 

A preocupação com a melhoria do padrão de limpeza urbana da capital, aliada ao 

crescimento demográfico e ao consequente aumento das áreas públicas e do volume 

de resíduos descartados pela população, exigiu a incorporação de novos recursos 

para a limpeza da cidade. O forno de incineração foi desativado e passou a ser 

adotado, o sistema Beccari de celas de fermentação do lixo (Figura 3 e Figura 4). 

 
Figura 3 - Celas Beccari - Horto Florestal 

Fonte: www.metro.org.br 
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Figura 4 - Celas Beccari - Fazenda da Baleia 

Fonte: www.metro.org.br 

No final da década de 1930 e na década de 1940, o governo envidou – com sucesso 

– um grande esforço, no sentido de promover a industrialização do Estado de Minas, 

a partir da Capital. A perspectiva de crescimento econômico e geração de emprego 

promoveu um grande afluxo de pessoas, acarretando a expansão descontrolada da 

cidade, da periferia para o centro. 

 

O Poder Público tomou uma série de medidas para recuperar o controle físico-

espacial da cidade, como cadastrar áreas novas, abrir vias de acesso a lugares já 

ocupados e construir a região da Pampulha, induzindo a ocupação ordenada da 

região Norte da cidade. Os problemas causados pela ausência de infraestrutura e 

equipamentos urbanos, porém, persistiram, agravando as desigualdades entre as 

condições gerais das áreas central e suburbana. 

 

Em novembro de 1951, foi criado o Departamento de Limpeza, responsável pela 

limpeza de logradouros públicos, coleta domiciliar, limpeza de córregos, remoção de 

detritos em geral, apreensão de animais abandonados em vias públicas e utilização 

conveniente do lixo da cidade. Foi construído, a partir do mesmo ano, mais um 

conjunto de Celas Beccari na Várzea do Felicíssimo, para receber, também, os 

resíduos provenientes dos depósitos dos Matadouros Velho e Modelo. 
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Ao longo da década de 1960, foram criados sete distritos de coleta domiciliar e 

ampliada a frota de veículos e equipamentos de limpeza urbana, com a aquisição de 

varredeiras mecânicas, caminhões coletores e caçambas, buscando atingir mais 

áreas e atender toda a população da cidade, que, em 1967, correspondia a 1.056.000 

habitantes. 

 

Ao fim da mesma década, as Celas Beccari foram desativadas e os resíduos 

provenientes da coleta passaram a ser depositados de forma inadequada, a céu 

aberto, no Vazadouro do Morro das Pedras, na região Oeste da cidade, local 

conhecido como “Boca do Lixo”. Na área, residiam mais de 300 (trezentas) pessoas, 

que viviam, em condições subumanas, da venda de material retirado do lixo. Da 

aglomeração no entorno do lixão, surgiram as vilas Santa Sofia, Cascalho, Antena, 

Leonina e São Jorge. 

 

No período das chuvas, nos anos de 1971 e 1972, dois grandes deslizamentos, com 

vítimas fatais, expuseram a precariedade, não só do sistema de destinação do lixo, 

mas de toda a limpeza urbana de Belo Horizonte. A grande repercussão dos 

acidentes contribuiu para uma nova postura das autoridades sobre o assunto. Maiores 

detalhes sobre o local e seu passivo ambiental são apresentados no item 2.2.1. 

 

Através de licitação, a Prefeitura realizou a contratação de empresa para elaborar o 

Plano Diretor de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, que estabeleceu, como “eixos” 

de trabalho: a elaboração de estudos para a implantação técnico-administrativa de 

órgão gestor; a implantação de um novo sistema de coleta e transporte; a implantação 

de um novo sistema de varrição de vias; e a implantação de áreas e métodos de 

destinação final. 

 

Com base nas conclusões do Plano Diretor, foi criada, em agosto de 1973, a 

Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU, sob a forma jurídica 

de Autarquia Municipal, responsável por: gerenciar, planejar, fiscalizar, explorar e 

executar os serviços de varrição, capina, coleta, transporte, tratamento e 

transformação do lixo, bem como a comercialização de seus produtos e subprodutos, 

com exclusividade. 
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A cidade foi dividida, para efeito de planejamento e execução dos serviços de coleta e 

varrição, em Zona Leste e Zona Oeste.  

 

Para viabilizar a solução apontada para a disposição final – aterro sanitário – a 

Prefeitura desapropriou e cedeu à SLU, especificamente para esta finalidade, áreas 

denominadas Licuri, Taiobas, Matas, o terreno da Fazenda dos Coqueiros às 

margens da BR-040, na região Noroeste, e o terreno da Fazenda Capitão Eduardo, 

na região Nordeste.  

 

Em fevereiro de 1975, foi inaugurado o aterro sanitário da BR-040, que passou a 

receber o resíduo coletado na cidade, e em julho do mesmo ano foi inaugurada a 

Usina de Beneficiamento de Lixo, do tipo Dano, que passou a receber parte do 

resíduo domiciliar e comercial, até 1995, quando foi desativada.  

 

O novo aterro iniciou suas atividades recebendo 250 t/dia de resíduos provenientes 

de uma população de 1.557.464 habitantes, e teve suas atividades de aterramento 

encerradas no ano de 2007, quando sua vida útil foi esgotada.  

 

Maiores informações sobre o Aterro Sanitário BR-040 são apresentadas no item 2.2.2. 

 

Outras medidas foram tomadas para viabilizar o trabalho de limpeza urbana. Em 

janeiro de 1976, um decreto tornou obrigatório o uso de sacos plásticos para 

acondicionamento do lixo disposto para a coleta no Município e, em agosto de 1978, 

foi instituído o Regulamento de Limpeza Urbana de Belo Horizonte.  

 

Em 17 de março de 1987, em cumprimento à determinação do Prefeito Sérgio 

Ferrara, foram distribuídos lotes do terreno da Fazenda Capitão Eduardo, à população 

de baixa renda, para a construção de moradias. Em 2001, foi definitivamente 

impossibilitada a implantação do aterro sanitário no local, tendo em vista ter se 

tornado área de preservação ambiental. 

 

Entre 1986 e 1992, a SLU desenvolveu várias ações para modernizar os serviços de 

limpeza e adequá-los às demandas da cidade. Vale destacar a descentralização dos 
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serviços, com a criação de dez divisões de limpeza(coincidindo com os limites das 

administrações regionais), início das campanhas de educação para a limpeza urbana 

na cidade e experiência piloto de coleta seletiva no Bairro Santa Inês, na região Leste. 

 

Em 1993, a SLU implantou o Modelo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Belo 

Horizonte, incorporando, à gestão da limpeza urbana, desde os aspectos técnico-

operacionais até aqueles decorrentes dos hábitos e comportamentos da sociedade, 

em conformidade com os princípios preconizados pela Agenda 21. 

 

Ao longo do tempo, ampliou-se o atendimento da coleta domiciliar porta a porta, 

atingindo 95% dos habitantes da cidade, e ainda foi implantado o Programa de Coleta 

Seletiva – com a inclusão dos catadores de papel como parceiros –, bem como o 

Programa de Correção das Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho – com 

a inclusão dos carroceiros, também como parceiros.  

 

Após a desativação da Usina Dano, foi adotada, em 1995, uma nova metodologia 

para o tratamento de resíduo orgânico, por meio da compostagem, que passou a ser 

feita utilizando o resíduo proveniente da coleta seletiva em grandes geradores e o 

resíduo verde decorrente da atividade de poda da arborização pública. Além disso, 

foram organizadas e sistematizadas as campanhas educativas para limpeza urbana, 

com a inclusão da Mobilização Social, como unidade organizacional, dentre outras 

ações. 

 

Em dezembro de 2000, a Prefeitura procedeu a uma Reforma Administrativa no 

Município, sendo criada a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, responsável pela 

coordenação, elaboração e implementação da política de limpeza urbana e 

destinação final dos resíduos sólidos. Nessa reforma, foi mantida a Superintendência 

de Limpeza Urbana, com seu objetivo restrito à cooperação técnica e executiva com a 

Administração Direta, nas atividades de limpeza urbana. Com isso, a execução dos 

serviços ficou a cargo das Secretarias de Administração Regional.  

 

Em janeiro de 2005, uma nova Reforma Administrativa extinguiu a Secretaria 

Municipal de Limpeza Urbana e atribuiu à SLU a responsabilidade de implementar a 
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política governamental de limpeza urbana, retornando à Autarquia o gerenciamento 

dos serviços de limpeza, com exceção da varrição, da operação das URPV e dos 

serviços complementares, que continuaram sob a gestão das Administrações 

Regionais. 

 

Ao longo de sua história, o trabalho e as ações da SLU obtiveram reconhecimento 

nacional e internacional, através de premiações e homenagens diversas e, desde 

1991, é o serviço público mais bem avaliado pelo cidadão de Belo Horizonte nas 

Pesquisas de Opinião encomendadas pela Prefeitura (CEMP/SLU, 2015). 

 

2.2 PASSIVOS AMBIENTAIS 

 

O conceito de passivos ambientais é discutido por distintos autores. De acordo com 

Schianetz (1999), “Passivos ambientais são disposições antigas e sítios 

contaminados, que produzem riscos para o bem-estar da coletividade, segundo a 

avaliação tecnicamente respaldada das autoridades competentes”.  

 

Por sua vez, para Galdino et al. (2002), passivos ambientais podem ser definidos 

como:  

Obrigações adquiridas em decorrência de transações anteriores ou 
presentes, que provocaram ou provocam danos ao meio ambiente ou 
a terceiros, de forma voluntária ou involuntária, os quais deverão ser 
indenizados através da entrega de benefícios econômicos ou 
prestação de serviços em um momento futuro. 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2007), os passivos 

ambientais são definidos como “danos infligidos ao meio natural, por uma 

determinada atividade ou pelo conjunto de ações humanas, que podem ou não ser 

avaliados economicamente”.  

 

Para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2011), as 

atividades de disposição de resíduos, de acordo com a exigência legal, também são 

consideradas como passivos ambientais e, consequentemente, fontes potenciais de 
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contaminação, mesmo aquelas em que tenham sido implantadas medidas de 

segurança para o local.  

 

De acordo com os conceitos apresentados e segundo o histórico de Belo Horizonte 

apresentado anteriormente, é de conhecimento a existência de duas áreas de 

disposição de resíduos, as quais podem ser consideradas passivos ambientais, a 

saber: o Lixão Morro das Pedras e o aterro sanitário localizado na área da Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS BR-040). 

 

A seguir, são detalhados o histórico e a situação atual das áreas citadas. 

2.2.1 Lixão do Morro das Pedras 

Os resíduos sólidos gerados no município de Belo Horizonte, a partir da década de 60 

até 1972, como citado, eram depositados no Lixão (vazadouro) do Morro das Pedras. 

Esse local não possuía controle de compactação, sistema de drenagem pluvial e 

aterramento. A Figura 5 mostra a situação da área nos anos 60, quando foi iniciada a 

atividade de catação no local. 

 

 

 
Figura 5 - Catadores no lixão, década de 60 

Fonte: CEMP/SLU. 

Atualmente a região apresenta vilas praticamente urbanizadas, com escolas, creches, 

transporte coletivo, postos de saúde e policial, porém não há nenhum monitoramento 
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sendo realizado, referente à antiga atividade de disposição de resíduos. No local do 

depósito de lixo, a PBH implantou o “Parque do Lixão”, dotado de campo de futebol 

com arquibancadas (Figura 6 a Figura 8), mas que carece de obras de manutenção. 

 

 

Figura 6 - Panorama atual da área. 

Fonte: TRAMITTY, 2014. 

 

 
Figura 7 - Panorama das obras e campo de futebol já implantado 

Fonte: TRAMITTY, 2014. 
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Figura 8 - Localização da área via satélite. 

Fonte: Google Earth, 2014. 

2.2.2 Aterro da CTRS BR-040 

A unidade principal da CTRS BR-040 é o aterro sanitário, que ocupa 60% da área 

total de aproximadamente 114,9 hectares. O aterro teve sua vida útil esgotada em 

2007, devido ao alcance da cota altimétrica máxima nas células de aterragem, 

conforme previsão e condicionantes definidas no decorrer do processo de renovação 

da licença de operação e de ampliação das áreas de disposição final de resíduos 

sólidos. 

Evolução histórica 

O sistema de descarte de resíduos instalado na BR-040 a partir de 1975, com a 

desativação do depósito “Boca do Lixo”, funcionou durante 14 anos como aterro 

sanitário convencional. 

 

No mesmo local, como parte integrante do sistema de tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos urbanos, foi instalada a Usina DANO, de tecnologia 

dinamarquesa, destinada à triagem e compostagem. Esse sistema de beneficiamento 

tinha capacidade nominal de 150 t/dia, distribuída em duas linhas operacionais 
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independentes, e era formado pelas unidades constituintes, a saber: recepção; 

triagem manual; separação eletromagnética; bioestabilizador; e, obrigatoriamente, 

área externa para compostagem. As características dos resíduos domiciliares - 

comumente bastante heterogêneos e com elevado teor de matéria orgânica – 

ocasionavam dificuldades de separação, por tipo de material, nas esteiras de triagem; 

acarretando alta produção de rejeitos e má qualidade do composto produzido.  

 

Com o tempo, os componentes do Sistema DANO passaram a ter desempenho cada 

vez mais insatisfatório na tarefa de separação/triagem dos materiais e aceleração do 

processo de decomposição da matéria orgânica pela via dos biodigestores. Em 1995, 

após estudos de avaliação, optou-se pela desativação da planta instalada, 

considerando o seu baixo rendimento operacional e os custos elevados de 

manutenção, mão-de-obra, consumo de energia e reposição/recuperação de seus 

equipamentos. A partir de então, apoiando-se no modelo de manejo diferenciado de 

resíduos proposto pela SLU, foi adotado um novo procedimento, pressupondo a 

coleta seletiva de orgânicos nas fontes geradoras e o tratamento por compostagem 

em leiras reviradas - processo “windrow”. 

 

Paralelamente, em 1989, a Companhia de Gás Minas Gerais – GASMIG – iniciou o 

processo de exploração dos gases gerados nos maciços aterrados. Após tratamento, 

o metano resultante era utilizado como alternativa de combustível para veículos, 

entretanto, alegando principalmente motivos econômicos, em 1995 a empresa 

encerrou suas atividades de captação e uso do biogás.  

 

Em 1994 a administração municipal, por meio da SLU, contratou consultoria 

especializada para elaboração de projeto técnico para o aterro, visando reduzir os 

impactos ambientais e, principalmente, ampliar a vida útil do sistema, cujo término era 

previsto para o ano de 1998. A concepção do projeto de reestruturação contemplou o 

tratamento simultâneo dos resíduos já aterrados, o tratamento dos efluentes líquidos 

e dos resíduos novos que seriam depositados nas células projetadas, proporcionando 

um horizonte maior de vida útil à área de disposição final. Na Figura 9 é apresentada 

a configuração da área do aterro, na proposta elaborada. 

 



 

 

Página: 49/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

 

Figura 9 - Aterro Sanitário da CTRS BR-040 - Layout do projeto elaborado em 1994 

Fonte: SLU 

A modalidade de tratamento por biorremediação preconizava a recirculação de 

chorume enriquecido com microrganismos específicos, para acelerar o processo de 

decomposição da fração orgânica presente na massa de resíduos aterrados e 

aplicada em células, previamente preparadas. Para utilização dessa técnica, e 

visando o descarte dos efluentes líquidos gerados nas células de aterragem, foram 

implantadas duas estações de tratamento compostas por tanques de armazenamento 

e preparo do chorume para recirculação, sistema de bombeamento e unidade de 

tratamento físico-químico. 

 

A certeza de utilização da antiga Fazenda Capitão Eduardo, garantida pelo decreto 

municipal criado em 1972, encorajou a elaboração de estudos para aperfeiçoar o 

sistema de disposição final da BR-040, uma vez que seria possível instalar uma 

segunda unidade de disposição final em outra região da cidade, com capacidade para 
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receber 40% dos resíduos sólidos gerados no município. Foi iniciado, portanto, em 

1996, o processo de licenciamento ambiental do novo aterro, via Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, avançando até a fase de licença de instalação. Entretanto, a 

implantação foi inviabilizada, em consequência das ocupações indevidas que 

surgiram ao longo do tempo no local. Posteriormente, houve a sua transformação em 

Área de Proteção Ambiental – APA Fazenda Capitão Eduardo, instituída pela Lei 

Estadual no 13.958 de 26 de julho de 2001.  

 

Destaca-se, na Figura 10, a localização da CTRS BR-040 e da área do aterro 

projetado em Capitão Eduardo.  

 

 

Figura 10 - Localização do aterro sanitário da BR-040 e da segunda alternativa para 
disposição de RSU, em Capitão Eduardo 

Fonte: SLU 

Em 1998, a SLU procedeu à revisão do projeto técnico implantado no sistema da BR-

040, no sentido de promover uma melhor utilização da área de disposição final de 

resíduos e, consequentemente, ampliar a sua vida útil. Essa revisão resultou em novo 

dimensionamento e disposição das células do aterro, em conformidade com o 

CENTRO 

SUL 
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conceito de aterro celular, abrangendo as áreas já aterradas com resíduos mais 

recentes e aquelas ainda não exploradas, promovendo sua máxima ocupação e 

fazendo a divisão entre as novas células com barreiras verticais, conforme mostrado 

na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Aterro sanitário da CTRS BR-040 - Layout do projeto revisado em 1998 

Fonte: SLU 

A prática da biorremediação, aplicada em uma área reduzida do aterro (célula 

emergencial), estendeu-se até o ano 2001, quando, após realização de estudos de 

viabilidade técnica e econômica, verificou-se que o processo não apresentava os 

resultados esperados e que a reabertura das células seria bastante dispendiosa para 

a SLU. Considerando o final do contrato com a empresa de consultoria, a SLU decidiu 

operar novamente o sistema de aterragem de forma convencional, sendo mantidas 

todas as exigências de controle e incorporadas novas práticas de manejo, resultantes 

das experiências adquiridas ao longo de todos esses anos. 

 

Face à iminência de esgotamento da vida útil do aterro, prevista para início de 2006, e 

objetivando estendê-la por um período determinado, até que se definisse outra 

solução sustentável para a disposição dos resíduos gerados na capital, foi realizado 

novamente, em 2005, estudo técnico para prolongar a utilização das áreas de 

aterragem. A ampliação projetada para as células de aterragem manteve, como cotas 



 

 

Página: 52/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

altimétricas finais de projeto, a cota 930m na crista dos taludes, elevando-se 

gradualmente em direção ao meio das células e encerrando na cota 935 m. Foi 

também previsto o aproveitamento dos espaços vazios existentes nas antigas jazidas 

de exploração de solo e no topo das células do aterro, assim como de demais 

espaços vazios que poderiam ser utilizados para disposição final de resíduos. Com 

isso, segundo dados da empresa projetista, obteve-se um volume adicional de 

aproximadamente 4.400.000 m3 para disposição dos RSU. 

 

Na época, foi reservada uma área, localizada entre o aterro sanitário e o mirante 

existente, para disposição de resíduos de construção civil.  

 

Para os resíduos de serviços de saúde, foi construída uma célula hospitalar 

posicionada no topo das células AC-01 e AC-02, com capacidade volumétrica para 

receber 122.500 m3 de resíduos; sendo projetada conforme exigências da ABNT e 

resoluções CONAMA pertinentes ao assunto. Cumpre ressaltar que, entre os anos 

1975 e 1999, os Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSS) foram dispostos em 

áreas especiais, preparadas para essa finalidade. Em 1999, essas áreas se 

exauriram, passando os RSS a serem dispostos, juntamente com os Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), no aterro sanitário da CTRS BR-040, prática que foi 

executada até julho de 2006. A Figura 12 apresenta a nova concepção do aterro 

sanitário, no projeto de ampliação, após serem efetuadas as revisões, em 2005. 

 

 

Figura 12 - Aterro sanitário da CTRS BR-040 -Layout do projeto revisado 

Fonte: SLU 
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Posteriormente, no final do ano de 2009, visando um melhor aproveitamento da célula 

de disposição de resíduos de serviços de saúde, sua cota altimétrica final foi ampliada 

em 5 m, passando para 10 m de altura (cota altimétrica de 940 m). Nesta etapa, a sua 

capacidade de recebimento aumentou para, aproximadamente,184.775 m3. A célula 

referente à 2ª etapa foi operada entre os anos de 2006 e 2009, sendo novamente 

realizadas obras de ampliação, que elevaram a sua capacidade de aterramento para 

aproximadamente 257.775 m3. A partir de 2015, o local passou a receber apenas os 

RSS oriundos dos estabelecimentos públicos prestadores de serviços de saúde do 

município de Belo Horizonte. 

2.2.2.1 Licenciamento ambiental  

Em 1995, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais, no qual foi acordada a realização de estudos e a 

adoção de medidas, visando melhorar a operação e minimizar os impactos gerados 

pela disposição de resíduos no aterro.  

 

Em setembro de 1997, o aterro sanitário da BR-040 obteve, do Conselho Estadual de 

Política Ambiental – COPAM, do Estado de Minas Gerais, a Licença de Operação 

Corretiva, com validade até 2001, mediante o cumprimento de condicionantes. 

 

A obtenção da Licença de Operação habilitou a Prefeitura de Belo Horizonte a 

receber recursos do ICMS Ecológico, através do Critério Meio Ambiente/Subcritério 

Saneamento Ambiental, instituído em 1995, por meio da Lei no 12.040, revista pela 

Lei no 13.803/2000, também chamada Lei Robin Hood. Para receber esse recurso, 

essa Lei, ainda vigente, determina que as administrações municipais devam obter 

Licença de Operação para aterro sanitário ou usina de triagem e compostagem de 

lixo, que atendam, no mínimo, a 70% da população urbana. 

 

Em 2002, por determinação do Órgão de Controle Ambiental, foi elaborado o 

Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA, que reuniu informações 

detalhadas acerca das atividades desenvolvidas na CTRS BR-040, demonstrando o 

cumprimento das exigências estabelecidas quando da concessão da Licença de 
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Operação, bem como das exigências apresentadas pelo Ministério Público.  

 

O prazo da Licença de Operação foi prorrogado até outubro de 2002 e, 

posteriormente, para julho de 2003, quando foi concedida a sua revalidação até 

dezembro de 2009, sendo obtida também autorização técnica para que o topo das 

células atingisse a cota altimétrica correspondente a 930 m. 

 

Por decisão da Câmara de Infraestrutura do COPAM – CIF/COPAM, em maio de 

2005, foi reduzido o período de concessão da licença de operação, com validade 

alterada para 31 de dezembro de 2005. Ademais, foram estabelecidas novas 

condicionantes, sendo também retificado o prazo para formalização do processo de 

ampliação da capacidade de disposição de resíduos sólidos urbanos no aterro. 

 

Concluído o projeto de ampliação do aterro da BR-040, em setembro de 2005, a SLU 

solicitou ao COPAM licença ambiental para implantação da proposta. Em dezembro 

de 2005, o COPAM decidiu que a licença de operação deveria vigorar até que se 

atingisse a cota altimétrica limite de 930 m. 

 

Em agosto de 2006, o COPAM concedeu a licença de ampliação para o aterro 

sanitário, ressaltando que a sua validade expiraria em 09 de dezembro de 2006. No 

entanto, a SLU recorreu da decisão, entendendo que a duração da licença deveria ser 

igual ao tempo de vida estimada, de acordo com os parâmetros técnicos do projeto 

aprovado, e obedecendo aos prazos mínimo e máximo fixados em normas gerais do 

próprio Órgão de Controle Ambiental. 

 

Em dezembro de 2006, foi acatado o pleito, o qual solicitava autorização para que o 

aterramento nas áreas de ampliação ficasse condicionado à cota 930 m, 

estabelecendo o prazo de cento e vinte dias para que o COPAM se pronunciasse 

sobre o assunto.  

 

Em abril de 2007, o Plenário do COPAM autorizou o funcionamento do aterro sanitário 

até dezembro de 2007, ou até que fosse atingida a cota altimétrica 930 m no 

aterramento, sendo válida a condição que primeiro viesse a ocorrer. As atividades 
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encerraram-se em dezembro daquele ano, conforme previsão e condicionantes 

definidas. 

2.2.2.2 Monitoramento  

O monitoramento do aterro sanitário foi implantado efetivamente em 1998, sendo 

viabilizado por meio de um convênio entre a Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG e a SLU. Seu desenvolvimento deveu-se às exigências de elaboração do 

Plano de Controle Ambiental, dentre um conjunto de medidas que deveriam ser 

adotadas com o licenciamento do empreendimento.  

 

Inicialmente, as principais atividades desenvolvidas compreenderam o monitoramento 

das águas superficiais e subterrâneas que cruzam a área da CTRS BR-040, bem 

como os monitoramentos geotécnico, de gases e de líquidos lixiviados. Após alguns 

ajustes, o programa de monitoramento do aterro sanitário foi assim agrupado: 

 

 

Monitoramento Ambiental 

 Recursos hídricos: qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 

 Pressão sonora; 

 Qualidade do ar; 

 Líquidos lixiviados (chorume); 

 Gases; 

 Dados pluviométricos e vazões de líquidos. 

 

Monitoramento Geotécnico 

 Medidas de poro-pressão nos diques e no interior das células de resíduos; 

 Medidas dos recalques superficiais; 

 Medidas de permeabilidade; 

 Medidas das movimentações internas; 

 Ensaios de campo; 

 Controle tecnológico dos materiais geotécnicos utilizados; 

 Inspeções de campo. 
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Monitoramento Operacional 

 Densidade dos resíduos aterrados; 

 Inclinação das rampas de aterragem. 

 

Estudos Hidrogeológicos  

Foram realizados estudos preliminares em 2004 e 2008, visando avaliar as possíveis 

interferências da massa de resíduos aterrados sobre os aquíferos subterrâneos que 

cortam a área da CTRS BR-040 e fornecer subsídios para elaboração de trabalhos 

posteriores. Seus objetivos específicos foram:  

 Avaliação preliminar dos fluxos de água subterrânea, por meio da 

caracterização hidrogeológica; 

 Caracterização hidrogeoquímica do aquífero; 

 Avaliação expedita do grau de contaminação; 

 Elaboração do modelamento hidrogeológico preliminar, que consistiu na 

identificação e no mapeamento da dispersão dos contaminantes 

potencialmente existentes no subsolo;  

 Proposição de um plano de monitoramento das águas subterrâneas, com 

identificação dos pontos e da frequência de amostragem e definição dos 

parâmetros de monitoramento e dos procedimentos analíticos, de coleta e 

sequência de amostragem, acondicionamento, manuseio e encaminhamento 

das amostras.  

2.2.2.3 Plano de monitoramento pós-fechamento 

Para se efetuar o encerramento das atividades de disposição de resíduos sólidos em 

aterros sanitários devem ser seguidos os dispositivos legais, observando normas 

técnicas e legislação pertinentes ao assunto. A esse respeito, conforme trata a norma 

técnica da ABNT – NBR 13896 (1997), o monitoramento e o acompanhamento das 

deformações dos maciços de resíduos devem ser estendidos por um período de 

aproximadamente 20 anos, tendo em vista a continuidade da decomposição da fração 

orgânica ali presente.  
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Particularmente quanto ao aterro da BR-040, o Plano de Encerramento elaborado 

contempla os procedimentos para a conservação e manutenção da área, integrados a 

um programa de monitoramento ambiental e geotécnico. O documento reforça ainda a 

importância da continuidade do projeto paisagístico e de restauração ambiental das 

áreas degradadas, assim como a manutenção da Unidade de Educação Ambiental.  

 

Como parte desse processo, os relatórios de monitoramento ambiental vêm sendo 

regularmente elaborados e enviados trimestralmente à Fundação Estadual de Meio 

Ambiente – FEAM. Para o acompanhamento geotécnico da área do aterro, a SLU 

mantém o convênio firmado com a Fundação Cristiano Ottoni – FCO, dando 

continuidade à consultoria técnica fornecida pela Escola de Engenharia da UFMG.  

 

Com vistas a se ajustar à ocupação do entorno, e seguindo o que estabelece a Lei 

Orgânica Municipal, acerca dos “termos resultantes de aterros sanitários”, no seu 

artigo 151, inciso VI, futuramente esta área poderá ser destinada a parques ou áreas 

verdes. No entanto, essa opção somente será implementada com o término da 

produção de biogás no interior das células e quando os riscos de colapsos e demais 

fatores restritivos estiverem definitivamente reduzidos a níveis aceitáveis, ou seja, até 

que o maciço de resíduos atinja os padrões de segurança e de qualidade ambiental.  

 

Sendo assim, em conformidade com as exigências técnicas e ambientais, foi 

providenciada a execução de obras de terraplenagem e complementares para 

adequação da cobertura final do aterro, compreendendo os maciços das células AC 

03, 04 e 05, bem como da célula emergencial. 

2.2.2.4 Quantitativo de resíduos aterrados 

Os dados históricos de resíduos recebidos no aterro sanitário são apresentados na 

Tabela 1. O aterro acumulou, desde o início de sua operação até dezembro de 2007, 

aproximadamente 23 milhões de toneladas de resíduos. A partir de 1996, a SLU 

passou a computar o resíduo de construção e demolições como material aterrado, o 

que explica a variação no comportamento da curva, em termos de valores de massa, 

demonstrada na Figura 13.  
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Tabela 1 - Quantidade de resíduos sólidos urbanos dispostos no aterro sanitário da BR-040 
(1975 a 2006) 

 

Fonte: Histórico da Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Belo Horizonte, 
1975 a 2006. Relatório de Estatística, SLU/PBH. Ano 2007. 

 
Figura 13 - Evolução da quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados à aterragem, 

no Aterro Sanitário da BR-040 (1975-2007) 

Fonte: Histórico da Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Belo Horizonte, 1975 a 
2006. Relatório de Estatística, SLU/PBH. Ano 2007. 

A disposição de resíduos ao longo de diferentes períodos, em locais específicos de 

aterramento, cujas denominações foram estabelecidas a partir de 1998, é 

demonstrada na Tabela 2, em termos de volumes estimados. Nota-se que, somente a 

partir de 2006, os resíduos de construção civil são destinados para uma célula 

específica, denominada aterro de inertes. 

Ano Massa (t) Ano Massa (t) Ano Massa (t)

1975 133.723,80 1986 278.925,21 1997 1.297.151,12

1976 126.931,79 1987 295.179,85 1998 1.477.921,00

1977 147.052,20 1988 306.735,54 1999 1.489.596,20

1978 175.810,15 1989 325.066,44 2000 1.520.357,72

1979 212.293,56 1990 393.158,10 2001 1.352.481,50

1980 207.384,79 1991 461.976,68 2002 1.458.568,72

1981 210.797,09 1992 521.846,65 2003 1.240.200,44

1982 220.547,06 1993 559.553,59 2004 1.280.055,70

1983 232.733,25 1994 706.233,96 2005 1.191.417,74

1984 199.984,83 1995 673.499,10 2006 1.262.304,34

1985 239.155,37 1996 1.465.605,58 2007 1.328.727,70

Total 22.992.976,77
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Tabela 2 - Volumes estimados nos locais de deposição de resíduos do aterro sanitário, até 
dezembro de 2006 

 

Fonte: DPTDR-SLU (2006) 

2.2.2.5 Projeto paisagístico para o aterro sanitário da BR 040  

A recuperação e reabilitação de toda a área onde se encontra localizado o aterro 

sanitário de Belo Horizonte vêm sendo realizadas desde o ano de 1999, mesmo antes 

do encerramento das atividades de disposição de resíduos nesse aterro, por meio de 

um programa de manejo de áreas verdes. 

 

A diretriz básica desse projeto é requalificar e/ou recuperar os microambientes 

degradados dentro da CTRS BR-040, em virtude dos mais de 30 anos de alterações 

no meio local. O projeto elaborado em 1998 foi reformulado, apresentando novas 

propostas a serem implantadas com o encerramento das atividades de aterragem. 

Nesse sentido, algumas ações que estão sendo desenvolvidas incluem: 

 Manutenção e replantio de cercas vivas no perímetro da CTRS; 

 Manutenção do aceiro adjacente à cerca viva; 

 Manutenção de mata em regeneração natural; 

 Manejo das áreas de bosques temáticos implantados após o ano de 1999; 

 Monitoramento e manejo das nascentes, bem como da vegetação ciliar; 

 Manejo das áreas vegetadas; 

 Manejo das áreas ajardinadas no interior da CTRS; 

 Manejo adequado da lagoa interna à CTRS. 

 

início término

15 1975 1978

15 1979 1982

bacia 3 AC 01 30 1983 1995 3.452.500

AC 02 30 1983 1995 2.067.700

25 1997 1998 1.417.700

5 2006 2006 164.329

65 1998 2006 2.750.000

65 1997 2006 3.477.000

65 2001 2006 2.550.000

50 2006 2006 876.574

10 2006 2006 25.200

5 2006 2006 24.200

17.437.703

aterros de inertes

células para RSS

632.500

TOTAL

célula AC 03

célula AC 04

célula AC 05

ampliação

bacia 1

bacia 2

estimativa do 

volume de RSU 

(m³)
bacia/célula

célula emergencial (1ª etapa)

célula emergencial (2ª etapa)

altura         

(m)

período de operação
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Dentre as amplas possibilidades de escolha, foi priorizado o uso de espécies vegetais 

típicas dos biomas brasileiros. Tal opção visa o incremento da fauna e oferece 

subsídios para o desenvolvimento de programas de educação ambiental. 

 

Como principais resultados do projeto de paisagismo têm-se: 

 
Cerca viva: Plantio das espécies sansão do campo (Mimosa caesalpiniaefolia) e 

buganvília (Bouganville sp), junto ao muro divisório da Central BR-040 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Composição de quantitativos de espécies plantadas na  conformação da cerca 
viva (até 2006) 

ESPÉCIE NÚMERO DE 
INDIVÍDUOS 
PLANTADOS 

METRAGEM DA 
LINHA DE PLANTIO 

(m) 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

Buganvília Bougainville sp 2530 

37.000 Sansão do campo Mimosa caesalpiniaefolia 5591 

TOTAL DE INDIVÍDUOS PLANTADOS 8121 

Fonte: SLU 

Aceiro / Aceiro verde / Aceiro externo: O aceiro, em sua forma tradicional, foi 

executado paralelamente à cerca viva e vem sendo mantido. As três versões 

totalizam 61.724 m2 de área sob manutenção, principalmente no período de estio 

(abril a setembro). 

Plantio de árvores ao longo das vias internas: Na Tabela 4 pode ser observada a 

quantidade de espécies plantadas ao longo das vias internas da CTRS BR-040. 

 
Tabela 4 - Espécies plantadas nas vias internas da CTRS-BR-040 (até 2006) 

ESPÉCIE NÚMERO DE INDVÍDUOS 
PLANTADOS NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

ESPÉCIES PLANTADAS PÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Oiti Licania tomentosa 211 

Jacarandá mimoso Jacaranda mimosaefolia 110 

Total 321 

PLANTIO ANTERIORES À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Coreutéria Koelreuteria bipinnata 29 

Ipê rosado Tabebuia roseo-alba 77 

Casuarina Casuarina sp 14 

Total   120 

Fonte: SLU 
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Bosques: Nas áreas mais antigas, com mais de 30 anos de encerramento, foram 

implantados bosques de árvores nativas do Brasil, em sua maioria do Estado de 

Minas Gerais, com características dos biomas cerrado e mata atlântica. Foram 

realizadas, nessa área, as seguintes intervenções: 

 Plantio de 5.312 árvores nativas do Brasil, em sua maioria do Estado de Minas 

Gerais, compondo os bosques com características dos biomas cerrado e mata 

semidecídua; 

 Plantio de 489 palmeiras leque (Livistona chinensis), sendo 259 indivíduos em 

2001 e 230 em 2005, dentro de uma proposta com perspectivas ambiental e 

socioeconômica; 

 Plantio de 680 indivíduos de sansão do campo (Mimosa caesalpiniaefolia), em 

380 metros lineares, para composição de cinturão vegetal, visando a redução 

do impacto visual e a melhoria da qualidade do ar; 

 Plantio de 264 metros lineares de leucena (Leucaena leucocephala), em crista 

de talude de aterro, para composição de cinturão vegetal, visando a redução 

do impacto visual e a melhoria da qualidade do ar. Tal área se traduz, hoje, 

num bosque de 705 m2; 

 Monitoramento de 13.202 m2 de resquícios de mata nativa.  

 Manutenção de 14.661 m2 de matas de eucalipto (Eucaliptus sp), plantadas na 

década de 1990, para composição de cinturão vegetal, e de 16.295 m2 de 

matas de leucena de formação espontânea. 

Cobertura vegetal sobre taludes de aterro: Para a implantação da cobertura 

vegetal sobre os taludes do aterro sanitário, foi aplicada uma camada de solo vegetal 

de espessura de 0,10 m. A área abrangida com cobertura vegetal totalizou cerca de 

366.000 m2, conforme descrito a seguir: 

 292.000 m2 de grama batatais (Paspalum notatum); 

 39.630 m2 de taludes cobertos com esteira vegetal (coquetel de sementes); 

 32.271 m2 de taludes plantados com grama esmeralda (Zoysia japonica); 

 1.887 m2 de taludes de aterro plantados com variedades invasoras, visando 

fornecer dados para uma dissertação de mestrado desenvolvida no aterro 

sanitário de Belo Horizonte. 
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Destaca-se que, durante os trabalhos de recomposição vegetal da área do aterro 

sanitário de Belo Horizonte, foi empregado o composto orgânico que é produzido na 

unidade de compostagem instalada na CTRS BR-040. 

 

Este composto, ou adubo orgânico, é produzido a partir de restos de hortifrútis 

coletados em feiras, sacolões e supermercados, os quais são misturados com podas 

de árvores trituradas, e submetidos ao processo de compostagem simplificada. Mais 

detalhes desse sistema de compostagem podem ser observados no item 4.4.5.1. O 

composto orgânico foi utilizado essencialmente na composição do substrato que é 

colocado em todas as covas de plantio de arbóreas, bem como sobre as áreas de 

plantio de grama.  

 

Em relação à manutenção, as áreas de aterro cobertas com grama recebem um 

tratamento inicial de arranque manual das espécies invasoras, seguido de roçada 

mecânica. Um ano após o plantio, as áreas gramadas recebem um aporte de matéria 

orgânica, através da inoculação de substrato (composto orgânico mais terra vegetal) 

aplicado a lanço. Tal procedimento é repetido a cada dois anos. 

 

A rega das áreas gramadas com veículos pipa só foi feita durante o período da 

aplicação da grama. Não é necessário realizar tal procedimento novamente, já que a 

região de Belo Horizonte conta com índices pluviométricos satisfatórios durante os 

meses de outubro a março. A escolha das espécies de gramíneas empregadas 

também foi feita em virtude da escassez de água no período de abril a setembro. 

 

A manutenção das mudas de árvores plantadas sobre antigas áreas de aterro conta 

com a metodologia tradicional de instalação de estaca de apoio (tutoramento), 

limpeza da região do entorno da muda (coroamento), aplicação de adubo químico 

(NPK) trinta dias após o plantio e rega durante os dois períodos de estio 

subsequentes ao plantio. 
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3 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA – SLU 

3.1 METODOLOGIA APLICADA 

 

O diagnóstico da estrutura administrativa da SLU foi realizado por meio do 

levantamento de informações, a partir de: 

 Análise da legislação vigente, referente à estrutura administrativa, e 

delimitação de objetivos e atribuições da Superintendência de Limpeza Urbana 

de Belo Horizonte, bem como de suas diretorias, departamentos, divisões e 

seções; 

 Apresentações feitas pelos titulares de departamentos e de alguns setores, que 

destacaram dados da estrutura organizacional da autarquia, com as principais 

atribuições, a legislação que norteia seus trabalhos, as interfaces internas e 

externas, pontos fortes, pontos fracos e expectativas da equipe; 

 Realização de entrevistas com a equipe técnica da SLU, pela MYR; 

 Análise de dados, relatórios e estudos disponibilizados pela SLU; e 

 Realização de visitas técnicas às unidades operacionais.  

 

Destaca-se a visita à Gerência Regional de Limpeza Urbana Leste – GERLU-L, onde 

a equipe contratada acompanhou uma campanha de mobilização junto aos munícipes 

e ainda a dinâmica de funcionamento da prestação dos serviços de coleta domiciliar, 

varrição, capina, limpeza de bocas de lobo e limpeza em ZEIS – Zonas de Especial 

Interesse Social, nos bairros Alto Vera Cruz e Granja de Freitas. Foram realizadas 

visitas técnicas à Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes – URPV Leste, à 

unidade de processamento de materiais recicláveis Granja de Freitas e uma vistoria 

durante a execução dos serviços de coleta seletiva nas modalidades porta a porta e 

ponto a ponto.  

 

Além da regional Leste, o Centro de Operações de Belo Horizonte – COP-BH também 

foi visitado. 
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3.2 HISTÓRICO 

 

3.2.1 Competências e Estrutura Organizacional 

Em 1895, foram instituídas Divisões, com a incumbência de organizar e executar os 

serviços municipais. A limpeza urbana coube à Terceira Divisão, que procedia à 

remoção diária do lixo da zona urbana – 116 quarteirões do perímetro da Avenida do 

Contorno – em carroças fechadas e o incinerava fora da área de construção. 

 

Em 1900, foi criada a Diretoria de Higiene, responsável pela limpeza pública e 

particular da cidade, matadouro, mercado, fazenda do Barreiro, cemitério e saúde 

pública em geral. Na mesma época, através de Decreto, foram instituídas regras de 

acondicionamento de lixo, com determinação de local e horário para sua exposição. 

 

Em novembro de 1951, foi criado o Departamento de Limpeza, responsável pela 

limpeza de logradouros públicos, pela coleta domiciliar, pela limpeza de córregos, 

pela remoção de detritos em geral, pela apreensão de animais abandonados em vias 

públicas e pela utilização conveniente do lixo da cidade. 

 

Em 31 de janeiro de 1968, através do Decreto no 1.609, foi criado, dentro da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o Departamento de Engenharia Sanitária, 

que era composto pelas Divisões de Saneamento do Meio e de Limpeza Urbana, que, 

por sua vez, tinha como subordinadas as Seções de Coleta Domiciliar, de Destino do 

Lixo e de Limpeza das Vias Públicas, estrutura esta mantida quando da publicação do 

Decreto no 1.739, de 30 de dezembro de 1968. 

 

Em 16 de novembro de 1970, através do Decreto no 1.922, a estrutura foi novamente 

alterada mantendo-se o Departamento de Engenharia Sanitária, subordinado à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com as seguintes Seções: Seção de 

Limpeza Pública e Seção Habitacional. A Seção de Limpeza Pública, por sua vez, 

tinha como unidades os Setores de Limpeza da Zona Leste e da Oeste, de Limpeza 

Noturna e de Limpeza de Canalizações Pluviais. Já a Seção Habitacional, era 
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responsável pela Seção de Coleta de Lixo Domiciliar e pelo Setor de Fiscalização de 

Serviços Urbanos. As atribuições do Departamento de Engenharia Sanitária – DES 

foram descritas no Decreto no 1.923, de 16 de novembro de 1970, destacando-se: 

execução da limpeza dos logradouros públicos e coleta e destinação do lixo 

domiciliar.  

 

No período anterior a 1973, a estrutura organizacional responsável pelos serviços de 

limpeza urbana era modesta, essencialmente formada por uma unidade de controle, 

denominada, por vezes, de diretoria, departamento ou divisão, tendo poucos órgãos 

hierárquicos subordinados.  

 

Em 27 de agosto de 1973, através da Lei no 2.220, foi criada a Superintendência de 

Limpeza Urbana de Belo Horizonte e extinto o Departamento de Engenharia Sanitária. 

A SLU foi criada sob a forma de entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica 

e patrimônio próprios, com autonomia financeira, administrativa e técnica, tendo por 

finalidade a exploração, em todo o Município de Belo Horizonte, dos serviços de 

varredura, coleta, depósito, tratamento e transformação do lixo e da venda de seus 

produtos e subprodutos. Unidades de controle, planejamento e execução, foram 

organizadas na estrutura funcional, composta pelo Gabinete do Superintendente, 

Divisões, Serviços, Seções e Setores. Criou-se, ainda, um órgão de assessoria de 

natureza opinativa, consultiva e fiscalizadora, denominado Conselho Municipal de 

Limpeza Urbana – CMLU, cujos membros seriam nomeados pelo Prefeito. 

 

Com a publicação do Decreto no 4.543, em 12 de setembro de 1983, houve uma 

alteração na abrangência da personalidade jurídica da autarquia, acrescentando que 

se tratava de autarquia com personalidade jurídica de direito público, patrimônio 

próprio (cedido, através de Decretos, pelo antigo Departamento de Engenharia 

Sanitária e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), mantendo as descrições de 

sua autonomia, e alterando sua finalidade, para considerar a exploração exclusiva dos 

serviços de varredura, limpeza urbana, coleta, depósito, tratamento, transformação e 

industrialização do lixo e da venda de seus produtos e subprodutos. Nesta época, foi 

estruturada a departamentalização da SLU, com a criação de 05 (cinco) Assessorias; 

04 (quatro) Diretorias – Administrativo Financeira, Jurídica, de Operações e Técnica; 
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08 (oito) Departamentos, 07 (sete) Divisões, 02 (dois) Serviços (nível de Divisão); 31 

(trinta e uma) Seções e 20 (vinte) Setores, sendo mantido o Conselho Municipal de 

Limpeza Urbana. 

 

Em 08 de novembro de 1991, com a edição do Decreto no 7.016, incluindo 

posteriormente as alterações contidas no Decreto no 7.135/1992, menciona-se a 

vinculação da autarquia à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e delega-se, ao 

Secretário Municipal, competência para aprovação de termos de contratos, convênios 

e ajustes para ratificar as situações de dispensa e inexigibilidade de licitação, 

autorizadas pelo Superintendente de Limpeza Urbana; 

 

Em 23 de dezembro de 1992, foi publicada a Lei no 6.290, reconhecida pelos 

técnicos da SLU como a primeira reforma administrativa. Na realidade, no tocante à 

personalidade jurídica e competências, não há alterações significativas, entretanto, há 

um acréscimo substancial em sua estrutura organizacional, que passa a ter 06 (seis) 

Assessorias, 03 (três) Diretorias, 08 (oito) Departamentos, 17 (dezessete) Divisões, 

02 (dois) Serviços, 27 (vinte e sete) Seções e 23 (vinte e três) Setores. Percebe-se 

que houve um aumento expressivo no número de divisões, a maioria responsável 

pelo gerenciamento da operação dos serviços de limpeza, ainda com atuação 

descentralizada por regiões de Belo Horizonte. Acredita-se que a elevação do nível 

hierárquico, de seção para divisão, foi um indício de reconhecimento da importância 

da operacionalização descentralizada da prestação dos serviços de limpeza urbana. 

 

Em 10 de dezembro de 1999, foi publicada a Lei no 7.906, com mais uma alteração 

nas competências atribuídas à SLU. A exclusividade para planejamento, 

desenvolvimento, execução e exploração dos serviços de limpeza urbana foi 

modificada, para possibilitar a execução dos serviços de forma direta ou indireta; 

 

Em 29 de dezembro de 2000, com a edição da Lei no 8.146, foi efetuada nova 

reforma, mantendo-se a SLU como autarquia municipal, porém tendo seu “objetivo 

circunscrito à cooperação técnica e executiva com a Administração Direta do Poder 

Executivo, nas atividades de limpeza urbana, compreendendo varredura, coleta, 

depósito, tratamento, transformação e industrialização do lixo”. 
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Foi criada a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, órgão da Administração Direta, 

que tinha como finalidade essencial “desenvolver a implementação do sistema de 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos e do Programa de Manejo 

Diferenciado e Tratamento Descentralizado dos Resíduos”. Também foram criadas 09 

(nove) Gerências Regionais de Limpeza Urbana, para atendimento às regiões de Belo 

Horizonte. 

 

Além disso, foram criadas as Secretarias Municipais de Coordenação de Gestão 

Regional, com a “finalidade de coordenar as atividades de implementação das 

políticas públicas urbanas, ambientais e sociais na respectiva circunscrição, visando a 

eficiência na prestação de serviços, a melhoria da qualidade de vida da população, a 

gestão democrática dos recursos públicos e a garantia do controle social. Dentre 

outras atribuições, destacam-se: executar a política de limpeza urbana e coordenar a 

execução das atividades de licenciamento e fiscalização urbana”. 

 

Percebe-se a intenção de fortalecer a regionalização para implementar, executar e 

coordenar a prestação dos vários serviços urbanos. As atividades de planejamento 

dos serviços não foram descentralizadas. A estrutura organizacional da SLU foi 

reduzida a 01 (uma) Diretoria, 03 (três) Assessorias, 03 (três) Departamentos, 02 

(duas) Divisões, 02 (dois) Serviços, 03 (três) Seções e 01 (um) Setor. 

 

Em 01 de janeiro de 2005, com a edição da Lei no 9.011, a SLU foi vinculada à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com nova estrutura organizacional, sendo 

esta base mantida até o ano de 2011. Seu objetivo foi circunscrito à implementação 

da política governamental para o Sistema de Limpeza Urbana e de metas do Plano 

Diretor de Resíduos Sólidos, em colaboração com a Administração Direta do Poder 

Executivo. Sua competência foi alterada, cabendo-lhe: “I – elaborar projetos de 

limpeza, coleta domiciliar e seletiva; II – executar, direta ou indiretamente, e fiscalizar 

os serviços de limpeza urbana; III – realizar atividades de envolvimento, 

sensibilização e conscientização da sociedade, em relação à limpeza urbana e ao 

adequado manejo do lixo; IV – exercer o poder de polícia, no âmbito do Sistema de 

Limpeza Urbana, sobre os serviços e as condutas dos operadores e usuários e V – 

gerenciar, por delegação específica, os contratos de serviços de limpeza e 
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conservação de vias públicas e congêneres, firmados pelo Município, empenhados 

pela Secretaria Municipal de Políticas Urbanas”. O Decreto no 11.926, de 21 de 

janeiro de 2005, regulamentou sua estrutura organizacional. 

 

A estrutura organizacional da SLU foi ampliada para 04 (quatro) Diretorias, 08 (oito) 

Departamentos, 06 (seis) Assessorias, 17 (dezessete) Divisões e 21 (vinte e uma) 

Seções. Nesta nova reforma, a atribuição de fiscalizar os serviços de limpeza urbana 

foi reincorporada à SLU. Para tanto, foram criadas Seções de Operação para 

executá-los, direta ou indiretamente. O Conselho Municipal de Limpeza Urbana deu 

lugar ao Conselho Fiscal, órgão essencialmente fiscalizador. 

 

Em 14 de janeiro de 2011, com a edição da Lei no 10.101, foi alterada novamente a 

estrutura administrativa da SLU, desta vez para inserir a competência de colaborar 

com a Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização (também criada por esta Lei), no 

exercício do poder de polícia, no âmbito do Sistema de Limpeza Urbana, sobre os 

serviços e as condutas dos operadores de usuários e ainda, gerenciar os contratos de 

serviços de limpeza e conservação das vias públicas, empenhados pela Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos. 

 

A SLU foi mantida sob a vinculação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 

composta pelas Secretarias Municipais Adjuntas de Regulação Urbana e de 

Fiscalização. Na estrutura organizacional da SLU foi suprimida a Divisão de 

Fiscalização e, com ela, a finalidade de fiscalização e o poder de polícia foram 

transferidos para a Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização. 

 

Em 2014, nova reforma administrativa foi realizada, sendo a estrutura mantida até os 

dias atuais, composta por 04 (quatro) Diretorias, 08 (oito) Departamentos, 17 

(dezessete) Divisões, 21 (vinte e uma) Seções, 06 (seis) Assessorias, 05 (cinco) 

secretários e 01 (um) chefe de gabinete. 

 

Nesta reforma, foram criadas 01 (uma) Divisão e 01 (uma) Seção, para o controle da 

documentação e arquivo da Autarquia. Na área operacional, foram suprimidas 10 

(dez) Seções de Operação, responsáveis pela execução e controle dos serviços de 



 

 

Página: 69/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

coleta, e criadas outras 07 (sete) Seções para acompanhamento, controle e gestão 

dos serviços de limpeza urbana. Houve alteração de nomenclatura da Diretoria de 

Planejamento e Gestão, para Diretoria de Gestão e Planejamento. 

3.2.2 Personalidade Jurídica 

De 1875, até meados de 1973, a limpeza urbana esteve hierarquicamente inserida 

no contexto da administração direta, evoluindo de acordo com o crescimento 

populacional da capital. 

 

Em agosto de 1973, ocorreu uma adequação de personalidade jurídica e 

competência, com a criação da Superintendência de Limpeza Urbana, sob a forma de 

autarquia municipal, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia 

financeira, administrativa e técnica. As competências, portanto, foram ampliadas, 

passando a SLU a ser responsável, além da coleta, pelos serviços de varredura, 

disposição final, tratamento e transformação do lixo e da venda de seus produtos e 

subprodutos. 

 

Com a criação da denominada autarquia municipal, houve a necessidade, 

solucionada por meio de decretos, de incorporar ao seu patrimônio todos os insumos 

e pessoas necessários ao desenvolvimento do trabalho, verificando, nesta época, 

inclusive, a cessão de servidores para a composição do quadro de pessoal da 

autarquia.  

 

Para que a sua estrutura se mantivesse, foram inseridas as possibilidades da venda 

dos produtos e subprodutos da limpeza urbana e da cobrança das tarifas e preços 

públicos dos serviços, buscando a autonomia financeira. 

 

Um mês após a criação da autarquia, houve a restrição, através de Decreto Municipal, 

de que os serviços de limpeza urbana seriam feitos com exclusividade pela SLU.  

 

Em novembro de 1991, com a edição do Decreto no 7016/1991, vinculou-se à 

autarquia municipal à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (órgão da administração 
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direta), e foi também delegado, ao Secretário Municipal, a competência para firmar 

contratos e convênios e ratificar os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitações.  

 

Em 1992, ocorreu uma grande reforma administrativa, apenas com relação à sua 

estrutura organizacional, mas suas finalidades e competências continuaram 

praticamente as mesmas. 

 

Em 1999, constatou-se uma importante alteração na finalidade da autarquia, que 

incluiu a execução indireta dos serviços de limpeza urbana, antes exclusiva da SLU. 

 

Outra importante reforma foi realizada em 2000, restringindo a competência da SLU, 

transformando-a em órgão de cooperação técnica da administração direta do 

Município, subordinada diretamente à Secretaria Municipal de Coordenação de 

Política Urbana e Ambiental - SCOMURBE. 

 

Em 2005, confirmando a tendência de vincular fortemente a autarquia à administração 

direta, editou-se uma nova reforma, desta vez subordinando a SLU à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, e transformando-a em órgão de planejamento e 

fiscalização, inclusive exercendo o poder de polícia, e gerenciamento dos contratos 

dos serviços de limpeza urbana. 

 

Em 2011, a competência de fiscalizar foi inserida totalmente na Administração Direta, 

com a criação da Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização – SMAFIS, que passou 

a exercer o poder de polícia também no âmbito do Sistema de Limpeza Urbana. Com 

efeito, foram extintas todas as unidades funcionais da então Fiscalização de Limpeza 

Urbana. 

3.2.3 Descrição da Atual Estrutura Organizacional da SLU 

A Figura 14 e a Figura 15, a seguir, apresentam as Estruturas Organizacionais da 

PBH e da SLU, em 2011.  
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Figura 14 - Estrutura Organizacional da PBH.  

FONTE: PBH, 2015. 
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Figura 15 - Estrutura Organizacional da SLU.  

FONTE: SLU, 2015. 
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3.2.3.1 Superintendência 

A Superintendência, exercida pelo titular do cargo em comissão de Superintendente, 

tem como competências (desde 2005), entre outras, administrar a Autarquia, em 

observância às deliberações e decisões dos órgãos superiores, praticando os atos 

necessários à supervisão dos serviços e à gestão do patrimônio, como ordenador de 

despesas e podendo convocar, em caráter extraordinário, reunião do Conselho Fiscal. 

É também de sua competência submeter à aprovação do Prefeito a Proposta 

Orçamentária Anual, o Programa Anual de Trabalho e o Plano Plurianual de 

Investimentos.  

 

Divisão de Documentação e Arquivo 

 

Ligada diretamente ao Gabinete, foi criada em 2014 (Decreto no 15.821, de 

26/12/2014) a Divisão de Documentação e Arquivo (e a Seção de Apoio Técnico), 

tendo como competências o gerenciamento, distribuição, controle, registro e protocolo 

dos documentos encaminhados ao Gabinete, assim como a abertura e controle dos 

arquivos e processos administrativos do Gabinete.  

 

Departamento de Políticas Sociais e Mobilização  

 

Criada sob a forma de Assessoria, em 1993, a Mobilização Social foi efetivamente 

inserida no contexto organizacional apenas em 2000, com a edição da Lei no 

8.052/2000, que criou o Departamento de Políticas Sociais e Mobilização, tendo as 

seguintes unidades funcionais subordinadas: Serviço de Coleta Seletiva, Serviço BH 

Mais Limpa, Serviço de Vilas e Favelas e Serviço de Projetos Especiais.  

 

Sua principal atribuição era promover o envolvimento, a sensibilização e a 

conscientização da sociedade, em relação ao manejo ambientalmente saudável de 

resíduos sólidos. 
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Embora esta Lei não tenha sido expressamente revogada, quando da reforma de 2005 

(Lei no 9.011/2005 e Decreto no 11.926/2005) o Departamento de Políticas Sociais e de 

Mobilização foi vinculado diretamente ao Gabinete da Superintendência, sendo criada 

também a Divisão de Educação para a Limpeza Urbana. 

 

As suas competências envolvem o planejamento, execução e coordenação de 

programas, projetos e campanhas educativas da limpeza urbana, difundindo os 

princípios de redução, reutilização e reciclagem.  

 

Destaca-se a evolução do reconhecimento do papel legal do poder público na 

educação ambiental e não formal, com embasamento jurídico na Constituição Federal 

de 1988, Leis Federais no 9.795/1999 e no 12.305/2010 e Lei Municipal no 10.534/2012. 

 

A crescente demanda social sobre informação e mecanismos de interação com o poder 

público, na busca de soluções às questões relativas aos resíduos, conta com a atuação 

deste departamento, por meio de uma equipe multidisciplinar, com grande experiência 

acumulada, que se utiliza de metodologias específicas. 

 

A equipe reconhece que, ao longo dos anos, foi criada uma rotina a ser seguida em 

determinadas ocasiões (processos), não havendo planejamento e estabelecimento de 

metas para desenvolvimento dos trabalhos, e percebe a necessidade deste 

planejamento, assim como a participação do departamento no desenvolvimento de 

programas e ações da Autarquia.  

 

Como no organograma o Departamento está diretamente ligado ao Gabinete da 

Superintendência, espera-se que haja um fortalecimento das ações de mobilização e 

educação ambiental na política de gestão dos resíduos. 

 

Assessoria de Comunicação Social 

 

Na estrutura organizacional da autarquia, estão previstas 06 (seis) Assessorias, cujas 

competências são diretamente escolhidas pelo Superintendente. Uma das assessorias 
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atua como Assessoria de Comunicação Social, tendo como atribuições intermediar o 

relacionamento da autarquia com os públicos interno e externo. 

 

Foram levantadas as necessidades de reestabelecer o fluxo de trabalho e informação 

com o Centro de Memória e Pesquisa, para o atendimento ao cidadão e de integração 

com o Departamento de Políticas Sociais e de Mobilização Social. 

3.2.3.2 Diretoria Operacional 

A área operacional ganhou o status de Diretoria em 1983, quando as unidades 

funcionais foram criadas para atuar de forma descentralizada em todas as regiões da 

capital.  

 

Este conceito foi mantido até o ano de 2000, quando uma reforma administrativa 

repassou a responsabilidade da operacionalização dos serviços de limpeza urbana 

para a administração direta.  

 

Na estrutura da SLU, foi mantida uma Diretoria Técnico-Operacional e de Mobilização 

Social, que tinha, sob sua subordinação, o Departamento de Transportes, a Divisão de 

Manutenção e a Seção de Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas, estruturas 

estas para a manutenção dos veículos da frota própria da SLU. 

 

Em 2005, nova reforma administrativa vinculou a SLU à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos. Foi criada novamente a Diretoria de Operações, tendo como 

unidades subordinadas o Departamento de Tratamento e Disposição de Resíduos e o 

Departamento de Serviços de Limpeza, este dividido em Seções de Operação (em 

número de 10), para atendimento às regiões da capital, sendo, a Região Centro Sul, 

com subdivisões de Limpeza Diurna e Noturna. 

 

Às Seções de Coleta competiam a execução e o gerenciamento dos serviços de 

coletas dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, a responsabilidade pelo gerenciamento 

das atividades de limpeza urbana ficou dividida entre as administrações direta e 

indireta, sendo a indireta com competência em relação aos serviços de coleta, 
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enquanto os outros serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, tais como, 

capina, varrição, lavação, dentre outros, ficaram a cargo da administração direta. 

 

O Departamento de Tratamento e Disposição de Resíduos, cuja competência foi 

descrita como a de coordenar, controlar e executar atividades de tratamento e 

destinação sanitária dos resíduos sólidos urbanos, tinha, sob sua subordinação, a 

Seção de Compostagem, a Divisão de Operação da Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos da BR-040 e a Divisão de Reciclagem. 

 

Em 2014, a estrutura da área operacional sofre outra modificação. Desta vez, as 10 

(dez) Seções de Operação, que tinham a finalidade de executar e controlar os serviços 

de coleta, foram extintas, e outras 07 (sete) Seções foram criadas, com o objetivo de 

acompanhar, controlar e gerir os serviços de Limpeza Urbana. 

 

O Departamento de Tratamento e Disposição de Resíduos não foi alterado por esta 

reestruturação. Dentre suas atividades atuais, estão o controle ambiental e 

manutenção do Aterro da CTRS BR-040, licenciamentos, operação de transbordo, 

compostagem, reciclagem de entulho, aterramento dos resíduos de serviços de saúde, 

acompanhamento técnico da usina termoelétrica – ASJA e fiscalização técnica e 

gerencial das CTRs Macaúbas e Maquiné. 

 

O Departamento de Serviços de Limpeza tem, como unidades subordinadas, a Divisão 

de Apoio Operacional, (com a Seção de Acompanhamento de Serviços de Coleta e 

Limpeza, Seção de Serviços Especiais de Limpeza, Seção de Avaliação dos Serviços 

em Grandes Corredores e Seção de Gestão de Controle de Contratos), a Divisão de 

Gestão de Resíduos Especiais (com a Seção de Serviços de Multitarefa) e a Divisão de 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos.  

 

A competência do Departamento de Serviços de Limpeza se delimita à coordenação e 

supervisão dos serviços regulares e de emergência de limpeza pública, além de 

supervisionar as atividades relativas à manutenção de máquinas, veículos e 

equipamentos. 
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Também faz parte da Diretoria o Centro de Operação e Controle – COC, que tem como 

principais ações o monitoramento remoto e com equipes de campo, da qualidade da 

execução dos serviços, da frota das contratadas e de pontos críticos de deposição 

clandestina de resíduos, como suporte às ações de fiscalização da Secretaria 

Municipal Adjunta de Fiscalização. 

 

Importante ressaltar que a Diretoria Operacional é responsável pelo gerenciamento e 

controle dos contratos de prestação dos vários serviços de limpeza urbana. 

 

Merece destaque a dificuldade gerencial que se observa entre a SLU e as GERLUs, 

tendo em vista não possuírem vínculo hierárquico e exercerem funções similares de 

gerenciamento e fiscalização. De um lado, a SLU se subordina à Secretaria de 

Serviços Urbanos, sem a autonomia de autarquia, enquanto as GERLUs são 

subordinadas às Secretarias de Administração Regional. 

 

Detecta-se, portanto, a necessidade urgente de criar mecanismos de integração, com 

vistas a melhorar os fluxos dos processos, de informações e de fiscalização dos 

serviços executados. Além disso, reivindica-se a participação destas gerências na 

elaboração de editais para contratação dos serviços, devido à experiência acumulada 

das mesmas, por sua atuação regionalizada e diferenciada.  

 

De acordo com os Gerentes de Limpeza Urbana, a ausência de infraestrutura 

adequada à execução dos serviços, a falta de mão de obra adaptada às funções, e a 

falta de equipamentos, insumos e veículos são fatores que dificultam a execução e 

fiscalização eficiente dos serviços. No entanto, tanto a Diretoria Operacional, quanto as 

GERLU, reconhecem, como pontos fortes, o planejamento das atividades e a gestão 

dos contratos, ambos realizados pela SLU. 

 

Foi pontuada pelos gestores a necessidade premente de criar mecanismos de 

integração para que as atividades de planejamento, controle e fiscalização dos serviços 

de limpeza urbana sejam realizadas de maneira ampla e sistêmica, com a participação 

de todos os envolvidos no processo. 
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3.2.3.3 Diretoria de Gestão e Planejamento 

A área técnica da SLU surgiu juntamente com a criação da autarquia, em 1973, sendo 

composta, à época, de uma Divisão Técnica, que tinha sob sua subordinação as 

Seções de Planejamento (Setores de Cadastro Técnico, Programação e Estatística e 

Análise) e de Fiscalização (Setor de Inspeção). 

 

Em 1983, a estrutura da área técnica foi ampliada, com a criação do Órgão Técnico e 

de Planejamento, composto por uma Diretoria Técnica, tendo, como unidade 

diretamente subordinada, o Departamento de Planejamento, que era subdividido em 

Divisão de Apoio Técnico (Seções de Cadastro Técnico, Desenho Técnico, Estatística 

e Análise, Inspeção Técnica, e de Topografia e Manutenção da Construção Civil), 

Divisão de Planejamento de Coleta e Destinação Final do Lixo (Seção de Fiscalização 

de Limpeza Urbana e Setor de Bota-Fora) e Divisão de Planejamento de Varrição e 

Serviços Complementares. 

 

Suas atribuições principais eram o planejamento e a programação da coleta e limpeza 

pública, coordenação e controle da elaboração dos planos e programas de limpeza 

pública e a fiscalização da qualidade dos serviços externos. 

 

Em 1992, sua estrutura foi alterada, contudo, sem perda de suas atribuições 

primordiais, sendo assim composta: Diretoria Técnica, tendo como unidades 

subordinadas: Departamento de Planejamento, subdividido em: Divisão de Apoio 

Técnico (Seção de Cadastro Técnico e Seção de Estatística e Análise), Divisão de 

Planejamento de Limpeza Pública (Seção de Planejamento de Coleta e Destinação 

Final do Lixo, Seção de Planejamento de Varrição e Serviços Complementares, Seção 

de Topografia e Manutenção da Construção Civil) e  Divisão de Fiscalização de 

Limpeza Urbana (Seção de Inspeção Técnica e Seção de Fiscalização de Limpeza 

Urbana). 

 

Em 2000, foi criada a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, vinculada à 

administração direta, responsável pela coordenação, elaboração e implementação da 

política de limpeza urbana e a destinação final dos resíduos sólidos. As atribuições da 
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SLU se restringiram à cooperação na execução e fiscalização dos serviços de limpeza 

urbana e na cooperação na realização das atividades de mobilização social. A Diretoria 

Técnica foi transformada em uma gerência de primeiro nível e subordinada diretamente 

à SMLU. 

 

Em 2005, com a edição da Lei no 9.011/2005, houve novamente a estruturação da 

Diretoria, denominada de Diretoria de Planejamento e Gestão. Era subdividida em 03 

(três) Departamentos: o Departamento de Projetos (Seção de Estatística, Seção de 

Cadastro, Divisão de Projetos de Coleta, Divisão de Projetos de Limpeza de Vias, 

Divisão de Orçamento), o Departamento de Planejamento (Divisão de Normas e 

Padrões e Divisão de Licenciamento) e o Departamento de Programas Especiais. 

 

As atribuições da Diretoria, nesta reforma, praticamente retornaram às determinadas 

em 1992. 

 

Além de departamentos, o Centro de Memória e Pesquisa – CEMP, criado em 

dezembro de 1993, teve suas atribuições incorporadas às atribuições dessa Diretoria, 

sendo a única unidade diretamente a ela subordinada, conforme Decreto nº 11.926, de 

21 de janeiro de 2005.   

 

Merecem destaque ainda as ações de planejar, coordenar e monitorar, o cumprimento 

da legislação urbanística e ambiental do município, antes a cargo de unidade 

específica de fiscalização. Em 2011, por meio da Lei nº 10.101, a fiscalização foi 

incorporada à administração direta, através da Secretaria Municipal Adjunta de 

Fiscalização - SMAFIS, cabendo à SLU a colaboração com a mesma no exercício do 

poder de polícia. 

 

Neste contexto, cabe à SMAFIS o planejamento, coordenação, normatização, 

monitoramento e avaliação da fiscalização do cumprimento da legislação, em relação 

ao adequado manejo dos resíduos sólidos, inclusive com o exercício do poder de 

polícia. 
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Para viabilizar estes serviços, foi criado o cargo de Fiscal Integrado e os Fiscais de 

Limpeza Urbana foram cedidos para aquele órgão, após a opção individualizada. 

 

É reconhecida pela Autarquia a necessidade primordial de que se criem mecanismos 

de integração contínua interna e com a PBH, de forma a concatenar o planejamento 

das atividades de limpeza urbana, sua execução e a devida fiscalização. 

 

Verifica-se que a deficiência de sistemas informatizados, para controle e 

monitoramento de dados e informações gerenciais e operacionais, compromete a 

confiabilidade dos parâmetros utilizados pelo planejamento, assim como a da 

autarquia, para exercer suas funções de gerenciamento, controle e fiscalização da 

gestão municipal dos resíduos.   

 

Finalmente, para o desempenho de suas funções de gestão municipal de resíduos 

sólidos urbanos e de planejamento dos serviços de limpeza urbana, a SLU necessita 

de um planejamento estratégico de longo prazo para, a partir dele, propor diretrizes 

otimizadas para todos os serviços, assim como para a adoção de tecnologias de 

reciclagem e de geração de energia, com vistas à redução do aterramento e da 

promoção do aproveitamento dos resíduos gerados.  

 

Há expectativa de que o PMGIRS-BH traga uma avaliação mais ordenada de toda 

atuação da SLU, possibilitando uma reformulação na gestão da Autarquia, que deverá 

aliar a busca da sustentabilidade econômico-financeira à utilização de tecnologias 

ambientalmente adequadas para execução de suas atividades, em conformidade com 

as determinações da PNRS. 

3.2.3.4 Diretoria Jurídica 

Em 1983, a Diretoria Jurídica foi criada, tendo como unidades subordinadas os 

Serviços de Contencioso e de Procedimentos Legais e Administrativos. 

 

Suas atribuições eram a de coordenar os serviços jurídicos e processos do 

contencioso, centralizar, redigir e publicar todos os atos administrativos ordinatórios, 
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além de executar as atividades de licitação. Era de responsabilidade da Diretoria 

Jurídica, ainda, a redação de convênios, contratos, regulamentos, dentre outros.  

 

Em 1992, alterou-se o status de Diretoria para o de Departamento, porém sem 

alterações significativas em suas atribuições, a não ser para acrescentar a supervisão 

dos processos de dívida ativa. 

 

Em 2000, foram mantidos apenas os Serviços de Contencioso e o de Procedimentos 

Legais e Administrativos. 

 

Em 2005, a Diretoria Jurídica foi novamente inserida na estrutura, com as atribuições 

anteriores, acrescidas da responsabilidade de representar a SLU em juízo ou fora dele, 

além de articular-se junto à administração direta, visando a adequação dos critérios 

jurídicos, na condução dos trabalhos da SLU. É também incluída, pela primeira vez, a 

incumbência de despachar os assuntos jurídicos da autarquia com a Procuradoria 

Geral do Município. 

 

Como unidades funcionais subordinadas, estão a Divisão do Contencioso e a Divisão 

de Procedimentos Legais e Administrativos, sendo esta estrutura mantida até os dias 

atuais.  

3.2.3.5 Diretoria Administrativo-Financeira 

Organizada estruturalmente em 1983, tinha a seguinte composição: Departamento de 

Administração, Departamento Comercial e Contábil e Departamento de Pessoal. Suas 

atribuições principais eram a elaboração das propostas orçamentárias anuais e 

plurianual, a modernização de estruturas e procedimentos, a administração de pessoal, 

administração financeira e contábil e a administração de material de consumo, 

patrimônio, protocolo, arquivo, comunicações e serviços gerais. 

 

Esta estrutura foi mantida até o ano de 2000, quando ficou extinta a Diretoria e 

mantidos apenas o Departamento de Administração e Finanças e Departamento de 

Pessoal.  
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Em 2005 a estrutura anterior foi retomada, com a criação novamente da Diretoria 

Administrativo-Financeira, agora com 02 (dois) Departamentos: o Financeiro e o 

Administrativo. As atribuições eram as mesmas de 1983, com pequenas alterações, 

para inserir a reformulação da estrutura administrativa, Quadro de Pessoal, Plano de 

Cargos e Salários e informatização da autarquia.  

 

Em 2012, através do Decreto no 15.047/2012, sofreu pequena alteração, para 

acrescentar, dentre suas competências, o planejamento, coordenação, realização e 

supervisão dos procedimentos licitatórios e as contratações por dispensa ou 

inexigibilidade de licitações, antes atribuições da Diretoria Jurídica. 

 

Em 2014, foi acrescida, ao Departamento Financeiro, a Seção Comercial, de acordo 

com o Decreto no 15.821/2014, para, essencialmente, planejar e promover a cobrança 

e a arrecadação das tarifas e preços públicos dos serviços especiais de limpeza 

urbana. 

 

Atualmente, portanto, tem como atribuições: elaborar as propostas orçamentárias; 

elaborar e reformular a estrutura administrativa, o quadro de pessoal, o plano de cargos 

e salários e o regulamento de pessoal; executar e coordenar a administração de 

pessoal, material, equipamentos, patrimônio, protocolo, arquivo, serviços gerais, 

administração financeira e contábil, informatização; realização e coordenação dos 

procedimentos licitatórios. Nesta área são grandes os desafios enfrentados para a 

otimização de seus serviços. 

 

Especificamente na área financeira, as atualizações de sistemas e normatizações são 

constantes, a exemplo, o atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicáveis ao Setor Público (em vigor em 2016), a utilização do Sistema Informatizado 

de Contas do Município – SICOM, instituído em 2012, e o Sistema de Gestão de 

Empreendimentos de Engenharia, instituído em 2015, objetivando a apuração das 

medições de contrato regionalizadas. 
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Também é intensa a subordinação da autarquia aos órgãos orçamentários e 

financeiros da administração direta, para aprovação de seu planejamento financeiro. 

São constantes também as alterações nos mecanismos de controle de despesas do 

governo municipal, demandando constantes atualizações por parte dos técnicos da 

área.  

 

Na área administrativa, são constantes os desafios. No que se refere ao gerenciamento 

dos seus recursos humanos, através de ações de desenvolvimento de pessoas e 

elaboração e atualização de planejamento de carreira funcional, fica evidenciada a 

centralização, pela administração direta, da aprovação dos recursos financeiros 

necessários, e a preocupação na padronização de procedimentos para toda a 

organização municipal, envolvendo todos os entes da administração direta e indireta, 

apesar de diferenças cruciais de concepção. 

 

Igual dificuldade é sentida quando se refere à informatização do órgão e da 

estruturação administrativa. A centralização das decisões na área de informática, por 

um órgão vinculado à administração direta, acarreta morosidade e igualdade de 

procedimentos, sem que se leve em consideração as peculiaridades de cada órgão. 

 

Para que haja um fluxo de recebimento de informações, tratativas e controles, é 

essencial que a informatização acompanhe estas constantes mudanças. 

 

Na estruturação administrativa, a autarquia funciona como um órgão consultivo, 

cabendo, entretanto, a decisão final aos órgãos da administração direta. 

 

3.3 ANÁLISE E SUGESTÕES DE LINHAS DE APERFEIÇOAMENTO 
DA ESTRUTURA  E PROCESSOS 

 

A avaliação das informações e a história da SLU corroboram seu papel pioneiro na 

gestão dos resíduos sólidos no Brasil, pois muitas iniciativas e serviços prestados pela 

autarquia são paradigmas em termos nacionais. 
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Impõe-se, entretanto, uma revisão de processos e estrutura, tanto em razão da 

adaptação natural a novas tecnologias e ambiência institucional, quanto pelo fato de ter 

havido, nas últimas décadas, uma transformação do papel da instituição. De uma 

organização que executava as atividades-fim, diretamente, a SLU, gradativamente, 

passou a contratar quase todos os serviços, através de empresas especializadas. Tal 

mudança, por si só, já imporia adaptações significativas de processos e estrutura, 

decorrentes dessa necessidade transicional. Exemplos típicos são as necessidades de 

aperfeiçoamento dos mecanismos de administração e fiscalização dos contratos, e de 

acompanhamento e avaliação dos serviços contratados.  

 

A constatação dessa necessidade já tem correspondência em mudanças em curso, 

que precisam ser agilizadas, tais como o Sistema de Gerenciamento de Contratos; o 

Centro de Operação e Controle - COC, que dentre outras atividades, promove o 

rastreamento de veículos das empresas contratadas, através de gerenciamento por 

GPS; e um sistema de avaliação de percepção de qualidade dos serviços por pesquisa 

direta com os cidadãos.  

 

No âmbito do diagnóstico, é visível a demanda por melhorias nos processos de 

comunicação organizacional, que vençam barreiras entre órgãos internos, 

excessivamente compartimentalizados e com insuficiente fluidez de informações 

técnicas e administrativas. 

 

Pelo fato de ter havido, nas últimas décadas, uma crescente incorporação de novas 

tecnologias ao setor de limpeza urbana, seja por decorrência natural da evolução do 

setor, seja pelo crescente interesse de grandes grupos privados com capacidade de 

inovação e de investimento na área, é particularmente importante internalizar a função 

do planejamento estratégico, integrado, mas diferenciado do planejamento da 

execução dos serviços de limpeza urbana.  

 

Em relação à fiscalização dos contratos para prestação dos serviços de limpeza 

urbana, não há sistemas organizados de complexidade proporcional ao tamanho e 

diversidade de objetos contratuais necessários para abarcar todas as atividades da 

SLU.  
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É urgente e importante substituir os atuais procedimentos manuais de fiscalização da 

eficiência e efetividade dos serviços contratados por sistemas informatizados, bem 

como adaptar a estrutura administrativa e os recursos humanos para tais tarefas, 

cruciais no modelo de gestão baseado em serviços terceirizados. 

 

Ainda se tratando de fiscalização, mas com outro enfoque, há que se realizar estudos 

específicos das consequências do modelo centralizado de fiscalização da legislação 

urbanística e ambiental vigente, conforme adotado pela PBH, que fez lotar na 

Secretaria Adjunta de Fiscalização da SMSU todos os fiscais de limpeza urbana. O que 

se percebe, numa primeira análise, é que, na prática, tem sido muito difícil articular e 

coordenar o modelo vigente de fiscalização integrada e não especializada, com as 

necessidades de fiscalização cotidiana da SLU, que exige presteza e conhecimento do 

modelo de gestão dos resíduos sólidos adotado pelo munícipio.   

 

Igualmente, no mesmo contexto de avaliação de métodos gerenciais praticados, 

verifica-se a necessidade de: 

 desenvolvimento de novos modelos de contratação das atividades-fim da SLU, 

inclusive considerando a possibilidade de unificar e simplificar objetos 

contratuais;  

 informatização dos processos de apuração de dados de produção, com vistas a 

agilizar e permitir o cálculo confiável dos custos dos serviços contratados, de 

modo a orientar as licitações e eventuais alterações ao longo da execução dos 

contratos;  

 revisão da metodologia adotada para apuração dos custos de serviços. 

 

Importante ressaltar que a SLU não adquiriu sua auto sustentabilidade financeira, em 

que pesem diversas ações desenvolvidas para o aumento da receita própria. Nesse 

sentido, a captação de recursos deve ser entendida como o fator principal para a 

implantação das ações planejadas. Em função da centralização na aprovação dos 

gastos públicos, realizada pela administração direta, é imprescindível a criação, na 

autarquia, de uma área com esta competência específica de captação de recursos, 

com vistas a cumprir o planejamento.  
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Por último, resta evidente não apenas pela constância da observação nas entrevistas 

internas, como pela complexidade dos desafios inerentes às mudanças que se impõe 

aos processos administrativos, nos próximos anos, que é necessário aprimorar o 

sistema de gestão de pessoas do modo a manter o maior ativo da SLU - a qualidade e 

envolvimentos dos seus quadros -, mas também atualizar permanentemente meios e 

processos que motivem e desenvolvam os talentos internos. 

 

3.4 PESSOAL EFETIVO OCUPADO 

 

A SLU conta com uma equipe de diversas áreas de atuação, como engenheiros, 

arquitetos, economistas, administradores, advogados, psicólogos, sociólogos, técnicos 

e especialistas diversos, totalizando 1.493 servidores que são diretamente vinculados à 

estrutura organizacional da autarquia. 

 

De acordo com o documento Relação empregados localidade, disponibilizado pela SLU 

em julho de 2015, o pessoal efetivo encontra-se alocado nas unidades administrativas 

discriminadas nas tabelas a seguir, a partir do gabinete, da diretoria que integram na 

estrutura organizacional ou do departamento, como no caso da mobilização social e 

educação ambiental. Também são relacionados efetivos que compõem a equipe SLU, 

mas que atuam nas esferas descentralizadas de operação (SARMU, GERLU, 

GERVAC, etc.), fiscalização (SMAFIS) e outras.  

 

De acordo com a referida listagem de efetivos, vinculam-se 27 profissionais 

diretamente ao Gabinete da SLU, na maior parte executando função técnica 

administrativa de nível médio e superior, conforme Tabela 5. Além do suporte à 

Superintendência, é possível que profissionais da área de documentação e arquivos 

(DVDOA e SCATC) e da assessoria de comunicação social (ACS) estejam alocados 

nesse nível da estrutura, uma vez que se vinculam diretamente.   
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Tabela 5 - Efetivos do Gabinete da SLU 

Cargo/função Quantidade 

Assessor 3 

Assistente administrativo 4 

Chefe de gabinete 1 

Engenheiro 1 

Estagiário 8 

Superintendente 1 

Técnico de nível médio 3 

Técnico de nível superior 4 

Telefonista 2 

Total 27 

Fonte: SLU, 2015 

Na tabela a seguir, foram enumerados 180 funcionários em cargos/funções diversas 

vinculados à Diretoria Operacional, sendo aquelas ligadas à manutenção, à atividade 

de gari, à operação e controle, à função de assistente administrativo e à engenharia as 

mais representativas. Observa-se que não consta na lista de efetivos nenhum 

profissional alocado no DPSEL, dentro da DVAPO e suas seções (SCAGC; SCGCC; 

SCCEP; SCELI; SCALI1; SCALI2; SCALI3), bem como da DVGRE e respectiva seção 

SCSEM. No DPTDR há equipe alocada nas divisões (DVREC e DVTRS) e também na 

SCCPT, SCOPD e SCONT.  Este é o segundo maior departamento em termos de 

número de profissionais alocados, ficando atrás apenas do DRADF.  
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Tabela 6 - Efetivos da Diretoria Operacional da SLU – DROPE 

Cargo/Função 

D
R

O
P

E
 

D
P

T
D

R
 

D
P

S
E

L
 

D
V

T
R

S
 

D
V

R
E

C
 

D
V

M
A

E
 

S
C

C
P

T
 

S
C

O
P

D
 

S
C

O
N

T
 

T
o

ta
l 

Agente de operação e 
controle  

1 3 5 3 2 1 2 
 

17 

Assistente administrativo 2 1 2 2 2 1 1 
  

11 

Auxiliar de apoio operacional 
   

4 
 

6 1 
 

1 12 

Auxiliar de operação e 
controle    

7 
 

1 
 

1 2 11 

Auxiliar de serviços III 
     

2 
   

2 

Chefe de departamento 
  

1 
      

1 

Diretor 1 
        

1 

Engenheiro 1 6 2 1 
 

1 
   

11 

Engenheiro III 1 
        

1 

Estagiário 1 6 1 
  

1 
   

9 

Gari de coleta 
   

3 4 2 
  

1 10 

Gari de serviços 
complementares    

2 5 
 

11 5 3 26 

Gari de varrição 
 

1 
  

10 2 1 
 

1 15 

Motorista 
     

6 1 
 

1 8 

Oficial de manutenção 
  

1 
 

2 31 
   

34 

Operador de máquinas 
pesadas     

1 
    

1 

Operador de rádio 
   

1 
     

1 

Secretária 1 
        

1 

Técnico nível médio 
 

2 
 

2 1 
 

1 
  

6 

Técnico nível superior 
 

1 
    

1 
  

2 

TOTAL 7 18 10 27 28 55 18 8 9 180 

        Fonte: SLU, 2015 

Na DRGEP foram alocados 89 profissionais entre os três departamentos (DPPRO, 

DPPRE, DPPLN) e suas respectivas divisões e seções. Na descrição dos cargos, nota-

se, a partir da tabela a seguir, a presença de funções de maior qualificação coerente 

com as áreas de projeto, planejamento e programas especiais, como engenheiros. 

Também é significativo o número de cadastradores, assistentes administrativos e 
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estagiários. A DVORM é uma divisão mais recente vinculada ao DPPRO, a partir do 

organograma de novembro de 2015. 

 

Tabela 7 - Efetivos da Diretoria de Gestão e Planejamento da SLU – DRGEP 

Cargo/Função 

D
R

G
E

P
 

D
P

P
R

O
 

D
P

P
L

N
 

D
P

P
R

E
 

D
V

P
C

O
 

D
V

P
L

V
 

D
V

O
R

M
 

D
V

N
O

P
 

D
V

L
IC

 

S
C

C
A

D
 

S
C

E
S

T
 

T
o

ta
l 

Arquiteto 
 

1 
 

1 1 
   

1 
 

1 5 

Assistente 
administrativo 

2 
 

1 2 1 1 
 

1 1 1 1 11 

Cadastrador 
         

22 
 

22 

Chefe de divisão 
        

1 
  

1 

Diretor 1 
          

1 

Engenheiro 1 2 1 6 2 3 2 
 

5 
 

1 23 

Estagiário 4 2 
   

1 
  

4 2 1 14 

Secretária 1 
          

1 

Técnico nível médio 
    

3 1 1 
  

1 
 

6 

Técnico nível 
superior        

4 1 
  

5 

TOTAL 9 5 2 9 7 6 3 5 13 26 4 89 

        Fonte: SLU, 2015 

A DRJUR é formada por duas divisões (DVCTC e DVPLA), contudo existem na lista 

analisada de efetivos da SLU apenas profissionais vinculados à DVCTC. Na prática a 

equipe se distribui entre as duas áreas e também periodicamente existe um rodízio de 

profissionais, além de profissionais não efetivos que podem auxiliar nas tarefas.    
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Tabela 8 - Efetivos da Diretoria Jurídica da SLU – DRJUR 

Cargo/Função DRJUR DVCTC DVPLA Total 

Advogado   4   4 

Assistente administrativo 1     1 

Diretor 1     1 

Estagiário 1 3   4 

Secretária 1     1 

TOTAL 4 7 0 11 

Fonte: SLU, 2015 

A DRADF é a mais numerosa em termos de quantitativo de efetivos alocados, com 184 

pessoas, conforme tabela a seguir, superando inclusive a área operacional. Tal fato se 

deve à transição das atividades realizadas pela própria SLU, que vem deixando de 

operar diretamente os serviços de limpeza urbana para gerir, acompanhar e fiscalizar 

contratos. A presença de funções operacionais e mesmo de garis e fiscal de limpeza 

urbana dentro da diretoria administrativa-financeira indica uma possível relocação 

interna de profissionais dentro da estrutura da SLU. É significativa a quantidade de 

profissionais de nível médio, superior, assistente administrativo, auxiliar de apoio 

operacional, oficial de serviços e estagiários. Na lista de efetivos não constam 

profissionais vinculados à SCCOM.  
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Tabela 9 - Efetivos da Diretoria Administrativa-Financeira da SLU – DRADF 

Cargo/Função 

D
R

A
D

F
 

D
P

F
IN

 

D
P

A
D

M
 

D
V

C
O

C
 

D
V

C
A

P
 

D
V

R
C

H
 

S
C

P
A

S
 

S
C

C
C

O
 

S
C

P
P

E
 

S
C

M
S

T
 

S
C

P
F

I 

S
C

S
V

G
 

T
O

T
A

L
 

Assessor 
       

1 
    

1 

Assistente 
administrativo 

3 
 

3 2 4 8 
  

9 3 7 4 43 

Auxiliar 
administrativo          

1 
  

1 

Auxiliar de apoio 
operacional           

1 13 14 

Auxiliar de 
operação e 
controle 

    
1 

      
1 2 

Chefe de 
divisão     

1 
       

1 

Chefe de seção 
           

1 1 

Diretor 1 
           

1 

Encarregado 
    

1 
       

1 

Engenheiro 
     

1 
   

2 
  

3 

Estagiário 2 
 

2 
 

2 4 
 

1 3 2 1 4 21 

Fiscal de 
limpeza urbana      

1 
      

1 

Gari de coleta 
    

2 
   

1 
  

8 11 

Gari de serviços 
complementares   

1 
  

1 
   

1 
 

3 6 

Gari de varrição 
    

1 
      

13 14 

Gari I 
           

1 1 

Motorista 1 
          

2 3 

Oficial de 
manutenção            

1 1 

Oficial de 
serviços            

10 10 

Técnico nível 
médio  

1 2 4 1 1 1 2 2 11 
 

1 26 

Técnico nível 
superior 

2 
 

1 
 

1 7 6 2 1 
 

2 
 

22 

TOTAL 9 1 9 6 14 23 7 6 16 20 11 62 184 

        Fonte: SLU, 2015 

O DPPSM possui, conforme listagem analisada, 64 profissionais efetivos, destacando 

os cargos de técnico de nível superior e estagiários. Também é possível identificar a 

presença de garis na DVELU em virtude de remanejamento de profissionais. Dentro do 

diagnóstico da educação ambiental e mobilização social, verificou-se que a equipe 
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disponível de fato é composta por: Chefe de Departamento; Chefe de Divisão (cargo 

em aberto); 16 (dezesseis) técnicos de nível superior distribuídos no atendimento às 

regionais; na DVELU, 2 responsáveis pelos eventos; um responsável do Grupo de 

Teatro Gerlúdico, ensaios, mobilização; um para palestras e capacitações; um para 

acompanhamento do PMGIRS-BH; uma técnica de nível médio em meio ambiente para 

demandas com prazos oficiais e outra para demandas sem prazo oficial; além de um 

no administrativo. 

 

Tabela 10 - Efetivos do Departamento de Políticas Sociais e Mobilização da SLU – DPPSM 

Cargo/Função DPPSM DVELU Total 

Assistente administrativo 4 1 5 

Auxiliar de operação e controle   1 1 

Chefe de departamento 1   1 

Estagiário 20 2 22 

Gari de coleta   5 5 

Gari de serviços complementares   1 1 

Gari de varrição 1 2 3 

Motorista 1   1 

Técnico nível médio 2  2 4 

Técnico nível superior 16 5 21 

TOTAL 45 19 64 

Fonte: SLU, 2015 

Constam ainda como efetivos na listagem da SLU profissionais que atualmente 

compõem a equipe da SMAFIS, principalmente para a atividade de fiscalização 

integrada, alocados nas Gerências Regionais de Fiscalização de Limpeza Urbana – 

GERFLUR –, ou ainda alguns à disposição da SARMU. As regionais Barreiro, Centro-

Sul e Pampulha têm 15 profissionais cada nessa condição, enquanto a Leste tem 14, a 

Nordeste 13, a Noroeste 12 e Venda Nova e Norte têm 11 cada uma.  
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Tabela 11 - Efetivos da SLU alocados na GERFLUR 

Cargo Efetivo Quantidade 

Agente de operação e controle 1 

Assistente administrativo 4 

Auxiliar de apoio operacional 1 

Auxiliar de operação e controle 1 

Fiscal Integrado 111 

Gari de varrição 1 

Total 119 

Fonte: SLU, 2015 

A listagem disponibilizada pela SLU sobre os efetivos traz ainda 823 efetivos 

disponibilizados às esferas descentralizadas de gestão dos resíduos sólidos: GERLU, 

GERVAC e Seções operacionais, conforme distribuição da tabela seguinte.  

 

Tabela 12 - Efetivos da SLU em outras alocações (GERLU, GERVAC e Seções 
Operacionais) 

Cargo/Função GERLU GERVAC 
SEÇÕES 

OPERACIONAIS 
Total 

Agente de operação e controle 3 4 34 41 

Assistente administrativo 12 2 16 30 

Auxiliar de apoio operacional 6 
 

3 9 

Auxiliar de operação e controle 12 68 53 133 

Chefe de seção 
  

1 1 

Engenheiro 
 

1 2 3 

Estagiário 5 
 

5 10 

Fiscal integrado 1 
  

1 

Gari de coleta 6 9 185 200 

Gari de serviços 
complementares 

2 28 64 94 

Gari de varrição 23 174 42 239 

Monitor de turma 1 
  

1 

Motorista 3 
 

53 56 

Operador de rádio 
  

1 1 

Técnico nível médio 2 1 1 4 

TOTAL 76 287 460 823 

Fonte: SLU, 2015 



  

Página: 94/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

Dentre as seções operacionais relacionadas nas outras alocações, a listagem traz: 

SCOCD, SCOCN, SCONE, SCONO, SCOPB, SCOPL, SCOPN, SCOPO, SCOPP, 

SCOVN. A tabela a seguir exemplifica também a situação dessas pessoas alocadas 

em outras instâncias: 

 

Tabela 13 - Situação informada para efetivo em outras alocações 

Situação Quantidade 

SLU nas seções operacionais 305 

A disposição de outros órgãos (Câmara, TRE, SUDECAP, 
etc.)  

202 

Aposentados na ativa 199 

Garis de varrição na Fundação de Parques (GERVAC) 44 

Licenciados / afastados 18 

SARMP 17 

Reintegração judicial 10 

Fundação Municipal 9 

Pagamento suspenso (garis) 9 

SARMU 9 

Recrutamento amplo para chefe de seção 1 

Fonte: SLU, 2015 

Embora o número de efetivos ligados à SLU seja relativamente alto, na prática o que se 

observa é que a alocação ou vinculação, demonstrada nas tabelas acima, não 

corresponde na maior parte das vezes ao pessoal disponível para as atividades de 

cada Diretoria.  

 

Além disso, a SLU, conforme já identificado no diagnóstico, vem modificando seu papel 

essencial de órgão executor das atividades de limpeza urbana para um papel mais 

regulador e fiscalizador. Essa situação fica evidente ao constatar números não tão 

expressivos nas áreas operacionais dentro da estrutura centralizada da SLU. Esse 

novo cenário exige ainda uma capacidade de adaptação dos profissionais às atividades 

de gestão, planejamento e monitoramento e fiscalização de contratos.  

 

Portanto, faz-se necessário ressaltar a carência de sistemas de informação, 

padronização e normatização de procedimentos e a necessidade de investimentos em 

capacitação, dentre outros. 
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4 - SITUAÇÃO ATUAL – RESÍDUOS SÓLIDOS 

O presente capítulo apresenta o cenário atual da gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos em Belo Horizonte, por tipo de resíduo, não se limitando àqueles manejados 

pelo poder público municipal, conforme definido e apresentado no item 1 - 

APRESENTAÇÃO. 

 

A geração crescente e diversificada dos resíduos sólidos exige soluções de manejo 

diferenciado, de forma a atender aos princípios estabelecidos pela PNRS, priorizando a 

redução, reutilização, reciclagem e disposição adequada dos rejeitos e contribuindo 

para a melhoria das condições ambientais das áreas urbanas. 

 

Com esse enfoque, antes mesmo da aprovação da Lei Federal no 12.305/2010, a SLU 

propôs a implantação de um modelo inovador de gestão integrada dos resíduos, não só 

sob o aspecto tecnológico, como também, e principalmente, com uma determinação de 

incorporar, nesse modelo, de forma intensiva e sistemática, componentes de caráter 

social e ambiental.  

 

Baseado nos princípios da Agenda 21, também em acordo com a PNRS, esse modelo 

fundamentava-se, portanto, no pressuposto de uma comunidade sustentável, que 

incorpore a dimensão ambiental em suas ações, envolvendo as relações entre os 

indivíduos, a sociedade e a natureza. 

 

Possuindo os resíduos sólidos um elevado grau de heterogeneidade, considera-se 

importante adotar soluções diferenciadas para as diferentes parcelas constituintes, 

principalmente aquelas que representam os maiores volumes e/ou massas. 

 

Nesse sentido, foi instituído o Sistema de Manejo Diferenciado e Tratamento 

Descentralizado dos Resíduos, que incentiva a segregação dos materiais nas fontes 

geradoras, com vistas à sua reintegração ambiental, e que contém três programas 

municipais de reciclagem, a saber: Compostagem, Coleta Seletiva dos Recicláveis 

(papel, metal, vidro e plástico) e Gestão dos Resíduos da Construção Civil. Estes 

Programas serão detalhados, nos respectivos itens deste capítulo. 
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O diagrama apresentado na Figura 16 demonstra a situação atual do Sistema 

Municipal de Manejo Diferenciado e Tratamento Descentralizado dos Resíduos, sendo 

evidenciados os serviços públicos ofertados, bem como a destinação dos resíduos 

adotada pelo município. 
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Figura 16 - Sistema de manejo diferenciado dos resíduos 

Fonte: Adaptado a partir de SLU, 2015. 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS

RESÍDUOS ESPECIAIS
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RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES

RÉSÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS

RESÍDUOS EQUIPARADOS AO 
DOMICILIAR - GRANDES GERADORES

Serviços de Limpeza de Vias e 
Outros Serviços de  Limpeza Urbana

Coleta Seletiva (P,P,M,V)

Coleta Resíduos Infectantes

RESÍDUOS ORGÂNICOS – FEIRAS, 
SACOLÕES E CONGÊNERES

Coleta Seletiva de Orgânicos Unidade de Compostagem
CTRS BR 040
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Associações / Cooperativas

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E VOLUMOSOS

Coleta de resíduos em pontos de 
deposições clandestinas

Aterro Sanitário
CTRS Macaúbas

Aterro Célula RSS
CTRS BR 040

LEGENDA Serviços de Limpeza Urbana DestinaçãoResíduos

Coleta Indiferenciada

Estações de Reciclagem de Entulho

URP

URPVs
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CTRS Maquiné

Disposição Final

Coleta Indiferenciada
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Em se tratando da operação do poder público municipal, vários dos serviços 

relacionados ao manejo de resíduos sólidos são realizados de forma indireta, pela 

SLU, através de empresas contratadas. Além disso, no que se refere à coleta seletiva, 

há parcerias com cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, 

que são estabelecidas por meio de convênios no âmbito do Programa de Coleta 

Seletiva, conforme será detalhado a seguir no item 4.2.2.3 deste relatório. O resumo 

da organização dos contratos é apresentado no Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2 - Contratos e convênios existentes para gerenciamento dos resíduos sólidos em 
Belo Horizonte   

Lote/Regional Contrato Serviço 

I - Barreiro, Centro Sul 

e Oeste 
SLU/DR.JUR no 1467/027/12 

Varrição manual e mecanizada; capina e 

roçada; limpeza de bocas de lobo 

manual e mecanizada; serviços 

complementares de limpeza, tais como: 

pintura e limpeza de postes e passeios e 

remoção de resíduos de pontos críticos 

em passeios; limpeza de vias em Zonas 

de Especial Interesse Social - ZEIS; 

coleta e transporte dos resíduos 

provenientes destas atividades para os 

locais determinados. 

II - Leste, Nordeste e 

Noroeste 
SLU/DR.JUR no 1468/028/12 

III - Norte, Pampulha e 

Venda Nova 
SLU/DR.JUR no 1557/044/14 

Único SMURBE SC no 266/08 

 

Disposição final em aterro sanitário dos 

resíduos sólidos provenientes da limpeza 

urbana. 

 

I - Barreiro, Centro Sul 

e Oeste 
SLU/DR.JUR no 002/2015 

Coleta de resíduos sólidos nas 

modalidades domiciliar convencional(em 

zona formalmente urbanizada) e 

diferenciada,(em vilas e favelas) e 

seletiva PMPV (ponto a ponto, exceto 

vidro, e porta a porta), assim como o 

respectivo transporte para os locais 

determinados. 

II - Leste, Nordeste e 

Noroeste 
SLU/DR.JUR no 003/2015 

III - Norte, Pampulha e 

Venda Nova 
SLU/DR.JUR no 004/2015 

Idem contratos SLU/DR.JUR no002 e 

003/2015, (caráter emergencial) 

Continua....  
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Lote/Regional Contrato Serviço 

I - Barreiro SLU/DR.JUR no 007/15 SERVIÇOS DE MULTITAREFA  

Raspagem de vias e de outros 

logradouros, incluindo raspagem pós 

ocorrência de alagamentos, 

deslizamentos de barrancos ou outros 

desastres naturais ou acidentes; 

Remoção de placas, faixas e cartazes; 

Limpeza manual de locais diversos 

(áreas e terrenos públicos e privados), 

bem como a limpeza eventual e 

extraordinária (varrição, capina/roçada e 

limpeza de bocas de lobo) em vias e 

outros logradouros públicos; Mutirões de 

limpeza; Limpeza de córregos; Remoção 

de animais mortos; Limpeza e pintura de 

postes, hastes, superfícies e meios-fios. 

II - Centro-Sul SLU/DR.JUR no 008/15 

III -.Leste SLU/DR.JUR no 009/15 

IV - Nordeste SLU/DR.JUR no 010/15 

V -.Noroeste SLU/DR.JUR no 011/15 

VI - Norte SLU/DR.JUR no 012/15 

VII - Oeste SLU/DR.JUR no 013/15 

VIII - Pampulha SLU/DR.JUR no 014/15 

IX - Venda Nova SLU/DR.JUR no 015/15 

X - Todas as 

Regionais 
SLU/DR.JUR no 006/15 

SERVIÇOS DE MULTITAREFA  

Remoção de pichações em áreas 

públicas especiais, em obras de artes de 

engenharia urbanas e em monumentos; 

Remoção de resíduos diversos em 

deposições clandestinas, manual e 

mecanizada. 

XI - Todas as 

Regionais 
SLU/DR.JUR no 1437/056/11 

Fornecimento, instalação/retirada, 

recuperação e limpeza de cestos 

coletores de resíduos leves em 

logradouros públicos. 

Continua.... 
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Lote/Regional Contrato Serviço 

Lote I - Leste, Centro 

Sul, Nordeste 

 

Lote II -Noroeste, 

Oeste, Barreiro 

 

Lote III - Norte, 

Pampulha, Venda 

Nova 

SLU/DR.JUR 

no 148/037/11 

no 1452/012/2012 

no1421/040/11 

Prestação de serviços de recebimento, 

triagem, armazenamento temporário, 

destinação e disposição final de resíduos 

da construção civil, resíduos volumosos, 

inertes e rejeitos. 

 

Estes serviços são gerenciados pelas Gerências Regionais de Limpeza Urbana, por 

meio dos contratos listados (Lotes I a IX) e pela SLU (Lote X). A descrição mais 

detalhada sobre a operacionalização destes contratos é apresentada no item 4.1.2 

Outros Serviços de Limpeza Urbana e no Produto Aspectos Legais, também 

elaborado na etapa de diagnóstico do PMGIRS-BH. 

 

A seguir é apresentada a situação atual da gestão e gerenciamento dos resíduos 

públicos, domiciliares e especiais. 

 

4.1 RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS (RPU) 

 

Conforme a Lei Municipal no 10.534/2012, em seu Artigo 4º, § 2º inciso II, Resíduos 

Sólidos Públicos (RPU) são “os resíduos sólidos lançados por causas naturais, ou 

pela ação humana, nas vias e outros logradouros públicos, objeto dos serviços 

regulares de limpeza urbana”. 

 

A Figura 17 demonstra, esquematicamente, os serviços de limpeza urbana 

executados em Belo Horizonte, pelo poder público municipal. 
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Figura 17 - Serviços de limpeza pública 

 

Os serviços listados, responsáveis pela geração dos resíduos sólidos públicos, serão 

apresentados individualmente nos subitens sequentes. 

4.1.1 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos 

Os serviços regulares de limpeza de vias são compostos pelas seguintes atividades: 

 Varrição - Manual e mecanizada; 

 Limpeza urbana em Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS; 

 Capina e roçada regular - Manual e mecanizada; 

 Limpeza de bocas de lobo - Manual e mecanizada; 

 Lavação de vias e logradouros públicos. 

 

VARRIÇÃO

CAPINA E ROÇADA

LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO

LAVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

LIMPEZA DE VIAS

REMOÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E CARTAZES

LIMPEZA MANUAL DE LOCAIS DIVERSOS: PINTURA DE 
POSTES, HASTES, SUPERFÍCIES E MEIOS FIOS

MUTIRÕES DE LIMPEZA 

REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS

LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA URBANA E 
REMOÇÃO DE PICHAÇÃO

LIMPEZA DE EVENTOS

RESÍDUOS SÓLIDOS 
PÚBLICOS

instalação, limpeza e manutenção de 
cestos coletores de resíduos leves

RASPAGEM DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS

LIMPEZA DE CÓRREGOS

OUTROS SERVIÇOS



  

Página: 103/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

A demanda dos serviços de limpeza de vias e logradouros públicos está diretamente 

relacionada a aspectos como nível de conscientização da população, ocorrência de 

eventos da natureza, fluxo de transeuntes, densidade populacional, entre outros. 

 

A realização desses serviços de limpeza de vias e logradouros públicos no município 

de Belo Horizonte ocorre atualmente, quase em sua totalidade por empresas 

contratadas para esse fim, e representa aproximadamente 36% do total de custos 

com manejo de resíduos sólidos operados pela SLU, que no ano de 2014, totalizaram 

R$ 385.589.922,93. 

 

A seguir, apresenta-se o detalhamento das principais atividades relacionadas aos 

serviços de limpeza de vias e logradouros públicos. 

4.1.1.1 Varrição 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, varrição é definida como “conjunto de 

atividades necessárias para ajuntar, acondicionar e remover os resíduos sólidos 

lançados, por causas naturais, ou pela ação humana, nos logradouros públicos”. 

 

A atividade de varrição é fundamental para a preservação da saúde e do bem-estar 

públicos, particularmente nas regiões de fluxo mais intenso de pedestres, tais como 

aquelas de concentração de atividade comercial. 

 

O serviço é realizado de acordo com o planejamento técnico da SLU, com vistas a 

melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados. Para tanto, envolve a 

divisão de cada regional em áreas de atendimento de determinada equipe, durante a 

jornada de trabalho. O trabalho executado orienta-se por meio de um planejamento, 

que consiste na elaboração de mapas, onde são registrados os trechos diários de 

varrição, que visam aumentar o rendimento das turmas e reduzir percursos ociosos 

e/ou arriscados, executar a varrição no sentido dos aclives, evitar o fluxo contrário de 

veículos, dentre outros. Complementam esses mapas, descritivos das extensões dos 

percursos propostos, com fins de medição e fiscalização dos serviços. 
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O Município possui aproximadamente 95% (valor referente a 2014) da extensão das 

vias urbanas pavimentadas que contam com o serviço de varrição, um indicador 

relevante da abrangência da prestação do serviço. A atividade engloba a limpeza de 

toda a área dos passeios (calçadas e canteiros centrais) das vias e ao longo de suas 

sarjetas, numa faixa mínima de 1 metro de largura, a partir da face dos meios-fios e 

ao longo de suas sarjetas, conforme estabelecido no contrato de serviços de varrição. 

 

Nas vias que não possuem pavimentação e/ou as que ainda não são contempladas 

com os serviços regulares de varrição, esta é realizada por meio do contrato de 

multitarefa, segundo programação operacional, de acordo com a necessidade 

verificada. 

 

A varrição manual regular ocorre predominantemente no horário diurno, em virtude do 

custo de operação. A varrição mecânica é realizada exclusivamente no período 

noturno, para não provocar impactos no trânsito, sendo executada 

predominantemente nos canteiros centrais com passeios bem estreitos ou 

inexistentes, onde o tráfego intenso de veículos oferece risco aos garis. O 

mapeamento dos tipos de varrição empregados nas vias de Belo Horizonte é 

apresentado na Figura 18. 
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Figura 18 - Tipos de varrição 

Fonte: MYR, 2015 
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A determinação da frequência da varrição está diretamente relacionada a inúmeros 

fatores, que devem ser considerados quando do planejamento. Essa frequência 

poderá variar conforme as características de ocupação dos logradouros, a intensidade 

do trânsito, o tipo de arborização e o fluxo de transeuntes. A frequência mínima de 

varrição atualmente em Belo Horizonte é semanal, podendo chegar a quatro vezes ao 

dia, em algumas localidades da região Centro-Sul. 

 

A frequência de varrição determinada para cada localidade é mantida ao longo do 

ano, não ocorrendo intensificação das atividades, mesmo em períodos como o outono 

e primavera, quando se verifica maior acúmulo de folhas e flores, respectivamente. 

 

Com base em critérios urbanísticos, o planejamento do serviço de varrição, para fins 

de medição e pagamento, define a produtividade estimada em função das 

características de cada local. É importante destacar que esta definição se baseia em 

medições realizadas em campo, onde a varrição é executada em condições normais 

de trabalho, em regiões com passeio de largura média de 2,5 m e com necessidade 

de limpeza de via até 1m de largura ao longo da sarjeta. Assim, em áreas com maior 

fluxo de transeuntes e maiores volumes de resíduos, a produtividade é tida como 

baixa, conforme descrito a seguir: 

 

 Baixa produtividade: Áreas localizadas no perímetro interno da Avenida do 

Contorno, inclusive esta, e ruas e/ou avenidas com frequência de varrição 

superior a 3 (três) vezes por semana, onde há necessidade de constante 

atendimento em toda a área de passeios e sarjetas. Para fins de contratação 

dos serviços, adota-se a taxa de varrição de 2.200 metros/(gari x dia). 

 

 Média produtividade: Passeios e sarjetas de ruas e/ou avenidas com 

frequência igual a 2 (duas) ou 3 (três) vezes por semana, que possuam 

cestos coletores de resíduos leves, pontos de ônibus e pontos de comércio. 

Para fins de contratação dos serviços, adota-se 2.500 metros/(gari x dia). 
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 Elevada produtividade: Passeios e sarjetas de ruas e/ou avenidas com 

frequência igual a uma vez por semana, com características de ocupação 

residencial. Para fins de contratação dos serviços adota-se 2.800 metros/(gari 

x dia). 

 

Além dos garis de varrição, considera-se um reforço equivalente a um terço da 

produtividade do seu número total, para dimensionar o número de garis destinados a 

manejar o carrinho de mão tipo Lutocar e varrer, se necessário. 

 

A distribuição da frequência de varrição nas 9 regionais do Município é apresentada 

nas Figura 19 a Figura 23. 
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Figura 19 - Frequência de varrição regional Centro-Sul 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 20 - Frequência de varrição regional Nordeste e Leste 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 21 - Frequência de varrição regional Oeste e Barreiro 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 22 - Frequência de varrição regional Pampulha e Noroeste 

Fonte: MYR, 2015 
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Figura 23 - Frequência de varrição regional Venda Nova e Norte 

Fonte: MYR, 2015 
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A execução do serviço de varrição manual é preferencialmente realizada em grupo de 

3 garis de varrição e 1 carrinheiro, não sendo esta uma regra contratual (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Varrição manual em vias e outros logradouros públicos 

Fonte: SLU/CEMP 

Atualmente, a execução do serviço planejado é gerenciada de forma descentralizada 

pelas 9 (nove) GERLU. A fiscalização dos serviços é efetuada de forma direta por 

encarregados de varrição, os quais se constituem em servidores da autarquia. Esse 

procedimento consiste em diligências diárias, para verificação do cumprimento do 

planejamento, bem como da qualidade dos serviços executados, sendo atualmente 

realizado por amostragem. Um dos problemas encontrados na avaliação da qualidade 

do serviço decorre do tempo entre a execução e sua fiscalização, uma vez que 

eventos naturais ou antrópicos podem interferir no resultado da limpeza urbana a ser 

observada. Ainda que o serviço tenha sido devidamente executado, sua validação fica 

comprometida.  
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Em 2013, as equipes de varrição executaram mensalmente, em média, o equivalente 

a 58,4 mil quilômetros de sarjetas. Para a execução dos serviços, atualmente, são 

alocados 1.312 funcionários, dos quais 90 são funcionários da SLU e 1.222das 

empresas contratadas. O pagamento pelo serviço realizado tem como base a 

quilometragem de sarjetas beneficiadas (R$/Km), sendo os valores pagos 

apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Preço unitário - varrição 

Tipo de Atividade 
Unidade 

de medida 
Lote 1  Lote 2  Lote 3  Média 

 Varrição Manual Km R$ 99,97 R$ 88,90 R$ 112,64 R$ 100,50 

 Varrição Mecanizada Km R$ 48,34 R$ 39,98 R$ 30,65 R$ 39,66 

Fonte: Contratos de prestação de serviço SLU/DR.JUR1467/027/12; 
SLU/DR.JUR1468/027/12; SLU/DR.JUR/1557/044/14. 

Os resíduos provenientes da varrição manual são acondicionados em sacos plásticos 

de 100 litros, na cor amarela, e identificados pela empresa executora, estando 

adequados à ABNT NBR 9.191/00. 

 

Esses sacos plásticos são transportados em carrinhos de mão “lutocar”, para facilitar 

os deslocamentos e, após o preenchimento da sua capacidade volumétrica, são 

amarrados e dispostos para coleta nos pontos de confinamento predeterminados, no 

caso da área central, ou em locais de fácil acesso à coleta nas demais regiões (Figura 

25). Por força de contrato, os resíduos resultantes da varrição manual ensacados 

devem ser coletados em até no máximo 2 (duas) horas após disposição nos pontos 

de confinamento. 

 

Na prática, observa-se uma dificuldade operacional no cumprimento desses prazos de 

recolhimento, comprometendo negativamente a imagem da limpeza urbana, 

decorrente do maior período de exposição dos resíduos nas vias públicas. 
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Figura 25 - Acondicionamento dos resíduos de varrição 

Fonte: TRAMITTY, 2014 

A equipe de varrição manual também é responsável pelos resíduos provenientes do 

esvaziamento de cestos coletores de resíduos leves existentes nos trechos de 

atuação, embora a instalação e manutenção desses equipamentos sejam realizadas 

por meio de contrato específico, a ser detalhado em item posterior. A limpeza dos 

cestos acompanha a frequência do planejamento da varrição manual, não devendo 

ser inferior a duas vezes por semana. No entanto, isso configura um problema nas 

ruas com frequência de atendimento semanal. 

 

Quanto à varrição mecanizada, ela é adotada no período noturno, em grandes 

corredores viários e canteiros centrais. Em 2013, cerca de 10% do serviço de varrição 

foi realizado de forma mecanizada em termos de quilômetros/ano. 

 

São utilizadas varredeiras de grande porte, providas de sistemas automáticos de 

esvaziamento e descarga, sistema de sucção, reservatório de água e sistema de 

aspersão, para evitar a dispersão de poeiras. Nas vias onde é realizada a varrição 

mecanizada existe, também, o serviço de varrição manual complementar nos 

passeios dos canteiros centrais, uma vez que a varrição mecanizada é realizada 

somente nas sarjetas. 
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A qualidade do serviço prestado pela varrição mecanizada é influenciada por diversos 

fatores, dos quais podem ser citados: inclinação das sarjetas, estado de conservação 

das vias e presença de veículos estacionados. 

 

A fiscalização desse serviço é realizada por meio de inferências, no dia posterior à 

sua execução, em decorrência da indisponibilidade de servidores da autarquia para o 

acompanhamento noturno.  

 

A destinação dos resíduos oriundos das atividades de varrição, tanto manual quanto 

mecanizada, é realizada no Aterro Sanitário do CTRS Macaúbas, no Município de 

Sabará. 

 

Evolução Histórica dos Serviços de Varrição 

 

A Figura 26, a seguir, evidencia a proporção entre os serviços de varrição manual e 

mecanizada, no período de 2010 a 2013, em quilômetros de vias e de sarjetas 

beneficiadas por ano. Destaca-se que a segunda modalidade (mecanizada) 

representou a cada ano, respectivamente, 0,90% (18.497 km/ano), 8,95% (58.012 

km/ano), 8,52% (58.930 km/ano) e 10,03% (70.418 km/ano) do total. 

 

 

Figura 26 - Proporção de varrição manual e mecanizada entre os anos de 2010 a 2013 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2010 a 2013 

A evolução histórica dos quantitativos dos serviços de varrição manual de sarjetas, no 

período de 2007 a 2013, realizados por contratadas e pela própria SLU, em 
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quilômetros (km) de sarjetas varridas por ano, pode ser observada na Figura 27, a 

seguir: 

 

Figura 27 - Série histórica de varrição manual de sarjetas em Km 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana (2007 a 2013) 

A curva verde mostrada no gráfico, passa pelos quantitativos totais de sarjetas 

varridas, e apresenta um crescimento de 28,16% no período de 2007 a 2013, ou seja, 

a cobertura de atendimento com varrição aumentou significativamente entre esses 

anos, tendo isto ocorrido mais significativamente a partir de 2010. 

 

Cestos Coletores de Resíduos Leves 

 

Em atendimento ao Código de Posturas de BH e às leis de acessibilidade urbana, a 

SLU instala cestos coletores de resíduos leves nas faixas de mobiliário urbano (ao 

longo do meio-fio) dos logradouros ou nas praças, próximo às travessias, pontos de 

ônibus, praças e outros lugares onde seja percebida a sua necessidade, ou 

demandada sua instalação por projetos específicos, considerando também a 

frequência de varrição local e que os garis são responsáveis por este serviço de 

esvaziamento dos cestos.  

 

Os contenedores para resíduos leves devem ser resistentes, permitir fácil limpeza, 

possuir orifícios drenantes, conter proteção contra chuva, que não permita acúmulo 
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de água, e apresentar possibilidade de esvaziamento por basculamento ou remoção 

do contenedor. 

 

Em Belo Horizonte, atualmente existem os seguintes modelos instalados, 

devidamente aprovados pela Comissão de Mobiliário Urbano da PBH:  

 PEAD Polietileno de Alta Densidade (capacidade mínima de 50 litros). Os 

quantitativos desse modelo se restringem aos já instalados, pois não foram 

devidamente apropriados pela população; 

 Metálico com face quadrada, único ou duplo ( capacidade mínima de 30 litros); 

 Metálico cilíndrico, com diâmetros de 22 e 25 (capacidades mínimas de 13 e 21 

litros, respectivamente); 

 Aço inoxidável (capacidade mínima de 30 litros). 

 

Além de cestos, de polietileno e metálicos, simples e duplos, locados na faixa de 

mobiliário urbano dos passeios, cestos metálicos cilíndricos de dois tamanhos são 

instalados em abrigos de ônibus e, também, em postes (Figura 31).  

 

 
Figura 28 - Cesto coletor metálico 

quadrado simples 

 

 
Figura 29 - Cesto coletor metálico 

quadrado duplo 
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Figura 30 - Cesto coletor inox 

 

 
 

Figura 31 - Cesto coletor cilíndrico 

Existem outros modelos de cestos coletores instalados por meio de projetos especiais 

de outros órgãos da PBH, que serão mantidos enquanto estiverem em boas 

condições de uso, ou até que se promova uma ação local de padronização. 

 

As instalações dos cestos são realizadas mediante liberação de Ordens de Serviço 

expedidas pela Diretoria Operacional da SLU, seguindo orientações técnicas da 

Diretoria de Gestão e Planejamento.  

 

O contrato de instalação e manutenção dos cestos coletores estabelece limpezas 

periódicas, reparos e adesivações nos mesmos, todos realizados sob orientação da 

SLU. 

 

A Tabela 15, a seguir, apresenta o quantitativo de Cestos Coletores de Resíduos 

Leves existentes por regional e modelo, referente ao ano de 2015. 
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Tabela 15 - Quantitativo existente de cestos coletores de resíduos leves 

REGIONAL 

Modelo 
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Inox quadrado simples 79 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metálico Cilíndrico 22cm 322 114 203 103 215 177 256 87 237 

Metálico Cilíndrico 25cm 726 838 966 637 841 741 952 340 665 

Metálico quadrado duplo 3.122 324 418 436 388 664 682 258 762 

Metálico quadrado simples 3.008 498 353 639 282 542 730 277 171 

Polietileno 195 65 87 84 129 64 73 60 38 

Especial 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sub-total 7.452 1.839 2.027 1.900 1.855 2.188 2.693 1.022 1.873 

Total 22.849 
Fonte: SLU, 2015 

A Figura 32, a seguir, apresenta um mapa da localização dos cestos coletores de 

resíduos leves distribuídos no município de Belo Horizonte. 
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Figura 32 - Mapa de localização de cestos coletores de resíduos leves 

  Fonte: MYR, 2015 
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Estruturas de Apoio 

 

Conforme determinado em contratos vigentes, a SLU disponibiliza, às empresas 

contratadas, estruturas de apoio aos colaboradores dos serviços de varrição, de 

capina e de limpeza manual de bocas de lobo. Tais estruturas, patrimônios da SLU, 

são as edificações denominadas Sedes de Apoio e MPA (Micropontos de Apoio), 

sendo as mesmas utilizadas como vestiário, sanitário e ponto de referência para as 

equipes.  

 

É obrigatório que a empresa contratada disponibilize aos funcionários estrutura de 

apoio, podendo ou não utilizar aquelas cedidas pelas SLU. Em alguns casos, as 

empresas optam por locar um pequeno imóvel. Em caso do uso das estruturas 

públicas, a contratada é responsável pela manutenção das mesmas.  

 

Considerando a característica dos serviços de limpeza urbana como varrição, em que 

há atuação de funcionários em todo território municipal, na maioria dos casos, em 

locais distantes das sedes das empresas contratadas, é imprescindível a existência 

dessas estruturas de apoio. Entretanto, a relação entre essas estruturas de apoio e a 

comunidade é, em muitos casos, conflituosa, gerando constantes solicitações de 

retirada dos equipamentos, o que resultou na diminuição da quantidade de pontos 

disponíveis ao longo dos anos. 

 

Considerações sobre os Serviços de Varrição 

 

Considerando os aspectos apresentados, como contratos de prestação de serviços, 

ações de planejamento, cobertura de atendimento e crescimento anual, verifica-se 

que o serviço de varrição é realizado de forma satisfatória, o que é endossado pela 

avaliação do serviço, realizada pelo Programa Cidadão Auditor, o qual obteve, no mês 

de abril de 2015, 82% de satisfação (SLU, 2015). 

 

O comportamento da população tem influência direta na manutenção do serviço, pois, 

em alguns casos é necessário aumentar a frequência e, até mesmo, incluir repasse, 

para que seja possível manter a limpeza do local, devido à quantidade de resíduos 
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presentes, fato esse que demonstra a necessidade de realização de campanhas 

educativas, para conscientização da população acerca das suas responsabilidades. 

 

Reforça-se ainda a necessidade de adaptações do serviço, de acordo com a 

sazonalidade, sobretudo considerando as estações do ano. Isso é relevante, uma vez 

que, como citado, no outono e primavera não ocorre uma intensificação da varrição, 

justamente quando há maior demanda desse serviço, se comparado ao verão e 

inverno. Atualmente, a forma de contratação dos serviços é um dos empecilhos para 

que seja implantada esta adaptação. 

 

Registra-se também a interferência de outros serviços na varrição, que podem 

provocar o acúmulo de resíduos e/ou diminuição da produtividade, tais como a 

capina, dependendo do estágio em que se encontra; a coleta dos resíduos 

domiciliares, devido ao mau-acondicionamento, exposição fora do horário 

estabelecido, bem como a violação dos sacos por animais ou cidadãos. 

 

Especificamente quanto à varrição mecanizada, há restrições técnicas em relação ao 

serviço, sobretudo quando há desníveis na sarjeta, o que reduz a eficiência da 

varrição. Além disso, é necessário adaptar o processo de acompanhamento e 

monitoramento do serviço, tendo em vista que a atividade noturna dificulta o 

acompanhamento e fiscalização, e consequente avaliação. 

 

Em todos esses serviços, faz-se necessário criar uma metodologia de fiscalização, 

que inclua procedimentos para uma avaliação da qualidade dos serviços executados, 

bem como disponibilizar a infraestrutura necessária para realização deste 

monitoramento.  

 

Vale destacar ainda a importância da disponibilização adequada da infraestrutura de 

apoio para execução deste serviço, assim como de garantir a manutenção destes 

equipamentos públicos, mesmo os não utilizados pelas contratadas.  
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Limpeza urbana em Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS 

 

O Programa Agente Comunitário de Limpeza Urbana (ACLU), que consistia na 

implantação dos serviços de limpeza urbana, coleta domiciliar e limpeza de vias 

(varrição, capina, roçada, remoção de resíduos e limpeza de dispositivos de 

drenagem) em vilas e favelas, por meio da utilização de mão-de-obra residente no 

local, vigorou até dezembro de 2014. A proposta incluía capacitação dos agentes em 

diversos cursos profissionalizantes, durante parte da jornada de trabalho, 

possibilitando, com isso, além dos benefícios da prestação dos serviços de limpeza 

urbana à comunidade, melhoria da qualidade de vida dos moradores, inserção social 

e geração de renda aos agentes comunitários. 

 

Inicialmente, os agentes realizavam um grande mutirão de limpeza em toda a vila, 

visando a remoção de todos os resíduos acumulados e a eliminação dos pontos 

críticos de deposição de lixo para, posteriormente, executarem os serviços com a 

regularidade planejada, no turno da manhã, e frequentarem os cursos 

profissionalizantes à tarde. Todas as ações eram precedidas de campanhas de 

mobilização social na comunidade. 

 

Historicamente, até 2014, este Programa foi implantado da seguinte forma:  

 

 Em janeiro de 2004, a implantação do projeto piloto foi realizada na Vila Prado 

Lopes, conhecida como “Pedreira”, região Noroeste. Os resultados obtidos 

foram positivos, inclusive relacionados à expressiva redução do número de 

casos de Dengue naquela região, à época, em comparação aos dados da 

Região Noroeste, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

 No primeiro semestre de 2008, em razão do sucesso do piloto, o Programa foi 

expandido para mais 13 (treze) vilas de Belo Horizonte, passando, de 

aproximadamente, 7,5 km, para 80 km de vias beneficiadas com os serviços de 

limpeza urbana, realizados por mão de obra residente nas próprias 

comunidades; 
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 Em 2010, o Programa foi implantado em mais 6 (seis) vilas e favelas; em 2011, 

em outras 2 (duas) vilas; em 2012, no Conjunto Habitacional Taquaril; 

 

 Em 2013 e em 2014 não houve ampliação do programa ACLU.  

 
 
A expansão do Programa, ocorrida entre 2010 e 2012, foi prevista nos Projetos 

Sustentadores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (“PS 28 - Coleta, Destinação 

e Tratamento de Resíduos Sólidos“), onde se estabeleceu, como meta, passar de 80 

km de vias já atendidas até 2009 para 150 km, até 2012. A meta foi alcançada, 

resultando em 161 km de vias dessas comunidades atendidas com os serviços de 

limpeza urbana, distribuídos em 23 (vinte e três) vilas/conjunto beneficiados com o 

programa ACLU. 

 
As vilas e favelas beneficiadas com o Programa Agente Comunitário de Limpeza 

Urbana até 2014 foram as seguintes: 

 

 Vila Prado Lopes; Nova Cachoeirinha I; Sumaré; São Tomás; Aeroporto; 

Fazendinha; Ventosa; Santa Sofia; Antena; São Jorge I, II e III; Cabana Pai 

Tomás; Estrela; Santa Rita de Cássia; Barragem Santa Lúcia; Novo São Lucas; 

Santana do Cafezal; Nossa Senhora de Fátima; Nossa Senhora da Aparecida; 

Marçola; Vila Apolônia e Conjunto Taquaril. 

 
Antes da implantação do Programa ACLU, muitas dessas vilas já possuíam coleta 

porta a porta de resíduos sólidos domiciliares, inclusive com índice de cobertura 

considerado satisfatório, considerando as características urbanísticas e topográficas 

limitadoras dessas áreas. Após, em várias delas houve ampliação do atendimento 

porta a porta em algumas ruas e becos, em função, principalmente, de intervenções 

urbanísticas que propiciaram condições à implantação do serviço. 

 
Em várias vias das vilas contempladas pelo ACLU já existia o atendimento parcial 

com o serviço regular prestado pelas empresas contratadas para execução do serviço 

nas áreas de urbanização formal. Entretanto, a implantação do Programa propiciou 

levar este benefício a cerca de 90% da extensão das vias dessas vilas, em média, o 

que é um acréscimo bastante expressivo. 
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De um modo geral, o índice global de limpeza (coleta domiciliar e limpeza de vias) 

alcançado com a implantação do Programa ACLU, no período de 2008 a 2013, 

certamente refletiu em grande melhoria da qualidade do saneamento e de vida nas 23 

(vinte e três) comunidades contempladas. 

 
O Programa ACLU era viabilizado através de Convênio com a Sociedade São Vicente 

de Paulo e sempre existiram questionamentos quanto à forma de Contratação 

empregada. Por fim, em dezembro de 2014, os serviços de limpeza deste programa 

foram incorporados, através de item aditivo aos Contratos de Prestação de Limpeza 

de Vias vigentes, relativos a “Serviços de Limpeza de Vias e Serviços 

Complementares em Vilas e ZEIS” (Zonas Especiais de Interesse Social). 

 
No novo modelo de atendimento, equipes de dois ou de seis garis contratados, 

preferencialmente entre moradores da comunidade atendida, realizam o mesmo 

serviço que o Programa anterior, em horário integral, de segunda a sexta-feira e aos 

sábados, até 12h, com programação diária especificada para cada equipe de vila 

atendida. 

 
Em janeiro de 2015, estes serviços foram expandidos para as Vilas Califórnia e Nossa 

Senhora da Conceição, totalizando, atualmente, 172 km de vias de comunidades 

atendidas com os serviços de limpeza urbana, distribuídos em 25 (vinte e cinco) 

vilas/conjuntos, completando a meta de 2014.  

 
Deve ser registrada a necessidade de efetivação do cadastro dos serviços realizados, 

para fins de subsidiar planejamentos futuros. 

4.1.1.2 Capina e roçada 

Conforme a Lei Municipal no 10.534/2012, os conceitos de capina e roçada são assim 

definidos: 

Capina: atividade de limpeza de logradouros públicos e terrenos não 
edificados, por meio de corte ou remoção da cobertura vegetal 
herbácea ou arbustiva rente ao solo; [...] 

Roçada: modalidade de capina na qual é feito apenas o desbaste da 
vegetação herbácea, sem a remoção de tocos ou de raízes, 
preservando a vegetação arbustiva e tendo como padrão de 
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acabamento a distância média de 10 a 15 cm acima do nível do solo, 
permitindo o uso de rastelo para remoção de lixo e entulho. 

Já o Edital de Licitação no 132/013/2011, para fins de contratação, é mais específico, 

definindo as atividades como sendo parte dos serviços de limpeza urbana, da 

seguinte forma: 

Capina – Corte e remoção da vegetação herbácea e/ou arbustiva que 
nasce sobre os passeios, calçadas, canteiros centrais e nas faixas de 
rolamento das vias junto às sarjetas, seja por meios manuais e/ou 
mecânico. 

Roçada – Desbaste, mais próximo possível da superfície, sem retirada 
de tocos e raízes, de vegetação herbácea e/ou arbustiva, que nasce 
sobre os passeios, calçadas, canteiros centrais e nas faixas de 
rolamento das vias junto às sarjetas, seja por meios manuais e/ou 
mecânicos; 

As atividades de capina e roçada são executadas de forma descentralizada, sob 

coordenação das Gerências Regionais de Limpeza Urbana – GERLU, 

respectivamente, nas nove regiões administrativas do Município. A execução do 

serviço tem como base o planejamento de varrição e ocorre mediante liberação de 

ordens de serviço, contemplando 95% das vias pavimentadas do Município. 

 

O planejamento considera a execução contínua dos serviços ao longo do ano, sendo, 

em média, realizados atendimentos trimestrais (4 por ano). Não é considerada a 

sazonalidade relacionada à demanda do serviço, mesmo sabendo que, sobretudo no 

período chuvoso, o desenvolvimento da vegetação ocorre com maior intensidade. A 

realização dos serviços apresenta dificuldades, devido à interferência dos carros 

estacionados.  

 

Na contratação desse serviço, é determinado pela SLU que os resíduos provenientes 

da capina e da roçada devem ser removidos em até 12 horas após o início de cada 

jornada de trabalho, por meio de caminhão basculante, depois de serem 

“acondicionados em sacos plásticos de 100 litros na cor verde, com a identificação da 

empresa contratada e do tipo de serviço realizado” (SLU, 2012). Caso não seja 

possível o acondicionamento em sacos, os resíduos devem ser simplesmente 

reunidos em pontos de confinamento. Os resíduos gerados devem ser direcionados 



  

Página: 128/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

para a CTRS Macaúbas. A Figura 33 ilustra a execução dos serviços de capina e 

roçada.  

 

  
Figura 33 - Execução dos serviços de capina e roçada 

 

Os serviços realizados são medidos considerando os quilômetros de sarjetas 

beneficiadas, sendo esse o indicador base para pagamento dos contratados (R$/Km 

de sarjeta beneficiada). Os valores pagos em dezembro de 2015 são apresentados na 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Preço unitário – capina e roçada 

Tipo de atividade 
Unidade 

de 
medida 

Lote 1  Lote 2  Lote 3  Média 

 Capina e roçada  Km  
R$ 

681,72 
R$ 

785,65 
R$ 

678,91 
R$ 

715,43 
 
Fonte: Contratos de prestação de serviço SLU/DR.JUR1467/027/12; 
SLU/DR.JUR1468/027/12; SLU/DR.JUR/1557/044/14. 

 
 
São apresentados, na Figura 34, os dados históricos, no período de 2008 a 2013, 

referentes aos resultados obtidos na execução de atividades específicas de capina e 

roçada no município de Belo Horizonte.  
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Figura 34 - Evolução dos serviços de capina e roçada 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades de Limpeza Urbana – 2008 a 2013 

Conforme indicado no gráfico, a partir de 2011 houve aumento significativo no 

atendimento do serviço, resultado da maior utilização da roçadeira mecanizada. 

Dessa forma, a partir de 2011, o serviço passou a ser executado de forma 

mista(capina e roçada), com maior preponderância da roçada mecanizada, em virtude 

da elevada produtividade e menor contingente de mão de obra.  

 

Nesse aspecto, deve-se reforçar que, apesar de apresentar menor produtividade, e 

demandar maior equipe, o serviço de capina reduz a frequência de repasse, uma vez 

que, neste caso, o crescimento da vegetação é mais demorado. Dessa forma, ou 

atua-se com o serviço de roçadeira, com maior frequência de atendimento, ou atua-se 

com a execução de capina, que permitirá a redução da frequência de atendimento. 

Registra-se que a forma de contratação mista provoca dificuldades na determinação 

da modalidade de serviço a ser aplicado.  

 

Entre os anos de 2011 (27.139,20 km) e 2012 (19.160,96 km), houve uma queda de 

23% na extensão de sarjetas beneficiadas, devido à paralisação do serviço por cerca 

de 2 meses, em virtude de alterações contratuais. A partir de 2012, o contrato de 

limpeza de vias passou a incorporar os serviços de capina e roçada, varrição e 

limpeza de boca de lobo. 
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Considerações 

 

Além da necessidade de equalização dos conceitos constantes da Lei Municipal no 

10.534/2012 e os textos publicados no Edital de contratação, relativos à definição dos 

serviços de capina e roçada para o município de Belo Horizonte, há necessidade de 

estipular critérios que permitam a escolha assertiva do serviço a ser executado, tais 

como: capina; roçada ou capina e roçada, de acordo com a característica do local. 

Atualmente, não há definição desses parâmetros nos contratos, o que oculta a forma 

e quando cada procedimento deve ser realizado. Como o serviço é programado, 

tendo como referência os parâmetros adotados para o serviço de varrição, é 

necessário planejar o mesmo com vistas à criação de critérios específicos.  

 

É desejável também que o planejamento contemple a sazonalidade relacionada ao 

serviço, uma vez que, no período chuvoso, o crescimento da vegetação é mais 

intenso e a execução da capina e roçada ocorre de forma constante ao longo do ano.  

 

Por fim, ressalta-se que a falta de conservação da pavimentação das vias e de outros 

logradouros está diretamente relacionada ao aumento da demanda da prestação dos 

serviços de remoção de vegetação. Como não foi identificada nenhuma ação 

específica de melhoria dessas condições (não sendo isso de responsabilidade da 

SLU), esse fato diminui a produtividade da realização dos serviços de capina e 

roçada. É desejável então uma atuação da prefeitura junto aos proprietários de 

imóveis, no sentido de assegurar a manutenção dos passeios pelos mesmos. 

4.1.1.3 Limpeza de bocas de lobo 

O serviço de limpeza de bocas de lobo é realizado de forma contínua, ao longo do 

ano, e tem por objetivo a garantia do funcionamento do sistema de drenagem urbana. 

Os entupimentos são agravados pelo carreamento de solo, areia e resíduos, que 

obstruem, total ou parcialmente, o escoamento das águas pluviais, contribuindo para 

a intensificação ou maior ocorrência de alagamentos, além da contaminação dos 

cursos d´água. 
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Estão diretamente envolvidas no processo de limpeza de boca de lobo: 

 

 SLU: A partir de 2009, a SLU passou a ser responsável pela remoção dos 

resíduos encontrados sobre as grelhas e no interior das caixas das bocas de 

lobo e pela substituição de grelhas danificadas ou ausentes, as quais são 

fornecidas pela GERMA; 

 

 GERMA: A Gerência Regional de Manutenção é responsável pela 

manutenção, desobstrução e fornecimento das grelhas, além de limpeza das 

tubulações; 

 

 SUDECAP: A Superintendência de Desenvolvimento da Capital é responsável 

pela implantação e substituição das bocas de lobo para a SLU. 

 

A programação de limpeza de bocas de lobo, assim como ocorre com o serviço de 

capina e roçada, utiliza a área de abrangência do planejamento do serviço de varrição 

e o mapeamento das áreas de alagamento realizado pelos Núcleos de Alerta de 

Chuva – NAC da Defesa Civil, como base para operacionalização dos serviços e 

liberação das respectivas ordens de serviço. 

 

Em 2014, segundo informações da SLU, havia em Belo Horizonte 74.070 bocas de 

lobo, as quais, de forma geral, são beneficiadas pela limpeza bimestralmente (6 vezes 

ao ano), ocorrendo intensificação em alguns pontos críticos, grandes corredores e em 

áreas de alagamento. Vale ressaltar que, no período de setembro a março, a SLU 

realiza programações de plantão de equipes de bocas de lobo, em consonância às 

ações do Grupo Executivo de Áreas de Risco - GEAR.  

 

A atividade de limpeza da boca de lobo é rotineira e pode ser realizada manualmente 

(Figura 35), ou de forma mecanizada. Além da equipe específica responsável pelo 

serviço, a limpeza de boca de lobo também é realizada, em casos excepcionais, pela 

equipe que executa os serviços complementares, ou pela equipe Multitarefa, o que 

será tratado especificamente no item 4.1.2 Outros Serviços de Limpeza Urbana. 
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Figura 35 - Limpeza manual de bocas de lobo 

Fonte: SLU/CEMP, 2014 

O serviço executado de forma manual consiste na abertura da grade ou laje e 

remoção dos resíduos depositados no interior de sua caixa. A remoção dos resíduos 

é realizada por meio de ferramentas específicas, como enxadas e pás.  

 

Segundo recomendações da SLU, os resíduos retirados das bocas de lobo podem ser 

acondicionados em sacos plásticos na cor marrom, conforme especificações da 

norma ABNT NBR 9191/2000, sendo colocados nos passeios, para posterior 

recolhimento pelas equipes de coleta dos contratos de limpeza de vias e logradouros 

públicos. Os resíduos provenientes desta atividade devem ser coletados, no máximo, 

em até 2 (duas) horas após a disposição destes nas vias públicas. 

 

Na prática, os resíduos são removidos diretamente para o caminhão coletor, sem o 

acondicionamento, com remoção imediata e mantendo os passeios livres de 

quaisquer resíduos. Os resíduos coletados são enviados para aterramento na CTRS 

Macaúbas.  

 

As equipes de limpeza manual de bocas de lobo também são responsáveis pelas 

trocas das grelhas quebradas. No entanto, o fornecimento das grelhas é realizado 

pelas GERMAs.  
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O serviço de limpeza mecanizada de bocas de lobo é feito por meio do mangote de 

sucção e bomba de pressão, que são acoplados em varredeira mecânica. Os 

resíduos são sugados diretamente para o compartimento próprio de armazenamento 

do equipamento. Caso os resíduos apresentem alta compactação, é realizada diluição 

deste material, utilizando mangueira com jato de água de alta pressão, o que gera 

maior fluidez para o material. 

 

Tanto o serviço realizado manualmente quanto de forma mecanizada encontram 

dificuldades com a interferência dos carros estacionados. 

 

Os valores unitários pagos pelo serviço de limpeza de bocas de lobo, em dezembro 

de 2015, são apresentados na Tabela 17. 

 
Tabela 17 - Custo unitário - Limpeza de bocas de lobo 

Tipo de Limpeza 
Unidade 

de 
Medida 

Lote 1  Lote 2  Lote 3 Média 

Manual  Unid.  R$ 14,10 R$ 16,65 R$ 12,85 R$ 14,53 

Mecanizada Unid.  R$ 17,88 R$ 13,39 R$ 14,07 R$ 15,11 

Fonte: Contratos de prestação de serviço SLU/DR.JUR1467/027/12; 
SLU/DR.JUR1468/027/12; SLU/DR.JUR/1557/044/14. 

A Figura 36 demonstra os quantitativos das atividades de limpeza de bocas de lobo, 

durante os anos de 2009 a 2013. Observa-se que a apresentação dos dados se deu 

somente a partir de 2009, devido ao fato de a SLU ter assumido a execução desta 

atividade integralmente a partir desse ano. 



  

Página: 134/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

 

 

Figura 36 – Quantitativo anual de atendimento de limpeza de boca de lobo  

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

Segundo o Relatório Anual de Atividades de Limpeza Urbana de 2013, a limpeza das 

bocas de lobo foi realizada, na maioria dos casos, de forma manual, chegando à 

proporção de 1 (uma) limpeza mecanizada para cada 18,5 limpezas manuais, tendo 

sido previstas, em planejamento, 5,5 limpezas manuais para cada limpeza 

mecanizada. 

 
Considerações 

 

Em vista dos dados apresentados, a limpeza de bocas de lobo é considerada como 

um serviço essencial para que a função de drenagem pluvial desses dispositivos não 

seja prejudicada, ocasionando alagamentos no período chuvoso. A SLU possui essa 

competência atualmente, mas existe uma discussão se a responsabilidade de 

manutenção das bocas de lobo, incluindo remoção dos resíduos, não deveria retornar 

à SUDECAP, como anteriormente. O envolvimento de setores distintos na realização 

de serviços relacionados à limpeza de bocas de lobo dificulta e atrasa o processo, 

principalmente no que se refere às trocas de grelhas. 

 

Da mesma forma, é importante um aprofundamento na avaliação dos métodos 

utilizados, no sentido de comparar a eficiência dos serviços prestados de forma 
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mecanizada e manual, tendo em vista as dificuldades apresentadas na 

operacionalização.  

 

Destaca-se também que, assim como nos serviços de varrição e capina, embora as 

áreas de alagamento sejam atendidas prioritariamente nos períodos de chuva, os 

contratos e a programação dos serviços de limpeza de bocas de lobo não consideram 

a sazonalidade. 

 

Atividades de conscientização da população também podem influenciar diretamente 

na redução pela demanda do serviço de limpeza de bocas de lobo, reduzindo, 

consequentemente, os riscos de alagamento por entupimento. 

 

Por fim, observa-se que o serviço de limpeza de bocas de lobo obteve índice de 

satisfação de 70%, em abril de 2015, pelo Programa Cidadão Auditor. 

4.1.1.4 Lavação de vias e outros logradouros públicos 

A lavação de vias e outros logradouros é a atividade que consiste no serviço de 

lavação de ruas, avenidas, obras de arte de engenharia urbana e espaços públicos, 

com a utilização de caminhão pipa com bomba, podendo ser realizada com ou sem 

acréscimo de detergentes e/ou desengraxantes, conforme a necessidade local. 

 

O serviço é realizado de forma descentralizada nas nove regiões administrativas, 

seguindo programação das respectivas Gerências Regionais de Limpeza Urbana – 

GERLU, ou por meio de liberação de Ordens de Serviço, para atendimento às obras 

de engenharia urbana e à limpeza de eventos.  

 

A lavação de vias e outros logradouros compreende as limpezas realizadas em 

atendimento às demandas captadas pelas GERLU, relacionadas a locais ocupados 

por moradores em situação de rua, derramamento de resíduos nas vias, lavação em 

decorrência de alagamentos, e em casos de incêndio nas URPVs.  

 

Os caminhões pipa também são utilizados pelo Departamento de Disposição e 

Tratamento de Resíduos – DP-TDR, na CTR BR040, para limpeza do galpão de 
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transbordo, dispersão de poeira nas vias internas, na Estação de Reciclagem de 

Entulho e nas células de aterragem de Resíduos de Serviços de Saúde; e umidificar o 

composto orgânico na Unidade de Compostagem. 

 

Para esses casos, a SLU dispõe de 06 veículos da frota própria e 15 veículos (dados 

de 2014) contratados por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 

Administrativa – SMAGEA, distribuídos nas GERLU e na CTRS BR-040 conforme 

detalhado na Tabela 18. 

 
Tabela 18 – Veículos utilizados no serviço de lavação 

Gerência/Setor 
Caminhão pipa  Caminhão pipa  

 Frota terceirizada Frota própria 

GERLU-B   1 

GERLU-CS 3 3 

GERLU-L 1   

GERLU-NE 1   

GERLU-NO 1   

GERLU-N     

GERLU-O 1 - 

GERLU-P 1   

ADM     

GERLU-VN 1   

DP.TDR 7 2 

Total 15 6 

Fonte: SLU, 2014 

O maior quantitativo de caminhões na GERLU Centro Sul é reflexo da maior demanda 

de serviços de lavação, motivados pelo grande fluxo de pessoas e elevada 

concentração de moradores em situação de rua. A Tabela 19 corrobora com essa 

constatação, ilustrando o elevado gasto de água na área atendida na regional Centro 

Sul, em relação às demais regionais. 
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Tabela 19 – Produção e consumo de água – serviço de lavação 

REGIONAL DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

BARREIRO 
PRODUÇÃO (m2)   301.174,00 174.428,00 126.410,00 170.000,00     772.012,00 

CONSUMO (l)   629.900,00 1.370.600,00 1.165.137,00 1.147.986,00 567.000,00   4.880.623,00 

CENTRO SUL 
PRODUÇÃO (m2) 16.596.829,34 23.426.361,10 41.290.993,00 25.238.287,00 23.203.245,00 17.431.812,00 2.786.760,00 149.974.287,44 

CONSUMO (l) 19.497.352,26 27.360.513,00 65.240.000,00 38.280.020,00 35.862.860,00 40.640.379,00 5.166.160,00 232.047.284,26 

LESTE 
PRODUÇÃO (m2) 3.561.384,00 3.457.905,00 3.876.914,00 4.804.340,00 3.998.326,00 1.491.170,00 23.780,00 21.213.819,00 

CONSUMO (l) 6.827.900,00 7.039.100,00 7.389.300,00 7.399.570,00 5.190.120,00 5.598.120,00 96.000,00 39.540.110,00 

NORDESTE 
PRODUÇÃO (m2) 1.196.192,00 957.696,00 1.138.776,00 1.364.824,00 853.254,00 736.825,00   6.247.567,00 

CONSUMO (l) 3.183.000,00 2.504.800,00 2.684.000,00 3.456.000,00 3.052.000,00 2.194.000,00   17.073.800,00 

NOROESTE 
PRODUÇÃO (m2) 2.116.936,00 2.062.454,00 1.292.098,00 1.330.000,00 1.349.600,00 854.000,00   9.005.088,00 

CONSUMO (l) 4.633.425,00 5.055.950,00 3.674.214,00 3.325.000,00 3.374.000,00 2.135.000,00   22.197.589,00 

NORTE 
PRODUÇÃO (m2) 327.855,00 71.400,00 366.370,00 572.260,00 56.805,00     1.394.690,00 

CONSUMO (l) 584.000,00 184.008,00 628.000,00 1.156.000,00 174.000,00     2.726.008,00 

OESTE 
PRODUÇÃO (m2)                 

CONSUMO (l) 1.508.000,00 1.651.000,00 3.527.000,00 5.005.500,00 4.894.000,00 3.980.000,00   20.565.500,00 

PAMPULHA 
PRODUÇÃO (m2) 2.051.774,00 2.535.657,00 3.526.629,00 1.923.514,00 1.506.002,00 1.668.285,00 164.571,00 13.376.432,00 

CONSUMO (l) 7.431.400,00 8.874.800,00 13.191.200,00 7.050.300,00 5.287.000,00 5.839.000,00 402.429,00 48.076.129,00 

VENDA NOVA 
PRODUÇÃO (m2) 97.220,00 307.900,00           405.120,00 

CONSUMO (l) 249.025,00 1.066.000,00           1.315.025,00 

TOTAL 
PRODUÇÃO (m2) 25.948.190,34 33.120.547,10 51.666.208,00 35.359.635,00 31.137.232,00 22.182.092,00 2.975.111,00 202.389.015,44 

CONSUMO (l) 43.914.102,26 54.366.071,00 97.704.314,00 66.837.527,00 58.981.966,00 60.953.499,00 5.664.589,00 388.422.068,26 

Fonte: Adaptado SLU, dados 2009 a 2015. 
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Ressalta-se que a ausência de dados nas regionais Oeste e Venda Nova são 

resultado da dificuldade de registro das informações, bem como envio sistemático ao 

setor de estatísticas. Isso decorre da forma de pagamento do serviço ser por 

quilômetro e hora, o que historicamente limitou os dados de registro às exigências de 

pagamento. Para o ano de 2015, os lançamentos apenas nas regionais Leste e 

Centro-Sul refletem a redução de veículos nesse contrato.   

 

A lavação em obras de arte de engenharia urbana e nos locais de eventos é realizada 

mediante liberação de Ordem de Serviço emitida pela SLU, através do DPSEL, e 

coordenada operacionalmente pelas GERLU. 

 

Os detalhes das limpezas efetuadas em obras de arte de engenharia e nos locais de 

eventos são tratados no 4.1.2.6 - Limpeza de obras de arte de engenharia urbana e 

remoção de pichação. No que se refere à lavação, cabe antecipar que o serviço é 

realizado de acordo com a situação de limpeza em que os locais ou logradouros se 

encontram, mediante definição prévia da SLU/GERLU. Com base na demanda, é 

definido o tipo de lavação a ser executado: com ou sem utilização de detergente. 

 

Para a medição do serviço realizado, é aferida a área total limpa, sendo os valores 

unitários pagos em dezembro de 2015 apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Custo unitário - Lavação de vias e outros logradouros públicos 

Tipo de atividade 
Unidade de 

medida 
Lote único 

RNV 

Lavação com utilização de caminhão tanque com 
bomba, sem uso de detergentes 

m2 R$ 0,05 

Lavação com utilização de caminhão tanque com 
bomba, com uso de detergentes 

m2 R$ 0,06 

Fonte: Contrato de prestação de serviço DR.JUR007/15; DR.JUR008/15; 
DR.JUR009/15;DR.JUR010/15; DR.JUR011/15; DR.JUR012/15; DR.JUR013/15; 
DR.JUR014/15; DR.JUR015/15. 

Há também caminhões pipa para o serviço de limpeza de vias e outros logradouros 

públicos com capacidade de 8.000 litros e limite de 220 horas e 2.000km, locados 

através de contrato SMAGEA, e cujo valor em 2014 totalizou R$ 7.713,08/mês, 

segundo informações DPSEL-SLU.   
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Segundo a SLU, em meio à crise hídrica (2015), fez-se necessário explorar fontes 

alternativas de captação de água, e o serviço de lavação tem sido executado somente 

em feiras ou em outros locais que apresentem extrema demanda. 

 

Neste aspecto, o poder legislativo municipal aprovou, em março de 2016, a Lei 

Municipal no 10.912/2016, que “proíbe a utilização de água para varrição e limpeza 

hidráulica de fachadas de prédios, passeios, calçadas e sarjetas, quando ocorrerem 

baixos índices de oferta de água pela rede pública de abastecimento”. Para os 

procedimentos de lavação em situações extremas, visando assegurar a manutenção 

da saúde pública, a Superintendência de Limpeza Urbana, de acordo com suas 

normas técnicas, se utilizará sempre que possível, de caminhões-pipa abastecidos 

com água de reuso ou proveniente de poço artesiano, assegurando a limpeza e a 

qualidade ambiental do logradouro público.  

 

Considerações 

 

O serviço de lavação de vias e outros logradouros públicos é de suma importância 

para eliminação de odores e sujeiras, principalmente após a realização de feiras, 

eventos, obras de arte de engenharia urbana e na limpeza de áreas públicas 

ocupadas por moradores em situação de rua. 

 

No caso dos eventos, é necessário verificar possiblidades de intensificação de 

estruturas sanitárias (banheiros químicos), campanhas educativas e fiscalização, para 

coibir o mau uso do espaço público, diminuindo a demanda por lavação. 

 

A busca de fontes alternativas de captação de água, visando a redução do uso de 

água potável para limpeza das vias, não deve se restringir apenas aos momentos de 

crise hídrica, devendo, portanto, tornar-se uma prática da gestão municipal.  

 

Deve-se também melhorar a definição das características que acarretam a 

obrigatoriedade da lavação da via, associado à implantação de processos de lavação 

mais eficientes quanto ao consumo de água. 
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4.1.2 Outros Serviços de Limpeza Urbana 

Além dos serviços planejados de limpeza de vias, a remoção de resíduos públicos é 

contemplada por outras atividades, a partir de ações programadas que visam à 

complementação da limpeza pública, sendo executados por meio dos contratos de 

Multitarefa e de Limpeza de Eventos, através dos seguintes serviços:  

 Limpeza de córregos; 

 Raspagem de vias e de outros logradouros; 

 Remoção de placas, faixas, cartazes; 

 Limpeza manual de locais diversos: pintura de postes, hastes, superfícies e 

meios fios; 

 Mutirões de limpeza; 

 Remoção de animais mortos; 

 Limpeza de obras de arte de engenharia urbana e remoção de pichação; 

 Limpeza de eventos. 

 

Diferentemente dos serviços executados com base no planejamento, esses serviços 

complementares são realizados mediante liberação de Ordens de Serviço, emitidas 

pelas GERLU e/ou diretamente pela SLU. Os serviços de Multitarefa são contratados 

para execução em 10 (dez) lotes, dos quais 9 (nove) correspondem aos limites das 

regiões administrativas do Munícipio, sendo estes contratos gerenciados pelas 

GERLU. O décimo lote abrange a área de todo o Munícipio e é gerenciado pela SLU.  

Para estes serviços de Multitarefa, os contratos preveem a disponibilização de mão 

de obra, paga por hora trabalhada, e caminhão báscula, para remoção dos resíduos 

gerados, pago por tonelada removida.  

 

Esses contratos ainda contam com o item Remoção de Pichação, sob coordenação 

da SLU, para o qual apura-se o metro quadrado de serviço executado com diferença 

de preço para limpeza com tinta ou thinner. 

 

A Tabela 21 apresenta os valores praticados em cada regional e no lote 10 (SLU). 
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Tabela 21 – Serviços multitarefas – valores pagos 

 

Tipo de Atividade 

Unid. Medida 

B CS L NE NO N O P VN SLU 

Média 

Lote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contrato nº 007/2015 008/2015 009/2015 010/2015 011/2015 012/2015 013/2015 014/2015 015/2015 006/2015 

Multitarefa 
Caminhão Báscula  tonelada R$ 94,38 R$ 153,14 R$ 94,60 R$ 60,42 R$ 92,46 R$ 205,52 R$ 92,46 R$ 169,38 R$ 133,82 R$ 164,08 R$ 126,03 

Ajudante Líder  hora R$ 20,18 R$ 19,99 R$ 19,99 R$ 20,18 R$ 20,18 R$ 19,95 R$ 20,18 R$ 19,87 R$ 19,89 R$ 19,56 R$ 20,00 

Ajudante   hora R$ 18,86 R$ 18,77 R$ 18,77 R$ 18,86 R$ 18,86 R$ 18,77 R$ 18,86 R$ 18,68 R$ 18,70 R$ 18,39 R$ 18,75 

Operador de 
Roçadeira  hora R$ 24,13 R$ 25,99 R$ 25,99 R$ 24,13 R$ 24,13 R$ 24,92 R$ 24,13 R$ 24,71 R$ 24,79 R$ 24,49 R$ 24,74 

Serviços de Coleta 
de Caçamba  tonelada R$ 37,85 R$ 52,30 R$ 31,91 R$ 39,35 R$ 39,35 R$ 48,52 R$ 39,35 R$ 52,28 R$ 50,60   R$ 43,50 

Caminhão Munck  hora produtiva                   R$ 86,64 R$ 86,64 

Caminhão Munck  
hora 

improdutiva                   R$ 44,09 R$ 44,09 

 

Fonte: Contrato de prestação de serviço DR.JUR007/15; DR.JUR008/15; DR.JUR009/15; DR.JUR010/15; DR.JUR011/15; DR.JUR012/15; DR.JUR013/15; 

DR.JUR014/15; DR.JUR015/15. 
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Registra-se que a elevada variação nos preços entre os lotes, dentre outros fatores, 

leva em conta a distância média ao aterro – DMT e o quantitativo estimado de 

resíduos a serem removidos. 

 

Os serviços de limpeza de obras de arte de engenharia urbana, tais como: viadutos, 

trincheiras, túneis, alças de ligação; de áreas públicas e o de limpeza de eventos 

promovidos pela PBH são realizados por meio do contrato de Serviços de Limpeza 

Especial, que beneficia as nove regionais administrativas, sendo prestados mediante 

Ordem de Serviço expedida pela SLU (DROPE).  

 

No caso dos eventos, esse contrato prevê, ainda, a disponibilização de contêineres 

para coleta de resíduos comuns e recicláveis. 

4.1.2.1 Limpeza de córregos 

O Plano de Governo Municipal da atual gestão apresentou, à população, 12 (doze) 

Áreas de Resultados, que consistem em eixos temáticos para orientação dos 

investimentos municipais. A partir das Áreas de Resultados, foram eleitos 40 Projetos 

Sustentadores para mobilização de recursos, com o objetivo de cumprir as metas 

definidas pelo Plano de Governo. Dentre os indicadores estabelecidos para a limpeza 

urbana, encontram-se as metas para limpeza de córregos em canal aberto, 

localizados nas áreas de vilas e aglomerados, contemplando o mínimo de 4 (quatro). 

Os demais córregos abertos são atendidos conforme demanda e programação 

elaborada pelas GERLU. 

 

Portanto, os serviços de limpeza de córregos são executados através do contrato de 

Multitarefa, apresentando duas frentes de demanda para fins de programação. 

 

A limpeza em córregos constitui em importante atividade para a manutenção da 

salubridade, sobretudo nas áreas de vilas e favelas, além de caracterizar ação 

preventiva de alagamentos.  

 



 

 

 
Página: 143/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

Destaca-se que a operacionalização desse serviço apresenta elevados riscos, em 

virtude das dificuldades para o acesso aos córregos, geralmente localizados em 

terrenos acidentados, sem acesso para os caminhões, o que dificulta as remoções 

dos resíduos. Nestes locais, verifica-se também a recorrência de resíduos volumosos 

de difícil retirada, como geladeiras, fogões, e móveis, dentre outros.  A seguir, 

apresenta-se a Tabela 22, contendo a área beneficiada e o total de resíduos 

recolhidos por meio desta atividade, no período de 2010 a 2014. 

 

Tabela 22 – Serviço de limpeza de córregos 

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Área beneficiada 
(m²) 

3.064.829,50 3.700.458,50 2.301.213,97 2.514.740,00 2.533.305,50 14.114.547,47 

Total resíduos 
recolhidos (m³) 

9.955,40 16.996,60 7.872,44 6.887,59 7.007,59 48.719,62 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2010 a 2014 

  

É importante destacar a dificuldade de monitoramento e apuração dos serviços 

executados, tendo em vista que as metragens estimadas por meio de base 

cartográfica divergem da situação in loco. Além disso, a aferição dos serviços 

prestados é toda realizada manualmente, tornando os resultados super ou 

subestimados. 

 

Os resíduos gerados nessa atividade são destinados às CTR- Maquiné, CTRS-

Macaúbas, conforme a natureza do resíduo e indicado pela SLU. 

4.1.2.2 Limpeza manual de locais diversos 

A geração de resíduos públicos é decorrente de eventos antrópicos ou naturais, que 

apresentam elevada variabilidade temporal, que somada à dinâmica urbana, resulta 

em demandas de limpeza que extrapolam os serviços regulares planejados. A seguir 

destacam-se os tipos de atuação: 

 Vias sem pavimentação e/ou planejamento; 

 Áreas públicas remanescentes; 
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 Lotes públicos municipais; 

 Alças de viadutos; 

 Lotes particulares, mediante abertura de processo pela SMAFIS; 

 Taludes e canteiros centrais de grande extensão. 

 

Esses locais são atendidos com serviços de varrição, capina e roçada, limpeza de 

boca de lobo, dentre outras atividades, como mostra a Tabela 23, que também expõe 

os quantitativos de execução, discriminados de acordo com os tipos de serviço ou 

categorias. 
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Tabela 23 - Quantitativo dos serviços de multitarefa realizados entre 2007 e 2013 

Categoria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Média 
Anual 

Capina (m2) 2.644.321 2.439.533 3.852.463 3.811.760 4.243.492 3.286.242 3.060.379 3.334.027 

Capina (metro 
linear) 

0 0 0 154.095 50.526 61.324 62.374 46.903 

Destocamento  0 0 3 0 0 0 0 0 

Limpeza abrigos 
de ônibus (un) 

514 515 1.612 2.412 2.651 1.356 2.500 1.651 

Limpeza c/ espeto 
(m2) 

4.291.851 5.058.770 1.009.690 917.339 811.256 428.540 1.099.227 1.945.239 

Limpeza de 
Canaletas (m) 

83.570 65.416 64.273 579.532 162.886 27.458 61.323 149.208 

Limpeza de boca 
de lobo (un) 

8.382 16.311 13.874 16.962 802.709 21.489 3.437 126.166 

Limpeza de postes 
(un) 

4.681 2.571 28.610 22.852 18.764 7.203 18.499 14.740 

Limpeza de 
tapumes (m2) 

0 0 12.310 382.693 138.787 0 8 76.257 

Pintura de grades 
e muretas  

0 0 82.930 155.980 94.870 1.390 110.000 63.596 

Pintura de meio fio 
(m) 

140.880 375.047 390.515 105.442 996.908 250.342 238.896 356.861 

Plantio de grama 
(m2) 

0 0 0 2.400 850 33.126 2.773 5.593 

Remoção de 
resíduos (m3) 

50.112 3.138 30.912 27.856 3.930.408 6.171.722 3.390.774 1.943.560 

Roçada manual 
(m2) 

1.601.427 1.523.434 1.925.100 2.593.391 2.224.655 1.420.825 2.055.413 1.906.321 

Roçada mecânica 
(m2) 

1.540.797 1.619.809 4.012.046 4.563.536 7.955.364 5.366.035 5.833.890 4.413.068 

Varrição (Km) 0 0 0 0 114.633 68.830 23.573 29.577 

Varrição (m2) 2.048.217 2.288.127 2.097.373 1.721.263 2.009.011 2.032.338 1.231.288 1.918.231 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 
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Verifica-se que os serviços complementares aos planejados apresentam elevados 

quantitativos de execução, no que se refere à varrição, capina e roçada, o que 

confirma a necessidade de serem obtidas informações, com vistas a viabilizar seu 

planejamento. Dentre estes, destacam-se os de significativa demanda, tais como: 

capina e roçada de áreas remanescentes, limpeza de taludes, de alças de viadutos 

gramadas, de canteiros centrais de grande extensão e de lotes públicos municipais.  

 

É importante mencionar, ainda, que o atendimento às demandas diretas da 

população, captadas pelo Sistema de Atendimento ao Cliente – SAC da PBH, são, em 

grande parte, atendidas devido à flexibilização operacional que este contrato permite. 

 

Cabe esclarecer que os serviços de limpeza de abrigos de ônibus, limpeza de 

tapumes e plantio de grama são provenientes de demandas externas à SLU, 

geralmente vinculadas a alguma ação específica promovida pelas Regionais, não 

configurando atividades recorrentes, enquanto os serviços de pintura de meio fio, 

pintura de grades e muretas são realizados prioritariamente nos grandes corredores 

viários, de acordo com critérios e programação definidos pelos GERLU junto às 

secretarias Regionais.   

 

A limpeza de canaletas, por se tratar de infraestrutura de drenagem pluvial, 

geralmente são realizadas em conjunto com as GERMA, sendo de grande 

importância preventiva. Entretanto, assim como o serviço de limpezas de boca de 

lobo, há o questionamento se esta atuação não seria de responsabilidade exclusiva 

das gerências de manutenção. 

 

Deve-se citar ainda as áreas e prédios públicos com demandas diversas de limpeza. 

Segundo informações da SMAGEA, essas áreas são de usos diversos, como: saúde, 

educação, social, próprios, áreas públicas e campos de futebol. O Quadro 3, a seguir, 

apresenta essas áreas, classificadas pela regional, quantidade de limpeza realizadas 

por ano e metragem quadrada das áreas limpas. 

 

 

 



 

 

 
Página: 147/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

Quadro 3 – Áreas públicas com demandas diversas de limpeza, 2015 

REGIONAL TEMA / SETOR 
QT LIMPEZA POR 

ANO 
M² 

TOTAL QTD * M² / 
ANO 

CENTRO SUL 

Saúde 45 4.603 13.809 

Social 15 730 2.190 

Educação 69 19.820 59.460 

Próprios 18 3.696 7.392 

Áreas públicas 405 946.820 2.280.844 

Campo de futebol 9 8.939 26.817 

Centro cultural 10 4.853 13.583 

LESTE 

Saúde 22 3.412 9.194 

Social 20 17.775 43.170 

Educação 42 25.410 65.810 

Próprios 9 21.800 50.750 

Áreas públicas 137 800 341.129 

Campo de futebol 14 31.454 72.702 

Centro cultural 2 1.112 2.224 

PAMPULHA 

Saúde 76 7.297 29.188 

Social 20 3.007 12.028 

Educação 88 26.494 105.976 

Próprios 6 6.851 20.553 

Áreas públicas 138 509.167 1.527.501 

Campo de futebol 0 0 0 

Centro cultural 28 10.161 40.643 

BARREIRO 

Saúde 104 14.755 59.022 

Social 4 120 240 

Educação 176 68.512 274.049 

Próprios 15 90.495 185.785 

Áreas públicas 319 414.958 702.457 

Campo de futebol 26 12.434 24.868 

Centro cultural 0 0 0 

NORDESTE 

Saúde 84 11.310 33.930 

Social 9 650 1.950 

Educação 108 44.712 134.136 

Próprios 6 5.100 15.300 

Áreas públicas 198 136.580 273.160 

Campo de futebol 33 5.350 13.800 

Centro cultural 0 0 0 

Continua... 
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REGIONAL TEMA / SETOR 
QT LIMPEZA POR 

ANO 
M² 

TOTAL QTD * M² / 
ANO 

NOROESTE 

Saúde 132 11.885 47.540 

Social 28 15.442 61.768 

Educação 252 10.694 42.776 

Próprios 60 15.120 60.480 

Áreas públicas 112 228.336 913.344 

Campo de futebol 68 121.351 485.404 

Centro cultural 0 0 0 

NORTE 

Saúde 72 4.352 14.664 

Social 20 9.500 38.000 

Educação 83 56.841 202.518 

Próprios 9 960 2.560 

Áreas públicas 24 55.033 55.033 

Campo de futebol 10 21.478 42.956 

Centro cultural 12 1.366 4.098 

Fonte: SMAGEA, 2015. 

4.1.2.3 Raspagem de vias e de outros logradouros 

O serviço consiste na raspagem e remoção de detritos, como areia, entulho, terra, 

podas de árvores e outros resíduos que se encontram acumulados nas vias e em 

outros logradouros públicos (SLU/DRGEP, 2008; MMA, 2012).  

 

Geralmente, esse serviço é realizado juntamente com a capina mecanizada, 

entretanto, após chuvas fortes que originam enxurradas, a lama, o barro e os detritos 

carreados para as áreas mais baixas também são removidos por esse serviço 

(AMBSC, s.d.). 

 

Não há regularidade na execução dos serviços, pois a realização é definida conforme 

demanda, ocorrendo, com maior frequência, no período chuvoso e sofrendo influência 

da ocorrência de alagamentos. De acordo com os contratos, os resíduos gerados 

nessa atividade devem ser dispostos na CTR Maquiné ou na CTRS Macaúbas, 

conforme indicado pela SLU.  
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O envio à CTR Maquiné, apesar de citado em contrato, deve ser considerado 

somente no caso do material retirado ser inerte, tendo em vista a característica da 

área receptora. 

 

O gráfico apresentado na Figura 37 apresenta a evolução histórica dos serviços de 

raspagem de vias e de outros logradouros públicos, realizados por empresa 

contratada e pela SLU. Observa-se que, até o ano de 2010, os quantitativos da 

atividade não apresentaram grandes alterações, com média aproximada de 465 mil 

m2/ano raspados. Entretanto, em 2011 e 2012 observa-se uma elevação de mais de 

100%, voltando ao padrão anterior em 2013. 

 

 

Figura 37 - Evolução histórica dos serviços de raspagem 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

Segundo dados da Defesa Civil (Simões et al.,2012), no período entre os anos de 

2011 e 2012, foram registrados, no mínimo, 08 (oito) casos de enchentes, inundações 

e alagamentos na região Norte de Belo Horizonte, sendo que, em dezembro de 2011, 

o índice pluviométrico foi de 720 mm, o dobro da média para o mês (320 mm), 

marcando o mês como o mais chuvoso desde 1912. Esse fato pode explicar o 

aumento da realização da atividade de raspagem e remoção de detritos. 
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Em 2013, em contrapartida, devido à pouca ocorrência de inundações na cidade, 

houve redução significativa de realização desta atividade, fazendo com que o 

quantitativo desse serviço voltasse à média de serviço realizado entre os anos de 

2007 e 2010. 

4.1.2.4 Remoção de placas, faixas e cartazes irregulares 

A atividade consiste na remoção de materiais irregulares, como cartazes, faixas, 

placas, banners etc., afixados em postes, árvores ou em edifícios públicos, assim 

como em imóveis particulares. A atividade é executada exclusivamente pela equipe 

de Multitarefa dentro de cada GERLU, e não há planejamento de execução de 

serviço, pois a realização é definida por demanda programada pela GERLU.  

 

A Tabela 24 a seguir apresenta os quantitativos anuais da atividade de remoção de 

placas, faixas e cartazes irregulares, no período de 2007 a 2013, sendo os serviços 

realizados por empresa contratada e pela SLU, com uma média de 82 mil m²/ano de 

remoções. 

Tabela 24 - Remoção de placas, faixas e cartazes irregulares 

Remoção 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Remoção SLU (m²) 26 0 0 571 621 0 132 

Remoção Contratada (m²) 20.736 1.422 18.151 155.826 40.495 1.486 334.347 

Total Remoção (m²) 20.762,00 1.422,00 18.151,00 156.396,62 41.115,24 1.486,00 334.478,72 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

A fiscalização das irregularidades de locação das placas, faixas e cartazes é realizada 

pela Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização – SMAFIS, que conta com cerca de 

380 fiscais integrados lotados nas nove Regionais e na própria SMAFIS, que solicita, 

à SLU, para providenciar os devidos serviços de remoção e limpeza. 
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4.1.2.5 Mutirões de limpeza 

Os mutirões de limpeza são caracterizados por ações integradas de limpeza, 

executadas em locais identificados como de demanda crônica, afetando a salubridade 

em esfera local ou municipal. Os exemplos mais recorrentes de mutirão são os de 

atendimento aos casos de Síndrome de Diógenes (distúrbio caracterizado por 

acumulação compulsiva) e de combate à Dengue, bem como à limpeza de locais 

públicos ocupados por moradores em situação de rua e  para combate à pontos 

críticos de deposição clandestina. 

 

Essas frentes de atuação são coordenadas pelas GERLU e executadas em conjunto 

com demais órgãos municipais, como as secretarias regionais de assistência social, 

centros de saúde, zoonoses e fiscalização, além dos setores de mobilização e 

operacional da SLU, por meio das equipes de multitarefa. 

 

Os dados dos serviços executados pelas equipes de multitarefa são captados de 

forma conjunta, o que dificulta o levantamento de quantitativos específicos de cada 

atividade realizada. Os dados referentes às ações de combate aos pontos críticos de 

deposição clandestina foram abordados no Relatório parcial dos Aspectos de 

Mobilização Social e Educação Ambiental, com destaque para as Ações de 

Mobilização Relativas ao Ponto Limpo/Ponto Verde e no item 4.4.2 relativos ao 

manejo dos resíduos de construção civil e volumosos. Em virtude da ausência de 

dados consistentes em relação aos mutirões, optou-se por retratar dados recentes 

captados de forma individualizada.  

 

No caso dos mutirões para limpeza de locais ocupados por moradores em situação de 

rua, a atuação ocorre em todo o Município, com maior concentração na regional 

Centro-Sul e seu entorno.  

 

O mutirão é realizado sob as determinações da Instrução Normativa Conjunta no 

001/2013 e do Código de Posturas do Município, que elencam as diretrizes para a 

abordagem dos moradores de rua, que requer atuação conjunta de representantes 

das Gerências de Políticas Sociais, CREAS (Centros de Referência Especializados de 
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Assistência Social), Fiscalização, Limpeza Urbana (GERLU), Comunicação, além da 

Guarda Municipal e Policia Militar.  

 

A Figura 38 retrata a abordagem realizada na Rua da Bahia no 945, em Junho de 

2016, onde, conforme relatório da ação, encontravam-se 5 moradores, ocupando 

espaço com carrinho de supermercado, além de colchão, roupas, cobertores e 

utensílios domésticos. Ao perceberem a chegada do grupo, alguns dos moradores 

evadiram-se do local. Os demais acataram, sem maior reação, as orientações do 

grupo e cuidaram de recolher seus pertences pessoais, sem oposição à ação de 

desobstrução do espaço. Receberam panfletos e orientações sobre os equipamentos 

sociais existentes e serviços ofertados pela Prefeitura. O local foi limpo e os 

inservíveis recolhidos pela SLU. 

 

  

  

Figura 38 – Ação em local ocupado por moradores em 
situação de rua 

Fonte: SLU 

 

Em relação aos Mutirões de Dengue, a Tabela 25 exibe os valores de remoção, nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, nas nove regionais. 

  



 

 

 
Página: 153/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

 

Tabela 25 - Recolhimento de resíduos em mutirões de dengue 

 

REGIONAL MASSA (t) 
Nº DE 

VIAGENS 

Barreiro 45,94 31 

Centro-Sul 33,86 28 

Leste 44,32 24 

Nordeste 43,72 40 

Noroeste 121,82 89 

Norte 74,72 58 

Oeste 90,93 53 

Pampulha 73,58 46 

Venda nova 71,54 49 

TOTAL 600,43 418 

Fonte: DPSEL-SLU, 2016 

 

Destaca-se a elevada massa removida nessa ação, que, além de atender os anseios 

de prevenção à Dengue, contribui para a redução da disposição irregular de resíduos 

volumosos e outros, nas vias públicas. As flutuações nos valores de remoção refletem 

a dinâmica operacional dos mutirões, que dependem da programação dos Centros de 

Saúde, das características geográficas de cada regional, do padrão de ocupação, do 

poder aquisitivo e da adesão da população ao mutirão. Diante disso, não foi possível 

justificar a significativa geração verificada na regional Noroeste. 

4.1.2.6 Limpeza de obras de arte de engenharia urbana e remoção de pichação 

As estruturas urbanas são, frequentemente, alvo de deposições irregulares de 

resíduos, ocupações por moradores em situação de rua, vandalismo e pichações, que 

extrapolam a capacidade dos serviços regulares em manter a cidade limpa. Dessa 

forma, a SLU implantou ações de limpeza programada, que visam o atendimento às 

obras de arte de engenharia urbana, caracterizadas por viadutos, trincheiras, 

passarelas, túneis, alças de acesso, vias de pedestre ou áreas do entorno desses 

elementos viários, que não sejam regularmente atendidas pelos serviços de limpeza 

urbana. 
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A limpeza contempla os serviços de varrição manual, catação de resíduos 

espalhados, remoção de vegetação arbustiva, raspagem superficial, retirada de 

cartazes, sujeiras ou incrustações observadas nas superfícies, lavação e limpeza de 

pichações, de acordo com as demandas. 

 

A fiscalização do serviço compete à SLU, por meio da área operacional, que possui o 

cadastro de todas as obras de arte de engenharia urbana. A Figura 39 ilustra o 

conteúdo da Ordem de Serviço para sua execução.  

 

 

Figura 39 – Fluxo da ordem de serviço de limpeza de obras de arte de engenharia urbana 

Fonte: SLU 

 

Destaca-se que os quantitativos das áreas atendidas, tanto pelo serviço de limpeza, 

quanto pelo de lavação, eram computados de forma conjunta às limpezas realizadas 

em eventos, por serem executados pelo mesmo contrato.  
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No caso das limpezas, após maio de 2015, os quantitativos passaram a ser apurados 

de forma separada, justamente para atender a necessidade de conhecimento 

estatístico. 

 

A Tabela 26 mostra os quantitativos e os valores gastos no atendimento em obras de 

arte de engenharia urbana, entre Junho de 2015 e Maio de 2016. 

 
Tabela 26 - Quantitativos e os valores gastos no atendimento em obras de arte de 

engenharia urbana 

Período 
Serviços de limpeza de 

obras de arte (m²) 
Valor (R$) 

Junho/2015 156.480,87 26.599,01 

Julho/2015 161.528,83 9.691,73 

Agosto/2015 166.913,53 10.014,81 

Setembro/2015 166.937,64 10.016,26 

Outubro/2015 189.054,56 11.343,27 

Novembro/2015 189.208,09 11.352,49 

Dezembro/2015 204.488,05 12.269,28 

Janeiro/2016 208.807,44 14.616,52 

Fevereiro/2016 154.160,64 10.791,24 

Março/2016 196.788,45 13.775,19 

Abril/2016 202.809,95 14.196,70 

Maio/2016 199.256,15 13.947,93 

TOTAL 2.483.270,20 158.614,44 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana  
Obs.: De junho a dezembro 2015 o preço era R$ 0,06 centavos o metro quadrado, a partir 
de janeiro passou para R$ 0,07. 

Verifica-se que a baixa variação dos quantitativos, ao longo do ano, indica a demanda 

por um atendimento regular. Com relação ao serviço de lavação, os quantitativos de 

execução em obras de arte de engenharia urbana e em eventos continuam sendo 

apurados em conjunto, o que não permite a individualização da avaliação do serviço, 

constante na Tabela 27. 
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Tabela 27 - Serviço de lavação - obras de arte de engenharia urbana e em eventos 

PERÍODO LAVAÇÃO (m2) 

2010 18.270.230,66 

2011 18.873.402,02 

2012 19.009.853,29 

2013 17.386.403,88 

2014 12.256.828,21 

2015 6.471.012,09 

TOTAL  85.796.718,06 
Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana  

 

Ressalta-se a forte queda no atendimento, a partir de 2014, reflexo de medidas de 

contenção de consumos de água, em virtude dos alertas de crise hídrica no 

Município. Para tanto, foram canceladas as lavações nas obras de artes de 

engenharia, ocorrendo somente em casos excepcionais. Por outro lado, destaca-se 

os atendimentos recorrentes, como a lavação da Av. Afonso Pena, realizado todos os 

domingos após a Feira Hippie.  

 

O cadastro de obras de arte de engenharia urbana também é utilizado como base 

para emissão de Ordens de Serviço de limpeza de pichação. São realizadas vistorias 

prévias, para determinar quais estruturas urbanas serão atendidas, medir a área de 

pichação a ser removida e avaliar qual produto será utilizado, de acordo com as 

características da estrutura: tinta tipo roma ou thinner. A Tabela 28 ilustra os preços 

praticados, de acordo com o produto utilizado. 

 

Tabela 28 - Custos unitários – limpeza de pichação 

Descrição Valor 

Remoção de pichação com Removedor Químico Tipo Thinner (m2) R$ 2,12 

Remoção de pichação com Tinta Tipo Roma (m2) R$ 24,96 

Fonte: Contrato de prestação de serviço DR.JUR 006/15. 
 
 

A Tabela 29 demonstra a área atendida e o custo com limpeza de pichação, para os 

anos de 2014 e 2015. 
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Tabela 29 – Área atendida e custo – limpeza de pichação 

 

Período 
Área Atendida 

(m2) 
Custo R$/m2 

2014 11.570 499.140,42 R$ 43,14 

2015 23.716 700.680,18 R$ 29,54 
Fonte: DPSEL-SLU, 2015. 

 

A Figura 40 ilustra as situações, antes e depois, de uma ação de limpeza de pichação 

na passarela da Av. do Contorno, nas imediações do Bairro Gutierrez. 

 

 

  

 
Figura 40 – Limpeza de pichação 

Fonte: SLU 

4.1.2.7 Limpeza de eventos 

O serviço de limpeza de eventos contempla as atividades de caráter cultural, turístico, 

esportivo, comercial, de lazer, de negócios, organizadas pelo poder público Municipal 

ou por particulares, e devidamente aprovados e licenciados. 

 

Dentre os eventos atendidos pela SLU, destacam-se as feiras livres do Município, 

como; a Feira Hippie, a Feira Tom Jobim e a Feira das Flores e Arranjos; grandes 

eventos anuais, como Carnaval, Arraiá de Belô e Virada Cultural; e as áreas no 

entorno dos estádios Independência e Magalhães Pinto (Mineirão), quando da 

realização de jogos de futebol. 
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O serviço consiste na varrição manual, com total remoção dos resíduos espalhados, 

não só na área específica do evento, mas também nos logradouros do entorno, com 

acondicionamento e destinação final de acordo com as orientações da SLU. 

 

Além da limpeza, esse serviço conta com a disponibilização de contêineres de PEAD 

(polietileno), com capacidade volumétrica de 240 litros, para recolhimento de resíduos 

públicos comuns ou recicláveis (conjunto de 4 contêineres nas cores azul, amarelo, 

vermelho e verde, para recolhimento de papel, metal, plástico e vidro).  

 

A Tabela 30 exibe os quantitativos de limpeza de eventos e disponibilização de 

contêineres, entre Junho e Dezembro de 2015, com os respectivos valores 

despendidos: 

 

Tabela 30 – Limpeza de eventos 

Período 

Serviços de limpeza de 
eventos  

Uso de contêineres para 
resíduos comuns  

Uso de contêineres para 
resíduos recicláveis 

Área (m²) Valor (R$) Unidade Valor (R$) Conjunto Valor (R$) 

jun/15 949.043,51 R$ 56.942,61 2.164  R$ 38.952,00  55  R$ 2.860,00  

jul/15 1.246.374,73 R$ 74.782,48 3.666  R$ 65.988,00  79  R$ 4.108,00  

ago/15 774.895,00 R$ 46.493,70 3.390  R$ 61.020,00  55  R$ 2.860,00  

set/15 1.617.433,50 R$ 97.046,01 4.089  R$ 73.602,00  80  R$ 4.160,00  

out/15 770.098,54 R$ 46.205,91 3.309  R$ 59.562,00  61  R$ 3.172,00  

nov/15 506.288,50 R$ 30.377,31 3.225  R$ 58.050,00  56  R$ 2.912,00  

dez/15 1.011.111,42 R$ 60.666,69 3.038  R$ 54.684,00  53  R$ 2.756,00  

TOTAL 11.602.380,54  R$ 743.414,19  42.725  R$ 795.442,52  846  R$ 45.721,75  

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana  

 

Como pode ser constatado, os meses de Julho, Setembro e Dezembro de 2015 

apresentam os maiores quantitativos gastos, impacto direto dos grandes eventos: 

Arraiá de Belô; Virada Cultural; Festival de Arte Negra; festividades de final de ano. 

4.1.2.8 Considerações 

Os serviços complementares de limpeza urbana correspondem a aproximadamente 

12% (mais de 47 milhões de reais – limpeza de eventos e obras de arte e multitarefa) 
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dos custos totais com o manejo dos resíduos sólidos realizados pela SLU no ano de 

2014 (R$ 385.589.922,93). 

 

Verifica-se que é significativa a execução de atividades de limpeza urbana 

programadas operacionalmente, seja pela dinâmica urbana, seja pela necessidade de 

atendimento imediato, que extrapolam os serviços planejados de limpeza de vias. 

Portanto, destaca-se a importância da implantação de sistemas informatizados de 

controle e monitoramento dos dados de produção destes serviços prestados, com 

vistas a subsidiar estudos de viabilidade de seu planejamento.   

 

Destaca-se que, para redução da demanda por serviços complementares, tais como 

os de remoção de placas, faixas e cartazes irregulares e pichação, dentre outros, é 

importante a promoção de ações de educação ambiental e maior divulgação da 

legislação vigente, associadas à atuação contundente da fiscalização.  

 

Ressalta-se ainda que mutirões de limpeza são de extrema importância para a 

requalificação de áreas degradadas pelo acúmulo inadequado de resíduos, 

devolvendo à população o espaço até então inutilizado. Além disso, naturalmente, 

esses mutirões também contribuem para a redução dos impactos, ocasionados pela 

disposição incorreta de resíduos, ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

Dessa forma, é de extrema importância que os mutirões de limpeza não sejam 

considerados somente uma ação de remoção dos resíduos acumulados 

indevidamente, mas sejam realizados como ações conjuntas dos diversos agentes 

envolvidos, de forma a realmente incluir, sensibilizar e conscientizar a população 

local, demonstrando-lhes a importância da manutenção da limpeza e da organização 

dos espaços públicos 

 

Entretanto, a necessidade de mutirões para atendimento de demandas acumuladas, 

ou em casos de combate a crises epidêmicas, evidencia a ausência de ações 

planejadas, rotineiras e preventivas, a fim de se evitar a necessidade de atendimentos 

emergenciais. Assim, devem ser avaliadas alternativas de prestação dos serviços, 

para que o atendimento à população seja mais homogêneo e universalizado, e no 
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sentido de se eliminar preventivamente problemas epidêmicos relacionados ao 

acúmulo inadequado de resíduos e à ausência sistemática de serviços de limpeza 

urbana. 

 

Neste aspecto, ações relacionadas ao ponto limpo, no qual, após limpeza da área, é 

instalada placa informativa à população quanto à proibição de deposições irregulares, 

podem estar associadas à requalificação ampla do local, com construção de praças 

ou implantação de academias na cidade, como já ocorrido em Belo Horizonte. 

 

Em relação aos gastos públicos destes serviços, é importante salientar seus impactos 

econômicos, notadamente os relativos à prestação do serviço de limpeza de eventos, 

que são arcados, exclusivamente pela SLU, sem o devido repasse orçamentário e 

planejamento dos órgãos envolvidos em sua promoção. Dessa forma, é importante 

incentivar a integração da administração pública nos moldes do Decreto no 15.801/14, 

que dispõe sobre a inclusão das despesas de limpeza urbana na programação 

orçamentária para eventos, projetos, ações e programas.  
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

4.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) 

 

A Lei Municipal no 10.534/2012, no seu Art. 4º, § 2º, inciso I, classifica os resíduos 

sólidos domiciliares como: “os resíduos de residências, de edifícios públicos e 

coletivos, e de comércio, serviços e indústrias, desde que apresentem as mesmas 

características dos provenientes de residências”. 

 

Para efeito de discussão sobre as atividades de limpeza urbana em Belo Horizonte, 

os Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) referem-se às massas dos resíduos oriundos 

das seguintes coletas: 

 

 Coleta de Resíduos Comuns 

 Áreas de urbanização formal  

 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) – Vilas e Favelas 
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 Coleta de Resíduos Recicláveis: Papel, Metal, Plástico e Vidro (PMPV) 

 Porta a Porta 

 Ponto a Ponto 

 

Deve-se ressaltar que, em conjunto com a coleta de RDO, também é realizada a 

coleta em grandes geradores de resíduos com característica domiciliar. Visto que 

esses são considerados resíduos especiais, o tema será abordado no capítulo 

específico 4.4.3. 

4.2.1 Geração e Caracterização dos Resíduos Sólidos Domiciliares 

A quantidade e a qualidade dos resíduos sólidos domiciliares variam em função de 

diversos fatores, como: porte da cidade, atividades econômicas e desenvolvimento 

industrial, poder de consumo, nível educacional e hábitos da população e clima local, 

entre outros.  

 

Em face desse conjunto de fatores que influenciam a geração de resíduos, torna-se 

necessário realizar estudos, com vistas a obter o seu perfil de geração ao longo de 

determinado período. Os resultados permitem estabelecer parâmetros relevantes para 

uma melhor gestão de resíduos - formas de manejo, identificação do potencial de 

reaproveitamento, reciclagem e tratamento. 

 

Com base nos quantitativos de resíduos coletados em Belo Horizonte, a serem 

discutidos, estabeleceu-se um índice de geração per capita de resíduos sólidos para o 

Município, conforme apresentado a seguir. 

Tabela 31 - Estimativa de geração per capita de resíduos sólidos domiciliares em Belo 
Horizonte (2010 -2014) 

Ano 
População1 

Quantidade total 
de resíduos2 

Quantidade total 
de resíduos 

per capita 

(Habitantes) (t/ano) (t/d) (kg/hab x d) 

2010 2.375.151 632.887,74 1733,9 0,73 

2011 2.385.640 648.730,83 1777,3 0,745 

2012 2.395.785 672.627,19 1842,8 0,769 

2013 2.479.165 672.842,91 1843,4 0,744 

Fonte: 1) Estimativa de população - Censo 2010; 2) Relatórios Anuais de Estatística -SLU (2010 a 
2013) 
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Estudos de caracterização dos resíduos domiciliares foram desenvolvidos pela SLU 

em 1985, 1991, 1995 e no período de Outubro/2002 a Setembro/2003, embasados 

em metodologia técnica e com bom nível de detalhamento. Porém, tais pesquisas não 

foram executadas com a periodicidade desejável para se compreender o 

comportamento da geração de resíduos ao longo do tempo. 

 

A síntese dos resultados da pesquisa realizada em 2003 consta na Tabela 32 a seguir:  

 

Tabela 32 - Composição gravimétrica média dos resíduos sólidos domiciliares de Belo 
Horizonte, em 2003 

Componentes (%) 

Resíduos alimentares  40,55 

Podas  9,05 

Resíduos de banheiro  7,77 

Fezes  4,22 

Total  61,59 

Papelão  1,13 

Papel fino  4,99 

Embalagem longa vida  1,1 

Papel misto  2,31 

Total  9,53 

Plástico filme  2,35 

Plástico rígido  2,46 

PET  1,14 

Plástico filme (sujo)  4,93 

Total  10,88 

Metal ferroso  1,75 

Metal não ferroso  0,54 

Total  2,29 

Vidro reciclável  2,63 

Vidro não reciclável  0,22 

Total  2,85 

Entulho  2,85 

Espuma, isopor, cerâmica  0,65 

Madeira, tecido, borracha, couro  4,04 

Total  7,54 

Resíduo perigoso doméstico  0,18 

Resíduo de serviços de saúde  0,27 

Automotivos  0,26 

Total  0,71 

Rejeitos  4,6 

Total Geral  100 

 Fonte: SMLU - Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte (março/2004) 



 

 

 
Página: 163/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

Segundo esse estudo de caracterização, 

os componentes orgânicos (resíduos alimentares, podas, resíduos de 
banheiro e fezes) foram predominantes na massa de resíduos 
amostrada. Sua contribuição representou 61,6%, em termos de peso 
total úmido. A maior parcela foi atribuída aos resíduos alimentares 
(40,6%). (SMLU, 2004). 

O grupo de componentes que contempla os materiais de interesse para a coleta 

seletiva participa com aproximadamente 26,0% da composição gravimétrica do 

resíduo de Belo Horizonte. Nesse grupo, o plástico (filme, duro e PET) foi o principal 

representante, com 10,9% do peso total úmido. O papel (papelão, papel fino e 

embalagem “longa vida”) vem logo em seguida, com 9,5%. As contribuições menores 

foram do vidro 2,9% e dos metais (ferroso e não ferroso), com 2,3%. 

 

Outro trabalho que deve ser destacado sobre a composição gravimétrica dos resíduos 

domiciliares de Belo Horizonte é o que vem sendo realizado mensalmente pela 

empresa Macaúbas Meio Ambiente, desde 2009. Trata-se de procedimentos 

simplificados de amostragem da massa de resíduos, coletada por caminhões 

compactadores, que os aportam à CTRS Macaúbas.  

 

Apesar de sua importância histórica, por apresentar dados de composição 

gravimétrica ao longo dos últimos anos, o trabalho realizado pela CTRS Macaúbas 

não mostra de forma detalhada o espectro dos diversos componentes físicos 

presentes na massa de resíduos, não sendo aplicado, também, qualquer método 

estatístico para obtenção e interpretação de resultados das amostras obtidas. Tais 

condições dificultam as inferências e projeções relacionadas, sobretudo, no que tange 

ao entendimento da geração de resíduos enquadrados na categoria de materiais 

potencialmente recicláveis.  

 

A Tabela 33 apresenta os dados obtidos no período de 2009 a 2014, e se referem a 

seis regiões administrativas de Belo Horizonte – Pampulha, Venda Nova, Norte, 

Nordeste, Leste e Centro Sul –, não tendo sido consideradas as regionais cujos 

resíduos eram inicialmente descarregados na Estação de Transbordo da CTRS BR-
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040, uma vez que não seria possível fazer a identificação de sua origem, após 

transporte em conjunto para Macaúbas.  

 

Tabela 33 - Estudo de Composição Gravimétrica na CTRS Macaúbas (2009 a 2014) 

Fonte: Relatórios CTRS Macaúbas, 2015 

 

A Figura 41 apresenta a evolução dos principais componentes dos resíduos sólidos 

domiciliares de Belo Horizonte, a partir dos dados das pesquisas de caracterização, 

realizadas pela CTRS Macaúbas no período de 2010 a 2014.   

 

 

Figura 41 - Composição gravimétrica simplificada dos resíduos sólidos domiciliares de Belo 
Horizonte 

Fonte: Relatórios CTRS Macaúbas, 2015 
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2010 47,37% 14,52% 19,37% 2,89% 1,83% 2,56% 0,45% 0,46% 10,55%

2011 50,14% 10,95% 21,14% 1,64% 1,06% 3,76% 0,28% 0,55% 10,50%

2012 52,13% 11,45% 19,91% 1,95% 1,21% 2,83% 0,25% 0,41% 9,86%

2013 51,14% 12,67% 17,45% 1,93% 2,10% 4,38% 0,69% 0,04% 9,60%

2014 43,05% 12,35% 15,66% 3,14% 3,23% 2,07% 0,25% 1,48% 18,78%
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Segundo os resultados da série histórica obtida na CTRS Macaúbas, os resíduos 

orgânicos predominam quando comparados aos demais componentes. 

 

Por fim, no âmbito nacional, vale comentar sobre os estudos citados no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (versão preliminar para consulta pública, setembro 

2011), embora não se tenha conhecimento das metodologias empregadas nas 

pesquisas das quais as informações foram extraídas; podendo gerar distorções em 

virtude de aplicações de procedimentos não padronizados para obtenção dos dados.  

 

Segundo o Plano Nacional, com o objetivo de estimar a quantidade de diferentes tipos 

de resíduos produzidos, foi calculada a composição gravimétrica média do Brasil, com 

base em 93 estudos de caracterização física realizados entre 1995 e 2008. Os 

percentuais resultantes encontram-se na Tabela 34, a seguir, e referem-se aos 

resíduos sólidos urbanos, cuja classificação, segundo a Lei da PNRS, inclui os 

resíduos domiciliares e públicos.  

 

 

Tabela 34 - Composição gravimétrica média dos resíduos sólidos no Brasil 

Resíduo Participação 

Material Reciclável 31,90% 

Metais 2,90% 

Aço 2,30% 

Alumínio 0,60% 

Papel, papelão e tetrapak 13,10% 

Plástico total 13,50% 

Plástico filme 8,90% 

Plástico rígido 4,60% 

Vidro 2,40% 

Matéria Orgânica 51,40% 

Outros 16,70% 

Total 100,00% 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão preliminar para consulta 
prévia, 2011  

A Tabela 35 demonstra o comparativo entre a média das composições gravimétricas 

apresentadas. 
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Tabela 35 - Comparativo entre composições gravimétricas apresentadas 

Fonte / Estudo Matéria orgânica 
Recicláveis 
(P,P,M,V) 

Outros 

SMLU 61,59% 25,55% 12,86% 

CTRS Macaúbas 48,77% 35,29% 15,95% 

PNRS 51,40% 31,90% 16,70% 

Fonte: SMLU – Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte 
(março/2004); Relatórios CTRS Macaúbas, 2015; Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos – Versão preliminar para consulta prévia, 2011.  

Pelos resultados apresentados nessa tabela, pode-se observar que os percentuais 

dos principais componentes dos resíduos sólidos para o Brasil se aproximam dos 

valores da série histórica de Belo Horizonte, obtida na Central de Macaúbas.  

 

Diante do exposto, observam-se carências de estudos recentes sobre composição 

gravimétrica - com embasamento estatístico e análise de dados - que traduzam, em 

dimensão mais detalhada, o perfil de geração dos resíduos sólidos de Belo Horizonte. 

Isto posto, caberá à SLU o estabelecimento de prioridades para obtenção continuada 

desses parâmetros, com vistas a subsidiar planejamentos futuros e tomadas de 

decisão com maiores possibilidades de acertos. 

 

Para fins do presente diagnóstico, será considerada a composição gravimétrica 

apresentada pelo estudo realizado na CTRS Macaúbas, uma vez que, apesar das 

limitações, é o que apresenta dados mais recentes para a realidade atual em Belo 

Horizonte. 

4.2.2 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares em Belo Horizonte é gerenciada pela SLU 

de forma descentralizada, por meio das GERLU, que integram as nove Secretarias 

Municipais de Administração Regional da Prefeitura, sendo totalmente terceirizada.  

 

Desde sua criação, em 1973, cabia à SLU planejar, desenvolver e regular o setor, 

além de executar os serviços de limpeza urbana, direta ou indiretamente. 
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A partir de Junho/15, as empresas contratadas para prestação do serviço de coleta de 

resíduos domiciliares foram autorizadas a desenvolver um planejamento próprio, 

devendo, este, ser aprovado pela Autarquia antes de implantado. 

 

O serviço de coleta de resíduos domiciliares prestado pelo poder público municipal 

atendia, em 2013, 100% da população, sendo 96% realizado no formato porta a porta 

e 4% através de cestos ou pontos de coleta definidos pela SLU, onde os munícipes 

levam os seus resíduos devidamente acondicionados. 

 

O transporte desses resíduos coletados deve ocorrer até a CTRS Macaúbas, a 

Estação de Transbordo da CTRS BR-040 ou, ainda, até os galpões de 

processamento e triagem de materiais recicláveis (associações ou cooperativas), 

conforme indicação da contratante. 

 

A Figura 42 apresenta o mapa do município de Belo Horizonte, com identificação das 

áreas de atuação da SLU e das empresas contratadas para prestação dos serviços 

de coleta domiciliar porta a porta. 

 

  



 

 

 
Página: 168/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

 

Figura 42 - Distribuição dos lotes para atendimento do serviço de coleta domiciliar porta a 
porta 

Fonte: SLU, 2016. 
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Os quantitativos, em peso/ano, referentes aos resíduos domiciliares coletados nas 

três modalidades de coleta, são apresentados na Tabela 36. 

 

Tabela 36 - Quantitativos dos resíduos coletados na coleta domiciliar, massa (t) 

Atividade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Domiciliar - 
Urbanização 
Formal 

515.870,04 537.988,61 624.803,41 587.592,75 600.158,49 625.627,42 626.478,22 

Domiciliar -  
ZEIS 

36.867,03 36.182,62 - 41.884,87 40.713,52 38.926,49 39.093,32 

Seletiva 1.362,54 3.539,37 10.760,96 3.410,12 7.858,82 8.073,28 7.271,37 

Total anual 554.099,61 577.710,60 635.564,37 632.887,74 648.730,83 672.627,19 672.842,91 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

A Figura 43 representa graficamente os dados apresentados na Tabela 36. 

 

 

Figura 43 - Quantitativos dos resíduos coletados na coleta domiciliar, em toneladas por ano 
(2007-2013) 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

A Tabela 37, a seguir, apresenta os valores pagos pelo serviço de coleta e destinação 

de resíduos domiciliares, em dezembro de 2015.  
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Tabela 37 - Custo unitário – coleta de RDO 

Tipo de atividade 
Unidade de 

medida 

Lote 1  
Vigência: 

24/06/15 a 
23/06/16 

Lote 2  
Vigência: 

26/06/15 a 
25/06/16 

Lote 3  
Vigência: 

22/10/15 a 
21/10/16 

Média 

Coleta domiciliar com 
caminhão compactador 

tonelada R$ 98,18 R$ 93,81 R$ 112,11 R$ 101,37 

Coleta seletiva com 
caminhão baú 

tonelada R$ 551,78 R$ 1.290,78 R$ 555,59 R$ 799,38 

Coleta ZEIS - Caminhão 
báscula 4 t. 

tonelada R$ 223,30 R$ 227,61 R$ 225,84 R$ 225,58 

Coleta ZEIS - Caminhão 
Compactador 

tonelada R$ 267,66 R$ 255,66 R$ 381,40 R$ 301,57 

Fonte: Contratos de prestação de serviço DR.JUR002/2015; DR.JUR003/2015; DR.JUR004/2015.  

As coletas de resíduos domiciliares representaram cerca de 36% (mais de R$ 138 

milhões) dos custos totais (R$ 385.589.922,93) com o manejo dos resíduos sólidos no 

ano de 2014. 

 

A seguir, apresenta-se o detalhamento das coletas de resíduos domiciliares realizadas 

no município de Belo Horizonte. 

4.2.2.1 Coleta domiciliar em áreas de urbanização formal 

O serviço de coleta domiciliar em áreas de urbanização formal abrangia, em 2013, 

cerca de 93% da extensão das vias. Parte das ruas consideradas sem atendimento 

corresponde às vias internas de condomínios fechados, ruas sem moradores, sem 

pavimentação e/ou sem quaisquer condições de tráfego. 

 

O planejamento do serviço de coleta domiciliar objetiva a otimização do serviço, por 

meio de determinação ideal de frequência e dos recursos necessários, além da busca 

pela garantia da qualidade na prestação do serviço. São considerados no 

planejamento aspectos como: caracterização dos resíduos na área a ser beneficiada, 

elementos topográficos, densidade populacional, intensidade do tráfego de veículos, 

leis de trânsito, tipos de pavimentação, dimensões das vias públicas. Com isso, é 

possível determinar os equipamentos e recursos humanos necessários para realizar o 

serviço desejado. 
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Como resultado desse planejamento, as regiões administrativas são subdivididas em 

“distritos de coleta”, áreas delimitadas que englobam as vias que são atendidas por 

um veículo coletor, em um dia de coleta ou em uma jornada de trabalho. Com apoio 

de um software denominado Dimensionamento otimizado dos distritos de coleta 

(desenvolvido em 1995, especificamente para o Município de Belo Horizonte) e de 

outros parâmetros, são elaborados o diagnóstico e a proposta de redimensionamento 

do sistema, o qual vai sendo aperfeiçoado, conforme o mesmo é alimentado por 

dados de tempos, percursos e massas relativos à execução do serviço.  

 

Os dados que alimentam esse sistema são registrados rotineiramente nos Diários de 

Coleta de Resíduos Sólidos (DCRS), que são formulários de controle operacional 

preenchidos pelo motorista durante a execução do serviço. São exemplos de campos 

existentes no DCRS: tempos, percursos, massas coletadas, número de garis, número 

de viagens etc. 

 

Em síntese, os parâmetros adotados pela SLU para o planejamento do serviço de 

coleta são: 

 Jornada de trabalho diária de 7h 20min (44 horas semanais), admitindo-se o 

máximo de 2 (duas) horas extras nos dias de maior geração de resíduos 

(segundas e terças-feiras); 

 7 (sete) toneladas de carga máxima de resíduos por viagem; 

 Guarnição composta por 1 (um) motorista e 4 (quatro) coletores; 

 Horário de coleta no período diurno, com início às 8 (oito) horas e o noturno, 

com início às 20 (vinte) horas; 

 Disposição final dos resíduos no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de 

Macaúbas – CTRS Macaúbas. 

 

Para fins de planejamento, a coleta em horário diurno e em frequência alternada é 

considerada padrão. A implantação do serviço em horários e frequências diferentes 

do padrão só se justificam em situações bastante específicas, em função da relação 

custo/benefício. 
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Até Junho/15, momento em que entraram em vigor os novos contratos de coleta de 

resíduos domiciliares, a área urbanizada de Belo Horizonte era abrangida por 206 

distritos de coleta porta a porta, sendo 35 distritos atendidos diariamente e outros 171 

com frequência alternada, a saber: 

 Frequência Alternada: Três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-

feiras ou terças, quintas e sábados); 

 Frequência Diária: Segunda a sábado. 

 

Os roteiros de coleta eram definidos com base nos distritos estabelecidos, ocorrendo 

primeiramente em planta e sendo posteriormente testados em campo. Com esse 

roteiro testado e aprovado, a implantação era feita, precedida de campanha educativa 

à população beneficiada. 

 

O veículo utilizado em praticamente toda área de urbanização regular é o caminhão 

compactador, com capacidade de 15 m³ e carga média de 7 toneladas. 

 

Com o roteiro de coleta implantado, a equipe responsável pelo planejamento passa à 

etapa de monitoramento, realizando análises para identificação de problemas, para, 

consequentemente, aprovar alterações, verificar gráficos elaborados e realizar plano 

de ação, para correções e ajustes necessários. 

 

A consolidação do planejamento garante que o registro histórico das informações de 

coleta tenha mais precisão. Daí a importância da criação de sistemas informatizados 

de apuração dos dados de produção, relativos à execução do serviço.  

 

Na prática, os caminhões de coleta são direcionados às GERLUs, para a liberação do 

serviço, com a entrega dos Diários de Coleta de Resíduos Sólidos – DCRS. Este 

formulário, padronizado pela SLU, é preenchido manualmente pelos motoristas de 

cada veículo coletor, e contém os dados da coleta, tais como: quantidade/massa do 

resíduo coletado por viagem (mediante fixação do ticket da balança), tempo gasto de 

coleta, tempo de descarga e percurso vazio, entre outros.  
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Como constatado nos demais serviços, em virtude das grandes extensões e em face 

da diminuição de pessoal e infraestrutura nas GERLUs, a fiscalização é realizada, de 

forma direta, pelos encarregados de coleta da SLU, em diligências amostrais aos 

distritos. 

 

Dentre as dificuldades encontradas na operacionalização dos serviços de coleta, 

destacam-se a interferência das deposições clandestinas e a identificação de grandes 

geradores ao longo do roteiro. Ressalta-se, ainda, que a exposição dos resíduos mal 

acondicionados, fora dos horários estabelecidos e informados em campanhas 

educativas, prejudicam a qualidade do serviço prestado. 

 

A partir de Janeiro/16, a coleta domiciliar noturna foi ampliada em 50 bairros das 

regiões Leste, Noroeste e Nordeste de Belo Horizonte. Casos de mudanças como 

esse devem ser precedidos de ações de mobilização social e educação ambiental, 

uma vez que, durante a adaptação da população ao novo horário de coleta, verifica-

se presença de resíduos nas vias públicas durante todo o dia, majorando os impactos 

relacionados à exposição dos mesmos. 

 

Dentre as vantagens da coleta noturna, destaca-se o menor desgaste do gari, uma 

vez que ele não estará exposto ao sol e a altas temperaturas. Além disso, o tráfego é 

menos intenso, o que torna o processo mais rápido e, consequentemente, reduz o 

impacto visual da exposição de resíduos nas calçadas durante o dia, facilitando, 

inclusive, o trânsito de pedestres nos passeios. 

 

Em contrapartida, deve-se considerar o adicional noturno a ser pago à guarnição, 

bem como os riscos a que ela está exposta, uma vez que o trânsito à noite, por ser 

menos intenso, além das condições de iluminação das vias, podem acarretar em 

menos atenção por parte dos motoristas e garis, resultando em atropelamentos, por 

exemplo. 

 

A Figura 44 apresenta o mapa de frequência e turno de atendimento da coleta 

domiciliar porta a porta.  
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Figura 44 - Frequência e turno da coleta domiciliar porta a porta, em áreas de urbanização 
formal 

Fonte: SLU, 2016. 
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Considerações 

 

É importante destacar a necessidade da otimização do serviço de coleta prestado, por 

meio da automação, avaliando-se a viabilidade de implantação de coleta 

conteinerizada. Verifica-se a necessidade do fortalecimento do corpo técnico e 

operacional, bem como a implantação de sistemas informatizados, que assegurem a 

fiscalização, monitoramento e controle dos serviços prestados, visando fundamentar a 

exigência por qualidade e subsidiar quantitativos para futuros contratos. 

4.2.2.2 Coleta domiciliar em ZEIS 

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), contemplam áreas de vilas, favelas e 

áreas de difícil acesso, que contemplam características urbanísticas adversas, 

decorrentes da ocupação desordenada, apresentando muitas limitações e desafios à 

prestação dos serviços de limpeza urbana. 

 

Por esse motivo, em Belo Horizonte as ZEIS contam com serviço diferenciado de 

coleta de resíduos domiciliares que, assim como o serviço realizado em áreas de 

urbanização formal, também é planejado e coordenado pela SLU. 

 

O índice de atendimento de coleta domiciliar porta a porta nas vilas e favelas foi 

elevado, de 64,4% em 2008, para aproximadamente 72% das áreas, em 2012, em 

termos de extensão de vias atendidas, patamar em que permanece atualmente, 

segundo os Relatórios de Atividade Anual da SLU. Em termos de população atendida, 

no ano de 2014, estima-se 72% (2014, PMS). 

 

Desde 1993, as vilas e favelas eram atendidas com serviços de limpeza urbana 

programados sob demanda. O programa Agente Comunitário de Limpeza Urbana 

(ACLU), conforme descrito no item 4.1, ampliou consideravelmente o atendimento nas 

vilas.  

 

A Figura 45 demonstra a localização de vilas, favelas, conjuntos habitacionais e 

outros assentamentos localizados em Belo Horizonte. 
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Figura 45 – Localização de vilas, favelas, conjuntos habitacionais e outros assentamentos 
de Belo Horizonte 

Fonte: SLU, 2016. 
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Para execução do serviço de coleta domiciliar em ZEIS, são contratados 9 caminhões 

básculas e 22 minicompactadores com capacidade de 4 toneladas (Figura 46). Nas 

vias mais estreitas (“becos”, com largura maior que 1,20 m) e com declividades até 

20% de rampa, utiliza-se o carrinho de mão de fibra de vidro com freio, cujo modelo 

foi desenvolvido pela própria SLU (Figura 47). A coleta é feita no período diurno, 

diariamente (de segunda-feira a sábado), ou três vezes por semana em dias 

alternados (dados de 2015). 

 

 
Figura 46 - Coleta em ZEIS, com caminhão minicompactador 

Fonte: SLU, 2014 

 
Figura 47 - Coleta em ZEIS, com carrinho de mão 

Fonte: SLU, 2014 
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A remoção dos resíduos nos becos é realizada pelos garis contratados, salvo em 

algumas vilas que ainda contam com mão de obra própria da SLU. Esse serviço 

consiste em transportar os resíduos recolhidos para locais acessíveis à coleta, que, 

em alguns casos, são contemplados pela instalação de cestos comunitários. 

 

O histórico do quantitativo de resíduos coletados nas ZEIS, por meio de veículos tipo 

báscula, é apresentado, a seguir na Figura 48. Desde 2015, estes veículos foram 

substituídos por minicompactadores. 

 

 
 

Figura 48 - Quantidade de resíduos coletados por veículo tipo báscula nas ZEIS (t/ano)  

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

Para o ano de 2009, não há dados específicos para a coleta em ZEIS, uma vez que o 

volume de resíduo coletado nessa modalidade foi quantificado de forma conjunta com 

o volume coletado em área de urbanização formal. 

 

É importante destacar as dificuldades de quantificação dos resíduos recolhidos em 

áreas de ZEIS, por meio de equipamentos alternativos, como o carrinho de mão, 

tendo em vista que os mesmos são destinados à pontos de coleta pré-estabelecidos e 

recolhidos por veículos que beneficiam áreas formalmente urbanizadas. Diante disso, 

os resíduos são misturados, impossibilitando sua medição exclusiva. 
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Considerações  

 

A coleta em ZEIS é essencial para promover cidadania em áreas de urbanização 

informal, as quais apresentam diversos obstáculos ao planejamento e execução dos 

serviços de coleta porta a porta, ou nos locais mais próximos possíveis (coleta ponto 

a ponto). A transformação desses locais também se apresenta constante, tornando 

necessário replanejamento frequente das ações. 

 

A coleta em ZEIS também é fortemente impactada pelos pontos de deposição 

clandestina, em que os resíduos domiciliares são, muitas vezes, misturados a 

resíduos de construção civil e volumosos, o que dificulta a prestação dos serviços. 

Contribui para o agravamento dessa situação, a exposição do resíduo domiciliar fora 

dos dias e horários planejados, sendo comum a violação dos sacos por animais e 

cidadãos. 

4.2.2.3 Coleta seletiva de papel, metal, plástico e vidro 

A coleta seletiva em Belo Horizonte é parte integrante do Programa de mesmo nome, 

juntamente com a etapa de processamento e comercialização realizada em parceria 

com as associações e cooperativas (tratada especificamente no item 4.3.3). Essa 

coleta abrange os materiais: papel, plástico, metal e vidro, e constituiu um dos 

sistemas precursores no País; porém, não apresentou significativos avanços nos seus 

mais de vinte anos de história. 

 

A coleta seletiva ocorre em duas modalidades: 

 

Coleta ponto a ponto – esta modalidade pressupõe que o munícipe conduza, 

voluntariamente, os recicláveis separados por tipo e os acondicione em contenedores 

específicos para cada tipo de material, com cores definidas conforme Resolução do 

CONAMA nº 257 de 25 de Abril de 2001(azul para papel, amarelo para metal, 

vermelho para plástico e verde para vidro). Instalados em locais estratégicos da 

cidade, que ofereçam condições técnicas e operacionais para a coleta dos materiais 
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e, preferencialmente, justifiquem a relação custo/benefício, os Locais de Entrega 

Voluntária – LEV (Figura 49) são instrumentos de caráter educativo. 

 

 
Figura 49 - Coleta seletiva ponto a ponto – LEV 

Fonte: SLU, 2014 

Os primeiros Locais de Entrega Voluntária - LEV foram instalados no hipercentro da 

cidade, sendo os catadores responsáveis pela realização da coleta. O modelo de 

contenedores utilizado era formado por uma haste e quatro tambores metálicos do 

mesmo tamanho; entretanto, conforme ilustrado na Figura 50, se mostrou inadequado 

por não considerar as características específicas de cada material e pela sua 

semelhança aos modelos de lixeiras comuns, facilitando a mistura de resíduos. 

 

 

Figura 50 - Fotos dos primeiros equipamentos (LEV) da coleta seletiva ponto a ponto 
(1994) - LEV para papel, metal, vidro e plástico - Rua da Bahia 

Fonte: SLU, 2014 
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Posteriormente foram desenvolvidos, pela equipe técnica da SLU, vários projetos de 

contenedores, até que se chegasse a dois modelos confeccionados em cantoneiras e 

tela de arame galvanizado, conhecidos como “gaiola”, conforme ilustra a Figura 51.  

 

Esses modelos apresentaram custo relativamente baixo e se mostraram adequados 

para receber os materiais recicláveis separados e levados voluntariamente pela 

população aos LEV; contudo novamente a dificuldade encontrada foi dimensionar os 

contenedores para os diferentes tipos de materiais (papel, metal e plástico), de pesos 

específicos diferenciados, para serem coletados pelo mesmo veículo, com a mesma 

frequência e mesma destinação (cooperativas de catadores). Até março de 2013 a 

coleta nesses equipamentos foi feita com recursos próprios da SLU.  

 

 

Figura 51 -  Foto dos equipamentos para coleta seletiva ponto a ponto (Modelo Gaiola) -
1997 

             Fonte: SLU, 2014 

O modelo para o contenedor de vidro permanece o mesmo implantado inicialmente, 

exceto por possuir 2 portes diferenciados (diâmetros de 170 cm e 100 cm) conforme 

apresentado na Figura 52, respectivamente, e a sua coleta é semi-mecanizada, feita 

separadamente dos outros materiais. A princípio, por meio de convênio esses 

recicláveis eram destinados à Santa Casa; mais recentemente, constituem elemento 

dificultador para a gestão pública, tendo em vista a inexistência de indústrias 

recicladoras no Estado. 
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Figura 52 -  Equipamentos para coleta seletiva ponto a ponto de vidro 

Fonte: SLU, 2014 

Salienta-se que, visando potencializar os roteiros de coleta seletiva dos LEV e 

equilibrar a relação custo-benefício, grandes geradores, tais como condomínios 

comerciais e residenciais e empresas, foram sendo incorporados a esses itinerários. 

Atualmente são 90 empreendimentos incluídos nesses roteiros; no entanto, é 

necessário rever essa prática de inclusão de grandes geradores comerciais nas rotas 

da coleta ponto a ponto sem a devida cobrança, tendo em vista que esse 

procedimento contraria as diretrizes tanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

Lei 12.305/2010, quanto da Lei Municipal 10.534/2012.  

 

A modalidade de coleta ponto a ponto apresentou resultados positivos até meados de 

1998, que podem ser sintetizados na expressiva adesão das comunidades, na 

visibilidade alcançada e na consolidação da parceria entre Poder Público e catadores 

organizados em associações e cooperativas.  

 

A partir de então a dinâmica da realidade social começou a interferir negativamente 

no andamento do Programa. A crise econômica estimulou o crescimento do número 

de catadores avulsos e ao mesmo tempo diminuiu a entrega voluntária dos 

recicláveis. A produção dos recicláveis diminuiu, uma vez que os resíduos passaram 

a ser retirados dos contenedores instalados e, muitos materiais anteriormente doados, 

passaram a ser comercializados como meio de aumento da renda familiar. 

Acrescente-se ao problema que cresceu a depredação dos equipamentos instalados 
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em vias públicas. Tais fatores resultaram em um aumento considerável dos custos da 

coleta seletiva. 

 

Foi nesse cenário que o Programa de coleta seletiva, buscando a otimização de seus 

resultados, avançou para um sistema misto de coleta em que se destacaram a 

universalização do serviço, através da ampliação da coleta seletiva porta-a-porta para 

a cidade, e a reordenação dos LEV, com sua manutenção onde funcionavam bem e 

remanejamento daqueles com resultados insatisfatórios ou onde houvesse sido 

implantada a coleta porta-a porta. 

 

Coleta porta a porta - Similar à coleta regular de resíduos domiciliares, nessa 

modalidade o munícipe segrega na origem os materiais recicláveis (papel, plástico, 

metal e vidro), e os expõe no passeio, em um mesmo saco plástico, para o 

recolhimento semanal, em horário pré-determinado pela SLU (Figura 53). 

 

 

Figura 53 - Caminhão de coleta seletiva porta a porta 

Fonte: SLU/CEMP, 2014 

A modalidade de coleta porta a porta foi implantada a partir de 2002, na região do 

Barro Preto e, posteriormente, nas regiões da Savassi e da Avenida Silviano Brandão, 

com carrinhos motorizados desenvolvidos pela SLU e mão de obra de catadores. A 

partir de 2003, foi implementada com utilização de veículo coletor e pessoal próprios 
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da PBH, em bairros predominantemente residenciais. A primeira iniciativa foi 

implantada no Bairro Serra – regional Centro-Sul, seguida do Bairro Gutierrez 

localizado na regional Oeste. A operacionalização da coleta, nessas primeiras 

experiências, teve em comum:  

 Uso do veículo coletor tipo Baú, para a coleta dos recicláveis: papel, metal e 

plástico, com capacidade volumétrica de 15m3 por viagem, sendo que no Bairro 

Serra, desde setembro de 2004, quando a coleta foi ampliada para 

atendimento a todo o bairro, esse veículo foi substituído por um compactador 

de mesma capacidade;  

 Adoção da frequência de coleta semanal;  

 Adoção da logística de coleta diferenciada para o reciclável vidro, com 

utilização de veículo compactador com capacidade volumétrica de 7m3 por 

viagem no Bairro Serra e, no caso do Bairro Gutierrez, disponibilização à 

população de LEV específicos para recolhimento de vidro;  

 Coleta interna dos recicláveis, já que os mesmos não eram dispostos na via 

pública, ou seja, os garis recolhiam os recicláveis dentro dos estabelecimentos 

comerciais ou residenciais.  

 

Em dezembro de 2004, implantou-se a primeira experiência de coleta seletiva porta a 

porta no Bairro Carmo-Sion, regional Centro Sul, em que o veículo coletor 

compactador para coleta do papel, metal e plástico era fornecido pela Prefeitura, 

através da SLU, e a guarnição (composta por motorista e ajudantes de caminhão) era 

provida pelas organizações de trabalhadores com materiais recicláveis, no caso, a 

ASMARE. Permanecia ainda, a adoção da logística de coleta diferenciada para o 

reciclável vidro, já que a população era orientada para dispô-lo em LEV específicos 

instalados no bairro e a realização da coleta interna, pois os recicláveis não eram 

expostos na via pública.  

 

No ano seguinte, a partir de outubro de 2005, implantou-se a coleta seletiva no Bairro 

Cidade Nova, Regional Nordeste, visando realizar uma experiência piloto para 

obtenção dos parâmetros técnicos, operacionais e de mobilização social com vistas a 

subsidiar o processo licitatório em andamento, que tinha por objeto a contratação de 
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serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos nas regiões Administrativas do 

Município de Belo Horizonte, compreendendo dentre elas, a coleta seletiva de 

recicláveis.  

 

Diante disso, adotou-se, como no edital, veículo tipo Baú para execução da coleta 

seletiva dos recicláveis, papel, metal, plástico e vidro, sendo esse último material, pela 

primeira vez, coletado conjuntamente com os outros recicláveis. Também pela 

primeira vez foi solicitado à população expor esses materiais na via pública, 

devidamente acondicionados em sacos plásticos transparentes, para facilitar sua 

identificação, tendo em vista a coleta seletiva ser realizada concomitantemente à 

coleta domiciliar. 

 

Essas alterações na logística de execução do serviço de coleta seletiva objetivaram 

viabilizar sua ampliação significativa, já prevista para a Regional Centro-Sul e regiões 

comerciais das Regionais Barreiro e Oeste. Nessas regiões, a princípio, foi substituído 

um dia de coleta domiciliar pelo dia EXCLUSIVO de coleta seletiva, evitando as 

dificuldades então já observadas no bairro Cidade Nova, decorrentes da coleta 

concomitante.  

Em todos os processos relacionados à implantação da coleta seletiva porta a porta a 

mobilização social atuou, considerando as peculiaridades de cada etapa, observando 

as seguintes premissas: 

  Repassar a informação objetiva sobre o serviço implantado; 

  Favorecer a compreensão, por parte do munícipe, do vínculo entre resíduos 

sólidos, participação social e eficiência do serviço de limpeza urbana; 

  Motivar a participação qualificada da sociedade, por ser fator fundamental ao 

êxito das inciativas. 

No desenvolvimento de suas ações a mobilização social integrou, de acordo com o 

contexto, ações informativas materializadas através de campanhas educativas, 

engajamento de associações em diversas reuniões e palestras, estímulo à atuação de 

multiplicadores e motivação dos moradores, com abordagem direta e entrega de 
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materiais lúdico informativos, elaborados especialmente para os fins da coleta 

seletiva. 

A adesão da população ao programa foi muito significativa, superando as 

expectativas quanto à geração de recicláveis e impactando assim, a capacidade de 

recebimento dos galpões então disponíveis. É relevante mencionar que, para 

suplementar essa ampliação do programa de coleta seletiva, foram alugados dois 

galpões, pela SLU – um na região da Pampulha (Rua Caldas da Rainha) e outro em 

Venda Nova (Av. Érico Veríssimo) – e mesmo assim não foi possível ampliar a coleta 

porta a porta para os bairros então previstos da região Centro.  

 

A partir de dezembro de 2006, foi necessário que a SLU assumisse, com mão de obra 

própria, além do caminhão compactador anteriormente cedido, a realização da coleta 

no Bairro Carmo-Sion, visando melhoria, maior eficiência e regularidade na prestação 

do serviço. Na oportunidade, a logística de coleta foi alterada seguindo os mesmos 

padrões do Bairro Cidade Nova.  

 

Em dezembro de 2008 a população beneficiada com os serviços de coleta seletiva 

porta a porta atingiu 354.000 moradores, com uma média mensal coletada 

aproximada de 455 toneladas (média agosto 2012 a outubro 2013), totalizando 30 

bairros atendidos. 

 

Atualmente, existe uma grande demanda pela implantação dos serviços de coleta 

seletiva em diversas regiões de Belo Horizonte. Como exemplo, no mês de Agosto de 

2015 foram registradas 24 solicitações de implantação de coleta porta a porta e 11 

solicitações de implantação de coleta ponto a ponto (DPPRE-SLU, 2016). 

Os serviços de coleta seletiva ponto a ponto de papel, metal e plástico, bem como a 

modalidade porta a porta, são realizados por empresas contratadas. Já a coleta 

seletiva ponto a ponto de vidro ainda é executada por equipe e caminhões próprios da 

SLU. 

 

O material reciclável coletado correspondeu, em 2013, a uma média de 606 t/mês, 

totalizando 7.271,37 t/ano, o que equivale a somente 1,08% do RDO coletado no 
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município (cerca de 673 mil toneladas). A Figura 54 demonstra que, apesar da 

continuidade na oferta dos serviços de coleta seletiva, ao longo do tempo, não houve 

aumento na quantidade de resíduos coletados; havendo inclusive uma queda no 

período de 2012 – 2013. 

 

 

Figura 54 - Evolução dos quantitativos de material reciclável coletado (PMPV) - massa (t) 

Fonte: Adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

Considerando o total de resíduos domiciliares coletados em 2013 (672.842,91 t), e 

que, segundo a composição gravimétrica da CTRS Macaúbas para o ano citado, 

34,15% do total correspondem aos materiais recicláveis, tem-se que, 229.753,43 

toneladas seriam passíveis de reciclagem. 

 

Levando-se em conta, ainda, que o Programa de Coleta Seletiva Municipal recolheu, 

no mesmo ano, 6.913,58 toneladas (porta a porta e ponto a ponto), tem-se que 3,01% 

dos resíduos passíveis de reciclagem gerados nos domicílios foram coletados pelo 

poder público Municipal.  

 

Quanto à destinação desses resíduos, conforme concepção original do Programa, 

atendendo à determinação da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, e mais 

recentemente a recomendação da PNRS, os materiais recicláveis, coletados por meio 

das ações da Prefeitura, são repassados às associações e cooperativas de 

catadores, que são responsáveis pela pesagem, recebimento, segregação, 

armazenamento, prensagem, enfardamento e comercialização. O material não 

comercializável e os rejeitos provenientes do processamento de recicláveis nos 
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galpões são retirados, pela coleta convencional da SLU, e encaminhados para a 

CTRS Macaúbas. 

 

Atualmente, são sete as associações e/ ou cooperativas integrantes do Fórum 

Municipal Lixo e Cidadania - FML&C-BH beneficiadas, quais sejam:  

 ASMARE (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reaproveitável de Belo Horizonte); 

 ASSOCIRECICLE (Associação dos Recicladores de Belo Horizonte); 

 COOPEMAR (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região 

Oeste de BH); 

 COOPERSOL Venda Nova (Cooperativa Solidária de Trabalhadores e grupos 

produtivos de Venda Nova); 

 COOPESOL Leste (Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos 

Produtivos da região Leste); 

 COOPERSOLI (Cooperativa Solidária dos Recicladores e grupos produtivos do 

Barreiro e região); 

 COOMARP (Comunidade Associada para Reciclagem de Materiais da Região 

da Pampulha). 

 

O Fórum Municipal Lixo e Cidadania - FML&C-BH, secretariado pela SLU de 2003 a 

2012, vem contribuindo significativamente para a articulação entre associações e 

cooperativas, ONGs e sociedade civil, dentre outros, apoiando a constituição de redes 

solidárias de comercialização - a Rede de Empreendimentos de Reciclagem da 

Economia Solidária – Redesol e a Cooperativa de Reciclagem e Trabalho dos 

Catadores da Rede de Economia Solidária da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

– Cataunidos. A partir de 2013, a Secretaria Executiva do FML&C-BH foi assumida 

pela coalizão entre sociedade civil (Fundação Banco do Brasil - FBB e Instituto 

Nenuca de Desenvolvimento Sustentável – INSEA) e as organizações de catadores 

(Redesol e Cataunidos), dando início a um novo modelo de gestão. 

 

A seguir detalham-se as modalidades de coleta seletiva praticadas em Belo 

Horizonte. 
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Coleta Seletiva Ponto a Ponto 

 

A coleta seletiva ponto a ponto abrange todas as regiões de Belo Horizonte e conta 

com 87 LEV, que contemplam 262 contenedores (PBH, 2014). A Tabela 38 apresenta 

a distribuição dos LEV e seus contenedores nas regionais do Município. 

 

Tabela 38 – Contenedores instalados em BH 

Regional 
Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
LEV 

Contenedores instalados 
Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

contenedores Papel  Metal  
 

Plástico   Vidro 

Barreiro 10 6 6 6 9 27 

Centro-Sul 11 1 1 1 11 14 

Leste 6 5 4 5 7 21 

Nordeste 8 7 7 7 8 29 

Noroeste 3 1 1 1 3 6 

Norte 1 1 1 1 1 4 

Oeste 8 10 7 8 9 34 

Pampulha 37 29 25 27 31 112 

Venda Nova 3 4 4 4 3 15 

Total 87 64 56 60 82 262 

Fonte: SLU/DPPRE,2014 

 

A coleta dos resíduos recicláveis depositados nos LEV é realizada por meio de rotas 

pré-definidas pela SLU, considerando a produtividade de cada ponto.  
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A partir da Tabela 38, observa-se que, na Regional Centro-Sul, os LEV para o resíduo 

reciclável de vidro são predominantes em relação aos demais. A Regional Pampulha 

é a que mais apresenta disponibilidade de LEV, sendo 37, em um total de 87 em todo 

o Município, ou 40%. 

 

Observa-se que os contenedores de vidro dos LEV são os que existem em maior 

quantidade, perfazendo um total de 82 pontos distribuídos em todas as regionais de 

Belo Horizonte. Já os contenedores de plástico, papel e metal estão localizados em 

aproximadamente 60 pontos.  

 

A maior presença de contenedores para o vidro pode ser explicada pelo fato desse 

equipamento ser menos vulnerável a vandalismo, além do material (vidro) ser menos 

valorizado no mercado local, o que reduz a intervenção de catadores. Houve 

desativação de contenedores de outros materiais recicláveis em alguns locais. 

 

A Figura 55 apresenta o mapa de localização dos LEV, com suas respectivas áreas de 

abrangência. 
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Figura 55 - Mapa de Local de Entrega Voluntária - LEV 

Fonte: MYR, 2015
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Cabe citar que há constantes reclamações e solicitações de munícipes, para retirada 

de contenedores, alegando que, no ato da coleta, os materiais, anteriormente 

segregados, são recolhidos indistintamente, e ainda pela constatação de sujeira e 

presença de vetores nesses locais. Entretanto, em sua concepção, os LEV, além de 

facilitar a coleta, são instrumentos de caráter educativo e, portanto, são instalados 

geralmente em locais públicos, nos quais ficam expostos 24 horas, estando 

vulneráveis às ações da natureza, mau uso pela população e depredações. Parte 

dessas reclamações decorre, muitas vezes, pelo desconhecimento dos munícipes 

sobre o sistema de coleta conjunta de todos os materiais, que foram dispostos em 

contenedores distintos,  e em virtude da atuação de catadores avulsos, que recolhem 

os materiais de interesse e deixam os demais dispersos no passeio, contribuindo para 

a desorganização do entorno. Esses fatos justificam a necessidade de inovação dos 

equipamentos constituintes dos LEV, visando, além da melhoria estética e 

operacional, uma melhor integração e funcionalidade no cenário urbano. 

 

A Tabela 39 e a Figura 56 apresentam a evolução de quantitativos de LEV e 

contenedores instalados em Belo Horizonte, no período de 2009 a 2014, podendo ser 

observado o decaimento do número de equipamentos disponíveis, no período em 

estudo.  

 

Tabela 39 - Contenedores instalados em LEV no período 2009-2014  

Ano 
Contenedores instalados 

vidro plástico metal  papel Total nº. LEV 

2009 86 77 85 102 350 122 

2010 93 77 68 77 315 104 

2011 89 70 65 76 300 100 

2012 88 69 62 73 292 95 

2013 85 68 59 72 284 91 

2014 82 60 56 64 262 87 
Fonte: SLU/DP PRE, 2014 
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Figura 56 - Evolução de quantitativos de Locais de Entrega Voluntária – LEV, instalados em 
BH no período 2009 – 2014 

Fonte: SLU/DP PRE, 2014 

 

O sistema atual de coleta seletiva ponto a ponto, praticado em Belo Horizonte, 

apresenta deficiências e fragilidades, sendo as principais listadas a seguir: 

 Ineficiência da limpeza e organização dos LEV e área do entorno, o que resulta 

em significativo impacto visual e insatisfação por parte da população; 

 Utilização indevida, por grandes geradores, os quais, mesmo sem permissão, 

utilizam as estruturas para depositarem seus resíduos. Ex.: Long neck geradas 

em bares; 

 Ineficácia da fiscalização, a qual não autua os responsáveis por atos de 

vandalismo ou mesmo por utilização indevida;  

 Ausência de manutenção de contenedores, o que gera impacto visual negativo, 

insatisfação por parte da população e redução da eficiência do equipamento; 

 Recorrente sobrecarga dos LEV, seja pela frequência de coleta, pelo 

insuficiente volume dos contenedores, ou pela má utilização pelos usuários; 

 Rejeição por parte da população, devido ao aspecto de sujeira e 

desorganização do local; 

 Concorrência com catadores de resíduos recicláveis, que retiram os materiais 

presentes nos LEV, para realizar a comercialização dos mesmos, reduzindo o 

material a ser coletado e contribuindo para a desorganização e sujeira da área; 
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 Deposição incorreta de outros tipos de resíduos nos contenedores, devido à 

falta de conscientização e fiscalização da população (ex.: Lâmpadas no LEV de 

metal). 

 

De maneira geral, o sistema de LEV necessita ser revisto, e uma mudança em estudo 

é a unificação dos contenedores de papel, plástico e metal em um só equipamento, 

mantendo diferenciado somente o contenedor para o vidro. Outra intenção em estudo 

é instalar os LEV em vagas de estacionamento e, ainda, alterar o modus operandi do 

sistema atual, de forma a tornar, a exploração dos contenedores, uma concessão 

pública para fins comerciais, tendo como contrapartida a construção, instalação e 

manutenção dos equipamentos. 

 

Outra possibilidade seria a instalação de sistema subterrâneo, entretanto, como a 

PBH não dispõe de cadastro unificado das redes subterrâneas existentes (redes de 

eletricidade, telefonia, sistemas de infraestrutura de saneamento, dentre outros), o 

projeto teria grandes dificuldades para ser desenvolvido. Segundo informações da 

SLU, há esforços para se realizar esse cadastro, por parte do Grupo de Gestão da 

Informação Urbanística – GGIU (coordenado pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Planejamento – SMAPL), do qual a SLU é membro, dentre outros órgãos e 

concessionários de serviços públicos.  

 

Estudos de coleta automatizada (conteinerizada) também poderiam apontar 

alternativas, representando uma solução mista, entre os sistemas ponto a ponto e 

porta a porta implantados na cidade.  

 

Coleta Seletiva Porta a Porta 

 

A coleta seletiva porta a porta é realizada atualmente com caminhão baú e 

compactador, e atende, total ou parcialmente, 34 bairros, dos 487 de Belo Horizonte, 

atendendo a cerca de 375 mil habitantes. A Figura 57 apresenta os bairros atendidos 

por esse serviço. 
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Figura 57 - Mapa de áreas atendidas pela coleta seletiva porta a porta 

Fonte: MYR, 2015 
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Assim como na modalidade ponto a ponto, a coleta porta a porta também sofre com a 

atuação de catadores avulsos, que recolhem os materiais de interesse, antes da 

coleta realizada pela SLU. Tal fato gera impacto na quantidade de materiais 

coletados. Ademais, observa-se que isso não ocorre somente por catadores com 

carrinhos de coleta seletiva, mas também por indivíduos relacionados a depósitos de 

materiais recicláveis, utilizando-se veículos. 

 

A título de contextualização, o produto Inventário de Catadores de Materiais 

Recicláveis em Belo Horizonte, realizado como parte do diagnóstico do PMGIRS-BH, 

identificou 834 catadores avulsos atuando na cidade. Este número é cerca de 4 vezes 

maior do que o de catadores vinculados às associações e cooperativas integrantes do 

Programa de Coleta Seletiva de Belo Horizonte. 

 

Outras questões que se apresentam problemáticas dizem respeito à falhas na 

segregação dos materiais, ao mau acondicionamento dos resíduos na exposição para 

a coleta seletiva, à falta de campanhas de educação ambiental e à falta de 

fiscalização dos serviços. 

 

Em Novembro de 2015, um projeto piloto da PBH, por meio da SLU, viabilizou a 

contratação, da Cooperativa COOPESOL Leste, para a prestação de serviços de 

coleta seletiva porta a porta dos recicláveis (papel, metal, plástico e vidro), em parte 

dos bairros Colégio Batista e Floresta, localizados na região Leste da cidade. A SLU 

cede o caminhão baú e remunera a Cooperativa, pela coleta e transporte dos 

materiais coletados até o galpão de processamento de recicláveis. Além de coletar o 

material, os catadores têm a oportunidade do contato direto com a população, 

podendo fazer a mobilização desta, em prol da coleta seletiva, e assim melhorar a 

qualidade do material coletado, diminuindo a quantidade de rejeitos que chega até os 

galpões. 

 

Para a realização da coleta seletiva há também, por parte das empresas contratadas, 

o uso de caminhão compactador, com capacidade nominal de carga de 15 m3. A 

escolha de tal equipamento, em detrimento do caminhão baú, comumente utilizado, 

considera parâmetros como: produtividade, capacidade de carga útil dos caminhões, 
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carga coletada por viagem, tempos de coleta, de transporte e de descarga, 

conjugados à jornada diária de trabalho. 

 

Algumas vantagens do caminhão compactador, em comparação ao caminhão baú 

são: 

 A velocidade de coleta superior à desenvolvida pelo caminhão baú, devido à 

menor altura para o carregamento e não necessitar que o coletor faça a 

acomodação da carga;  

 O desgaste físico da guarnição coletora inferior, já que não há necessidade de 

acomodação da carga na parte interna do caminhão, e o descarregamento, nos 

galpões de processamento e triagem, ser através do painel ejetor (acionado 

pelo motorista), que empurra o material reciclável coletado para fora, sem a 

interferência dos coletores; 

 A guarnição coletora fica exposta a menos riscos de acidentes, uma vez que o 

arremesso do material coletado se dá na parte traseira do caminhão, e não na 

parte lateral; 

 A coleta seletiva pode ser feita com a guarnição coletora composta por um 

motorista e apenas dois coletores, enquanto no caminhão baú é necessária a 

presença de um terceiro coletor, para acomodação da carga; 

 É o único tipo de veículo disponível, em pronta entrega, no mercado. 

 

Entretanto, o caminhão compactador é utilizado, na execução dos serviços de coleta 

seletiva, com painel ejetor totalmente recolhido, de modo a não compactar os 

materiais coletados, garantindo assim, a qualidade do material e a diminuição do 

índice de rejeitos. Dessa forma, as placas de compactação apenas transportam e 

acomodam os materiais na parte interna da caixa de carga. 

 

Destaca-se ainda a reversão do senso comum da população quanto à possibilidade 

de aproveitamento de materiais recolhidos por caminhão compactador, uma vez que, 

tradicionalmente, a coleta seletiva é trabalhada nas ações de mobilização social e 

educação ambiental, pela lógica da separação em papel, plástico, metal e vidro. 
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Para assegurar a infraestrutura necessária ao trabalho de triagem e comercialização 

dos materiais recicláveis, a Prefeitura viabiliza galpões, próprios ou alugados, para as 

associações e cooperativas.  

 

Considerações 

 

A coleta seletiva de materiais recicláveis em Belo Horizonte, apesar dos 20 anos de 

existência, ainda apresenta índices insatisfatórios, o que se contrapõe à crescente 

demanda da população quanto a esse serviço. Dentre a população atendida pela 

coleta seletiva, registrou-se 89% de satisfação, através do Programa Cidadão Auditor, 

em Abril de 2015.  

 

Dentre os diversos aspectos considerados como entraves para a expansão do 

atendimento da coleta seletiva, podem ser citados: a falta de recursos, sobretudo em 

tempos de crise econômica; a capacidade limitada de atendimento das organizações 

de catadores; a necessidade de ampliação da cadeia envolvida, sobretudo referente 

ao mercado de indústrias recicladoras; a melhoria nos programas de educação 

socioambiental; e a eliminação de intermediários, os quais fazem com que o valor dos 

materiais recicláveis seja reduzido. 

 

No que diz respeito à falta de recursos, no que pese os custos estimados da coleta 

regular domiciliar e destinação em aterro, de aproximadamente R$ 325,00/tonelada, 

versus a coleta seletiva com custo estimado de R$ 693,00/tonelada (SLU, 2014).  

 

Especificamente em se tratando das associações de catadores, elas serão 

apresentadas no item 4.3.3, onde serão verificadas suas características atuais e os 

aspectos passíveis de melhoria, que poderão contribuir para a ampliação da coleta 

seletiva no Município. 

 

Vale destacar que está em andamento o licenciamento de uma unidade de 

beneficiamento de vidro no bairro Castelo, que poderá contribuir para suprir a lacuna 

de destinação desse material na RMBH. Porém, a usina se limitará, a princípio, a 

triturar o reciclável vidro. 
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4.3 DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

A destinação dos resíduos sólidos urbanos, públicos e domiciliares, em Belo 

Horizonte, está diretamente relacionada às características dos resíduos e à forma de 

coleta e transporte dos mesmos. 

 

Os resíduos públicos, gerados a partir dos serviços de limpeza de vias e logradouros 

púbicos e outros serviços de limpeza pública, são destinados à CTR Maquiné ou à 

CTRS Macaúbas, conforme característica dos mesmos e indicação da SLU. 

 

Os materiais coletados na modalidade coleta domiciliar em áreas urbanizadas formais 

e em ZEIS têm, como destino, o aterro da CTRS Macaúbas, tanto por via direta 

quanto indireta, quando a carga passa pela unidade de Transbordo na CTRS BR-040, 

por questões de otimização de logística. 

 

Já os resíduos coletados no Programa de Coleta Seletiva são totalmente destinados 

para as unidades de triagem de materiais recicláveis de associações e cooperativas 

de catadores de materiais, que possuem parceria com a Prefeitura. 

 

A Figura 58 – Destinação dos resíduos sólidos urbanos em 2015 apresenta, caso a caso, 

as formas de destinação empregadas no ano de 2015. 
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Figura 58 – Destinação dos resíduos sólidos urbanos em 2015 

Fonte: SLU, 2015.  

A seguir, apresenta-se o detalhamento das formas de destinação empregadas, pela 

PBH, para os resíduos sólidos urbanos. 

4.3.1 Estação de Transbordo - CTRS BR-040 

Em Junho de 2009, foi inaugurada a Estação de Transbordo, localizada na CTRS BR-

040. O objetivo de sua implantação foi a otimização do transporte de descarga dos 

resíduos domiciliares, com o término da vida útil do aterro sanitário municipal e o 

início da operação da Central de Tratamento de Resíduos de Macaúbas, em Sabará.  

 

A Estação de Transbordo é composta, basicamente, por um galpão coberto, com 

estrutura de concreto e cobertura metálica, em área de 4.435 m². O galpão possui 

toda a estrutura necessária para evitar exposição dos resíduos às intempéries, e 

também um sistema de exaustão, para melhoria da qualidade interna do ar.  

 

Para facilitar o transbordo, o galpão foi construído em dois níveis, de forma que o 

acesso dos caminhões compactadores, oriundos das coletas, ocorre em nível superior 

àquele no qual é realizado o estacionamento das carretas transportadoras, com 
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capacidade de 60 m3, de tal modo que o descarregamento dos caminhões ocorre 

diretamente nestes veículos, por gravidade. 

 

Os resíduos recebidos na estação de transbordo são oriundos das regionais: 

Noroeste, Barreiro e Oeste, e correspondem a aproximadamente 45% dos resíduos 

domiciliares gerados em Belo Horizonte.  

 

Os resíduos domiciliares e públicos coletados nas regionais Venda Nova, Norte, 

Nordeste, Leste, Centro-Sul e, mais recentemente, a partir de 2015, Pampulha, são 

direcionados diretamente para o aterro sanitário da CTR/Macaúbas.  

 

A Figura 59 ilustra o total de resíduos destinados à Estação de Transbordo, em 

toneladas, no período de 2009 a 2013. 

 

 

Figura 59 - Resíduos destinados à Estação de Transbordo (t).  

Fonte: Adaptado, SLU. 

 

Nos horários de pico de chegada dos caminhões de coleta, para agilizar o processo 

de descarga, ocorria o descarregamento no chão, para posterior acomodação nas 

carretas transportadoras. Tal procedimento causava problemas de corrosão no piso 

da unidade de transbordo, que não conta com contrato de manutenção de sua 

estrutura.  

 

Desde o fim de Janeiro de 2016, o término do contrato de prestação de serviço e a 

não renovação do mesmo acarretou interrupção temporária das atividades da Estação 

de Transbordo, não havendo ainda definição quanto à sua reativação. 
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4.3.2 Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – Macaúbas 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados no Município de Belo Horizonte, com 

exceção dos oriundos do Programa de Coleta Seletiva, são destinados à CTRS 

Macaúbas. 

 

A delegação de prestação de serviços para a empresa Macaúbas Meio Ambiente S/A, 

para disposição final, em aterro sanitário, dos resíduos sólidos provenientes da 

limpeza urbana do Município, foi concedida no ano 2007, por meio de Parceria 

Público-Privada, na modalidade Concessão Administrativa, realizada em 2008.  

 

A CTRS Macaúbas (Figura 60) é uma área receptora de resíduos sólidos, de natureza 

privada, localizada em Sabará/MG, em operação desde Novembro de 2005. A 

empresa presta serviço de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificados 

como Classe II-A e Classe II-B, pelas normas da ABNT, e que são provenientes da 

limpeza urbana do Município de Belo Horizonte. 

 

 

Figura 60 - Aterro sanitário da CTRS Macaúbas. 

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

A Figura 61, a seguir, demonstra o total de resíduos enviados à CTRS Macaúbas em 

toneladas, ano a ano, de 2007 a 2013. 
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Figura 61 - Resíduos destinados à CTRS Macaúbas.  

FONTE: Adaptado, SLU. 

Quanto ao valor pago atualmente pelo serviço de disposição de resíduos domiciliares, 

ele é de R$ 44,43/tonelada. 

 

A área total do empreendimento é de 414 hectares, e as atividades de aterramento 

ocorrem em área de 96 hectares, estando o aterro licenciado para operar durante 30 

anos.  

 

O empreendimento opera 24 horas por dia, de segunda-feira às 7h, até domingo às 

7h, e recebe aproximadamente 38.003.800 t/dia de resíduos. A atividade de 

aterramento, segundo a unidade, ocorre diariamente sem horário definido, variando 

de acordo com a operação de coleta e transporte de resíduos de Belo Horizonte, de 

outros 14 municípios (Programa Minas sem Lixões) e de alguns outros tipos de 

geradores, como COPASA, Companhia Vale do Rio Doce e INFRAERO. Devido à 

demanda, o aterro está em fase de ampliação, o que aumentará sua vida útil em mais 

10 anos.  

 

O aterro possui sistema de queima dos gases emitidos pela operação do mesmo, não 

havendo nenhum aproveitamento. Já o chorume gerado, é encaminhado aos tanques 

de armazenamento e, posteriormente, enviado para a ETE da COPASA, que o trata 

em contrapartida ao envio do lodo gerado em sua atividade, para aterramento. 

 

O contrato de concessão do Município de Belo Horizonte tem vigência prevista para 

até 2033. Por ser anterior à PNRS, esse contrato precisa ser revisto, uma vez que 

tem como objeto apenas o aterramento dos resíduos coletados, sem, portanto, prever 
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quaisquer iniciativas de reciclagem ou reaproveitamento, o que, por sua vez, implica 

em uma projeção de resíduos aterrados sempre crescente. 

4.3.3 Unidades de Processamento de Materiais Recicláveis (P, P, M, V) 

Os materiais recicláveis coletados pelo poder público municipal, por meio do 

Programa de Coleta Seletiva (P, P, M, V), nas modalidades porta a porta e ponto a 

ponto, são encaminhados às unidades de triagem de cooperativas e associações de 

catadores de materiais recicláveis, parceiras do citado Programa. 

 

As cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis são 

responsáveis pela triagem, processamento e comercialização de materiais 

provenientes da coleta seletiva realizada pelo Município, além de receberem de 

catadores, terceiros (doações) e, em alguns casos, atuarem também na coleta em 

grandes geradores e em grandes eventos. 

 

A atividade desempenhada pelos catadores passou, passa, e ainda passará por 

significativas transformações. Ao longo da história da atividade, os profissionais 

envolvidos conquistaram mais respeito da sociedade, sendo reconhecidos como 

agentes ambientais essenciais no contexto da reciclagem no País, em especial após 

o advento da PNRS. É notável a inclusão dos catadores nos Programas de Coleta 

Seletiva, além da existência de diversas iniciativas para fomento do setor, tanto em 

âmbito Municipal quanto em Estadual e Federal.  

 

A seguir, apresentam-se as unidades de processamento de materiais recicláveis 

integradas ao Programa de Coleta Seletiva do Município de Belo Horizonte.  
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4.3.3.1 Identificação das unidades de processamento de materiais recicláveis 

Atualmente a Prefeitura de Belo Horizonte possui parceria com 7 (sete) EES 

(Empreendimentos Econômicos Solidários), que são associações e cooperativas 

integrantes do Programa Municipal de Coleta Seletiva, distribuídas em 9 (nove) 

galpões de triagem e processamento de resíduos recicláveis, as quais são 

apresentadas na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Associações e cooperativas – Programa municipal de coleta seletiva 

Nome Endereço Regional 

COOMARP Pampulha - 
Unidade 1 

Avenida Presidente Antônio Carlos no 
4.070, Bairro São Francisco, Belo 
Horizonte - MG  

Pampulha 

COOMARP Pampulha -
Unidade 2 

Rua Caldas da Rainha no º 2083, Bairro 
São Francisco, Belo Horizonte - MG 

Pampulha 

COOPESOL Leste Rua São Vicente no 151, Bairro Granja 
de Freitas, Belo Horizonte - MG 

Leste 

COOPERSOL Venda 
nova 

Rua Santa Vitória no 136, Bairro Jardim 
Leblon, Belo Horizonte - MG 

Venda Nova 

COOPERSOLI Barreiro Rua Lacyr Máffia no 161, Bairro Jatobá 
IV, Belo Horizonte - MG 

Barreiro 

ASMARE Ituiutaba Rua Ituiutaba no 460, Bairro Prado, Belo 
Horizonte - MG 

Oeste 

ASMARE Contorno Av. do Contorno no 10.55, Bairro Barro 
Preto, Belo Horizonte - MG 

Centro sul 

COOPEMAR Oeste Rua Solferina Ricci Pace no 1.250, 
Bairro Vale do Jatobá, Belo Horizonte - 
MG 

Barreiro 

ASSOCIRECICLE Rua Araguari no 12 Centro sul 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

As parcerias entre a PBH e as entidades em referência são formalizadas por meio de 

convênios, que visam promover a coleta seletiva aliada ao reaproveitamento de 

materiais, economia de matéria-prima, água e energia, e inclusão social, com a 

geração de renda e preservação ambiental, por meio da reciclagem. 

 

Tendo em vista a Lei Federal no 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, e a Lei Federal no 13.019/2014, que institui normas gerais 

para as parcerias voluntárias, e entrará em vigor para os Municípios em Janeiro de 
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2017, conforme previsto no § 1o do seu art. 87, a modelagem jurídica das parcerias 

com as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis encontra-se 

em processo de revisão na SLU.  

 

A Lei Federal no 11.445/2007, por meio do seu art. 10, fixou restrições à celebração 

de convênios para a prestação de serviços públicos de saneamento e elegeu o 

contrato como o instrumento jurídico a ser adotado na maioria nas situações, 

conforme segue abaixo: 

 

Art. 10. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por 
entidade que não integre a administração do titular depende da 
celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante 
convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 
precária. 

§ 1o  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder 
público, nos termos de lei, autorizar para usuários organizados em 
cooperativas ou associações, desde que se limitem a: 

a) determinado condomínio; 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por 
população de baixa renda, onde outras formas de prestação 
apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a 
capacidade de pagamento dos usuários; 

II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de 
abril de 2005. 

 

Além disso, nas hipóteses em que o contrato for o instrumento jurídico a ser 

celebrado, a Lei Federal no 11.455/2007, por meio do art. 57, inseriu o inciso XXVII ao 

art. 24 da Lei no 8.666/1993, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, para incluir a contratação de cooperativas e associações de 

catadores de materiais recicláveis, dentre as hipóteses de dispensa de licitação:  
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Art. 24.  É dispensável a licitação:  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de 
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com 
sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa 
renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais 
recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 
técnicas, ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela Lei 
Federal no 11.445, de 2007). 

A Lei Federal no 13.019/2014, que entrará em vigor para os Municípios em Janeiro de 

2017, estabelece novo regime jurídico para as parcerias entre a administração pública 

e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, sendo que, no conceito 

de organização da sociedade civil, previsto no art. 2º, inciso I, estão incluídas as 

associações e as sociedades cooperativas. 

 

Em decorrência desse novo marco legal, não mais poderão ser celebrados ou 

mantidos convênios com as associações e cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis, para estabelecer parcerias em regime de mutua cooperação e para a 

consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Os instrumentos jurídicos 

a serem formalizados nessas hipóteses serão os termos de colaboração, termos de 

fomento ou acordos de cooperação, conforme exigências e procedimentos fixados 

nessa nova Lei. 

 

Sendo assim, a partir de interpretação sistemática da legislação em análise, é 

possível aferir que, com a entrada em vigor da Lei Federal no 13.019/2014, as 

hipóteses em que o art. 10 da Lei Federal nº 11.445/2007 autoriza a celebração de 

convênios para a prestação de serviços públicos de saneamento básico, passarão a 

ser regidas pelos instrumentos jurídicos da Lei Federal no 13.019/2014, e não mais 

mediante convênios. 

 

A Tabela 41 apresenta a natureza jurídica das organizações existentes no Município 

de Belo Horizonte, sendo 5 Cooperativas e 2 Associações. 
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Tabela 41 - Natureza jurídica das organizações 

Nome Cooperativa/associação Ano de 
fundação 

COOMARP Pampulha - 
Unidade 1 

Cooperativa 

2004 

COOMARP Pampulha - 
Unidade 2 

2003 

COOPESOL Leste Cooperativa 2003 

COOPERSOL Venda Nova Cooperativa 2003 

COOPERSOLI Barreiro Cooperativa 2003 

ASMARE Ituiutaba 

Associação 
1990 

ASMARE Contorno 1990 

COOPEMAR Oeste Cooperativa 2004 

ASSOCIRECICLE Associação 2004 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014, e 

complementado pela Myr, 2015. 

 

Enquanto as associações têm o intuito de promover a educação, cultura, 

representação política e defesa de interesses de classe, as cooperativas objetivam 

viabilizar o negócio produtivo dos cooperados, junto ao mercado. Ambas 

desempenham uma função social no Município, mas, ainda assim, a cooperativa é 

mais adequada para desenvolver uma atividade comercial, de forma coletiva, 

podendo emitir notas fiscais e prestar contas para o Programa Bolsa Reciclagem, 

conforme será discorrido adiante. 

 

O Quadro 4 apresenta uma comparação de aspectos jurídicos, contábeis e 

administrativos entre as associações e as cooperativas. 
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Quadro 4 - Comparativo detalhado entre associação e cooperativa  

CARACTERÍSTICAS ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA 

1 - DEFINIÇÃO LEGAL - Sociedade civil sem fins lucrativos. - Sociedade civil e comercial, sem fins lucrativos (LTDA). 

2 - OBJETIVOS 
- Prestar serviços de interesse econômico, técnico, legal, cultural e político de 
seus associados. 

- Prestar serviços de interesse econômico e social aos cooperados, viabilizando e 
desenvolvendo sua atividade produtiva. 

3 - AMPARO LEGAL - Constituição Federal (Artigo 5º).- Código Civil. - Constituição Federal (Artigo 5º).- Código Civil.- Lei 5.764/71. 

4 - MÍNIMO DE PESSOAS PARA 
CONSTITUIÇÃO 

- 02 (duas) pessoas físicas. - 20 (vinte pessoas) físicas, exclusivamente. 

5 - ROTEIRO SIMPLIFICADO 
PARA CONSTITUIÇÃO 

- Definição do grupo de interessados- Definição dos objetivos concretos do 
grupo.- Elaboração conjunta do Estatuto Social.- Realização da Assembleia de 
Constituição, com eleição dos Dirigentes.- Registrar o Estatuto Social, os Livros 
obrigatórios e a Ata de Constituição (Lei 9.042/95 Nova redação do Artigo 121 
da Lei 6015/73).- CGC na Receita Federal.- Registros na Prefeitura, INSS e 
Ministério do Trabalho.- Elaboração do primeiro plano de trabalho. 

Constituição, com eleição dos Dirigentes.- Subscrição e integralização das cotas de 
capital pelos associados.- Encaminhamento dos documentos para análise e registro na 
Junta Comercial.- CGC na Receita Federal.- Inscrição na Receita Estadual.- Inscrição no 
INSS.- Alvará de Licença e Funcionamento na Prefeitura Municipal.- Registro na 
OCEES.- Outros registros para cada atividade econômica.- Abertura de conta bancária. 

6 - PONTOS ESSENCIAIS NOS 
ESTATUTOS SOCIAIS 

- Nome da Associação.- Sede e Comarca.- Finalidades/objetivos concretos.- Se 
os associados respondem pelas obrigações da entidade.- Tempo de duração.- 
Cargos e funções dos Dirigentes e Conselheiros.- Como são modificados os 
Estatutos Sociais.- Como é dissolvida a entidade e destino do patrimônio. 

- Nome, tipo de entidade, sede e foro. 

- Área de atuação. 

- Duração do exercício social. 

- Objetivos sociais, econômicos e técnicos. 

- Forma e critérios de entrada e saída de associados. 

- Responsabilidade limitada ou ilimitada dos associados. 

- Formação, distribuição e devolução do capital social. 

- Órgãos de direção, com responsabilidade de cada cargo. 

- Processo de eleição e prazo dos mandatos dos Dirigentes e Conselheiros. 

- Convocação e funcionamento da Assembleia Geral. 

- Forma de distribuição das sobras e rateio dos prejuízos. 

- Casos e formas de dissolução. 

- Processo de liquidação. 

- Modo e processo de alienação ou oneracão de bens imóveis. 

- Reforma dos Estatutos. 

- Destino do patrimônio na dissolução ou liquidação. 

7 - REPRESENTAÇÃO LEGAL 
- Representa, se autorizado pelo Estatuto Social, os associados em ações 
coletivas e prestação de serviços comuns de interesse econômico, social, 
técnico, legal e político dos mesmos. 

- Representa, se autorizado pelo Estatuto Social, os cooperados em ações coletivas e 
prestação de serviços comuns de interesse econômico, social, técnico, legal e político 
dos mesmos. 
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CARACTERÍSTICAS ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA 

8 - ÁREA DE AÇÃO - Limitada pelos seus objetivos. - Limitada pelos seus objetivos. 

9 - ATIVIDADES MERCANTIS - Pode ou não comercializar. - Pratica qualquer ato comercial. 

10 - OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
- Pode realizar operações financeiras e bancárias usuais, mas não tem como 
finalidade e nem realiza operações de empréstimos ou aquisições com o 
governo federal.- Não é beneficiária de crédito rural. 

- Pode realizar qualquer operação financeira.- São beneficiárias de crédito rural. 

11 - RESPONSABILIDADES DOS 
SÓCIOS 

- Os administradores podem ser responsabilizados por seus atos que 
comprometem a vida da entidade.- Os sócios não respondem pelas obrigações 
assumidas pela entidade. 

- A responsabilidade dos cooperados está limitada ao montante de suas respectivas 
cotas partes, a não ser que o Estatuto Social determine diferentemente. Quando os 
Estatutos determinam responsabilidade ilimitada, os sócios podem responder com seu 
patrimônio pessoal. 

12 - REMUNERAÇÃO DOS 
DIRIGENTES 

- Não são remunerados pelo desempenho de suas funções. Podem receber 
reembolso das despesas realizadas para desempenho de suas funções. 

- São remunerados, através de retiradas mensais "pró labore", definidas pela Assembleia. 
Não possuem vínculo empregatício. 

13 - DESTINO DO RESULTADO 
FINANCEIRO 

- Não há rateio de sobras das operações financeiras entre os sócios. Qualquer 
superávit financeiro deve ser aplicado em suas finalidades. 

- Há rateio das sobras obtidas no exercício financeiro, devendo antes a assembleia 
destinar partes ao Fundo de Reserva (mínimo de 10%) e FATES Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social (mínimo de 5%). As demais sobras podem ser destinadas 
a outros fundos de capitalização ou diretamente aos associados de acordo com a 
quantidade de operações que cada um deles teve com a cooperativa. 

14 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - simplificada e objetiva. 
- É específica e completa. Deve existir controle de cada conta capital dos cooperados, e 
registrar em separado as operações com não cooperados. 

15 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E 
TRIBUTÁRIAS 

- Não paga Imposto de renda. Deve, porém, declarar a isenção todo ano. - Não 
está imune, podendo ser isentada dos demais impostos e taxas. 

- Não paga Imposto de renda nas operações com os cooperados. No entanto, deve 
recolher sempre que couber Imposto de Renda na fonte e o Imposto de renda nas 
operações com terceiros.- Paga todas as demais taxas e impostos. 

16 - FISCALIZAÇÃO 
- Poderá Ser fiscalizada pela Prefeitura Municipal (Alvará, ISS, IPTU), Fazenda 
Estadual (nas operações de comércio, INSS, Ministério do Trabalho e IR. 

- Igual a associação.- Poderá, dependendo de seus serviços e produtos, sofrer 
fiscalização de órgãos como Corpo de Bombeiros, Conselhos, Ibama, Ministério da 
Saúde, etc... 

17 - ESTRUTURAS DE 
REPRESENTAÇÃO 

- Pode constituir órgãos de representação e defesa, não havendo, atualmente, 
nenhuma estrutura que faça isso em nível nacional. 

- É representada pelo Sistema OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, sediada 
em Brasília e pela OCEES - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do 
Espirito Santo. - Alguns tipos de cooperativa possuem também representação de 
interesses econômicos e estratégicos através de centrais ou Federações (Cooperativas 
de 2º grau) e Confederações (cooperativas de 3º grau) 
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CARACTERÍSTICAS ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA 

18 - DISSOLUÇÃO E 
LIQUIDAÇÃO 

- A dissolução é definida pela Assembleia Geral.- A liquidação pode ocorrer 
mediante intervenção judicial realizada por representante do Ministério Público. 

- A dissolução é definida pela Assembleia. Geral.- pode ocorrer a liquidação por processo 
judicial. Neste caso, o Juiz nomeia uma pessoa como liquidante. 

19 - DESTINO DO PATRIMÔNIO 
CASO HAJA O FIM DA ENTIDADE 

- Os bens remanescentes na dissolução ou liquidação deverão ser destinados, 
por decisão da Assembleia Geral para entidades afins. 

- Os bens remanescentes, depois de cobertas as dívidas trabalhistas e com o Estado, 
depois com fornecedores, deverão ser destinados a entidades afins.- Em caso de 
liquidação, os associados são responsáveis, limitada ou ilimitadamente (conforme os 
Estatutos, pelas dívidas. 

 

Fonte: COOPERI, 2010. 
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As associações e cooperativas parceiras do Programa Municipal de Coleta Seletiva 

estão organizadas em redes, quais sejam, a Rede Cataunidos (Cooperativa de 

Reciclagem dos Catadores da Rede de Economia Solidária) e a Redesol (Cooperativa 

Central Rede Solidária dos Trabalhadores dos Materiais Recicláveis de Minas 

Gerais), estabelecidas, respectivamente, nos anos de 2001 e 2002. 

 

As redes de cooperação promovem a sinergia entre as organizações que as integram, 

objetivando conquistar maior poder de negociação, ou trocando informações 

estratégicas, desenvolvendo capacitação ou outras ações de cooperação técnica e 

desenvolvimento mútuo. 

 

A Figura 62 representa a quantidade de organizações de Belo Horizonte que estão 

associadas por rede. 

 

 

Figura 62 - Número de organizações de Belo Horizonte ligadas às redes de cooperação.  

Fonte: Tramitty, 2014. 
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Segundo o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável – INSEA, entidade que 

acompanha e presta assessoria técnica à Cataunidos, essa rede é um 

empreendimento social formado por 450 catadores de materiais recicláveis de 09 

associações e cooperativas da RMBH, destacando, em Belo Horizonte, a ASMARE 

(duas unidades) e a COOPESOL LESTE. 

 

Já a Redesol, reune cooperativas e associações de catadores de Belo Horizonte e 

RMBH, somando um total de 240 trabalhadores, distribuídos em 11 entidades. Em 

Belo Horizonte, são integrantes, nessa rede, a ASSOCIRECICLE, a COOMARP (com 

suas duas unidades), a COOPEMAR, COOPERSOL Venda Nova e COOPERSOLI 

Barreiro. 

4.3.3.2 Associados / Cooperados 

O número de associados de uma entidade é dinâmico e varia devido à diversos 

fatores, dentre eles, a remuneração paga pela associação/cooperativa, que está 

diretamente relacionada à produção e ao valor dos materiais recicláveis no mercado, 

e a disponibilidade de emprego formal, muitas vezes mais atrativo. 

 

Na pesquisa realizada junto às Associações e Cooperativas, pela empresa Tramitty, 

foi informada a existência de 262 associados, como apresentado na Tabela 42. Esses 

associados são responsáveis pelas funções diversas relacionadas à gestão e 

operação. 

 

Tabela 42 - Total de cooperados/associados por organização 

ORGANIZAÇÃO 
Total cooperados/ 

associados 
Homens Mulheres 

COOMARP Pampulha - Unidade 1 11 3 8 

COOMARP Pampulha - Unidade 2 23 6 17 

COOPESOL Leste 35 8 27 

COOPERSOL Venda Nova 6 1 5 

COOPERSOLI Barreiro 50 13 37 

ASMARE Ituiutaba 36 12 24 

ASMARE Contorno 50 30 20 
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ORGANIZAÇÃO 
Total cooperados/ 

associados 
Homens Mulheres 

COOPEMAR Oeste 32 8 24 

ASSOCIRECICLE 19 8 11 

TOTAL 262 89 173 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Além dos cooperados/associados, atuam, junto às organizações, diversos 

profissionais que apoiam atividades de planejamento e operação dos EES 

(Empreendimentos Econômicos Solidários), como apresentado no Quadro 5 – 

Prestação de serviços de apoio. 

 

Quadro 5 – Prestação de serviços de apoio 

Cooperativa Profissional 

Situação 

Remuneração 
Responsável pelo 

pagamento Associado/ 
Voluntário 

Cooperado 

Coomarp I 

Contador Sim - R$ 600,00 Cooperativa/ associação 

Advogado Sim - 
Não 

informado 
CNDDH 

Gerente Sim - R$ 1.100,00 Cooperado 

Aux. Adm. Sim - R$ 1.200,00 Cooperativa 

Motorista Sim - R$ 1.500,00 Cooperativa 

Vigia - - - - 

Coomarp II 

Contador Sim - R$ 600,00 Cooperativa 

Advogado - - - - 

Gerente Sim - R$ 1.200,00 Cooperativa 

Aux. Adm. Sim - R$ 1.200,00 Cooperativa 

Motorista Sim - R$ 1.400,00 Cooperativa 

Vigia - - - - 

Coopesol 
Leste 

Contador - - - - 

Advogado Sim - 
Não 

informado 
INSEA 

Gerente Sim - R$ 1.200,00 Cooperativa 

Aux. Adm. - - - - 

Motorista Sim - R$ 800,00 Cooperativa 

Vigia Sim - R$ 800,00 Cooperativa 

Coopersol 
Venda Nova 

Contador Sim - R$ 750,00 - 

Advogado - - - - 

Gerente Sim - R$ 750,00 - 

Aux. Adm. - - - - 

Motorista - - - - 

Vigia - - - - 

Continua... 
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Cooperativa Profissional 

Situação 

Remuneração 
Responsável pelo 

pagamento Associado/ 
Voluntário 

Cooperado 

Coopersoli 
Barreiro 

Contador - - R$ 375,00 Coopersoli 

Advogado - - - - 

Gerente - - - - 

Aux. Adm. - - - - 

Motorista - - R$ 1.600,00 Coopersoli 

Vigia - - - - 

Asmare 
Ituiutaba 

Contador - - - - 

Advogado Sim   - Cooperativa 

Gerente Sim - R$ 1.400,00 Cooperativa 

Aux. Adm. Sim - R$ 1.400,00 - 

Motorista Sim - R$ 3.200,00 Cooperativa 

Vigia Sim - R$ 1.240,00 - 

Asmare 
Contorno 

Contador Sim - R$ 360,00 Associação 

Advogado - - - - 

Gerente Sim Sim 
Não 

informado 
- 

Aux. Adm. Sim - R$ 1.200,00 

Associação Centro de 
Defesa Popular em 

Situação de Rua e Catador 
de Recicláveis 

Motorista - - - - 

Vigia Sim - R$ 1.200,00 

Associação Centro de 
Defesa Popular em 

Situação de Rua e Catador 
de Recicláveis 

Coopemar 

Contador Sim - R$ 800,00 Cooperativa 

Advogado - - - - 

Gerente Sim - R$ 1.200,00 Cooperativa 

Aux. Adm. Sim - R$ 1.200,00 Cooperativa 

Motorista - - - - 

Vigia - - - - 

Associrecicle 

Contador Sim - R$ 340,00 Associação 

Advogado - - - - 

Gerente - - - - 

Aux. Adm. - - R$ 800,00 Associação 

Motorista - - R$ 1.600,00 - 

Vigia - - - - 

 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 
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A Figura 63, a seguir apresenta o gasto declarado por cada organização com a 

equipe técnica empregada. 

 

 

Figura 63 - Gastos com serviços de apoio a organizações.  

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Pela pesquisa realizada pela MYR, em 2016, com exceção da ASMARE (Ituiutaba e 

Contorno), todas as demais informaram o número de associados, mês a mês, nos 

anos de 2014 e 2015. As médias desses valores são apresentadas na Tabela 43 a 

seguir. A quantidade de outros colaboradores atuantes nas organizações, apesar de 

solicitado, não foi obtido.  
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Tabela 43 - Total de cooperados/associados por unidade de processamento 

Cooperativa / Associação 
 

Equipe (unid.) 

Associados 

Outros 
Colaboradores/ 
Funcionários 

(Não 
Associados) 

Equipe Total 

ASMARE CONTORNO -  
- 

-  

ASMARE ITUIUTABA 35,00 - 35,00 

ASSOCIRECICLE 22,00 - 22,00 

COOMARP Pampulha - Unidade 1 + 
Unidade 2 + COOPERSOL Venda Nova 

44,00 0,00 44,00 

COOPEMAR 29,00 0,00 29,00 

COOPERSOLI 42,00 0,00 42,00 

COOPESOL LESTE 38,00 0,00 38,00 

MÉDIA GERAL MENSAL - Por entidade 27,00 0,00 27,00 

Total (média) – 9 galpões - - 243,00 

Fonte: Elaborado a partir de pesquisa realizada pela equipe MYR em 2016 

 

Como pode ser verificado, os valores referentes à equipe da ASMARE Contorno não 

foram informados. Para o cálculo do total de pessoas envolvidas, utilizou-se a média, 

multiplicando-a por 7 organizações. 

 

Ainda de acordo com a equipe envolvida nas Associações e Catadores, de acordo 

com o estudo intitulado Limites e Desafios das organizações de catadores de Belo 

Horizonte/MG, organizado pelo Banco do Brasil, em dezembro de 2011 havia 312 

associados e cooperados nas organizações de Belo Horizonte (Banco do Brasil, 

2012), não sendo possível estratificar os dados, de forma a obter somente o 

quantitativo relacionado às organizações foco deste diagnóstico.  

 

Deve-se citar ainda que, além dos catadores associados/cooperados, também estão 

envolvidos, com a coleta de materiais recicláveis em Belo Horizonte, os catadores 

avulsos, tendo sido identificado um total de 834 pessoas, por meio do inventário de 
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catadores de materiais recicláveis, produto deste PMGIRS. Do total de catadores 

avulsos identificados, a grande maioria (88,9%) nunca fez parte de entidades de 

catadores, apesar de mais da metade (51,2%) afirmar que tem interesse em se 

organizar. 

 

A Tabela 44 apresenta o comparativo entre o quantitativo de cooperados e 

associados, identificado nas pesquisas realizadas. 

 

Tabela 44 - Total de cooperados/associados por unidade de processamento 

ORGANIZAÇÃO 
Total cooperados/ associados 

Pesquisa Tramitty Pesquisa Myr 

ASMARE CONTORNO 50 Não Informado 

ASMARE ITUIUTABA 36 35 

ASSOCIRECICLE 19 22 

COOMARP Pampulha - Unidade 1 11 

44 COOMARP Pampulha - Unidade 2 23 

COOPERSOL Venda Nova 6 

COOPEMAR Oeste 32 29 

COOPERSOLI 50 42 

COOPESOL Leste 35 38 

Total 262 210 
Fonte: Elaborado a partir de pesquisas realizadas (MYR, 2016; TRAMITTY, 2014) 

 

Como pode ser verificado, houve pequena variação das informações, sendo, o dado 

apresentado pela pesquisa da empresa Tramitty o mais completo, uma vez que 

apresenta dados de todas as organizações estudadas. 

 

Cabe observar, ainda, que dos 262 catadores distribuídos nas 7 

associações/cooperativas levantados pela Tramitty, em Novembro de 2014, 204 

destes foram entrevistados durante a realização do Inventário de Catadores.  

 

A partir do estudo do INSEA/WWF, pode-se destacar também que os cooperados, 

além de realizarem atividades ligadas à coleta, triagem e comercialização, trabalham 

com divulgação e palestras sobre o tema dos resíduos sólidos. Nesse trabalho 

conclui-se que: 
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“Quanto à estrutura organizacional, as unidades caracterizam-se pela simplicidade: 

são compostas por apenas uma coordenação geral/presidência, complementada por 

conselho fiscal. As assembleias acontecem de forma regular, para prestação de 

contas e tratamento das questões ordinárias. Embora marcada por elevada 

rotatividade no trabalho, as cooperativas/associações contam com o envolvimento de 

seus cooperados/ associados, em reivindicações e questões administrativas e/ou 

políticas (melhoria das condições de trabalho, reconhecimento da condição de 

catador ou reivindicações por políticas públicas). Atuam como educadores ambientais, 

em campanhas com parceiros e comunidade local. ” (Diagnóstico Água Brasil, p. 27-

28). 

4.3.3.3 Infraestrutura e Equipamentos 

Segundo informações das organizações, a maioria dos galpões utilizados pelas 

cooperativas/associações é cedida ou alugada pela Prefeitura. A Figura 64 apresenta 

a situação dos galpões.  

 

 

Figura 64 - Situação dos galpões.  

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 
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Observa-se que a ASMARE Contorno é a única associação/cooperativa que possui 

galpão considerado “próprio”. O terreno onde está localizado o galpão pertence à 

CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos, sendo lindeiro à uma linha de 

metrô. Porém, está em processo judicial a transferência de propriedade para a 

ASMARE, já que ela se encontra no local há mais de 20 anos, possuindo inclusive 

Alvará de Funcionamento em nome da Associação. 

 

A Tabela 45 apresenta a área estimada dos galpões utilizados por cada organização. 

Observa-se que o galpão que possui a maior área estimada é o utilizado pela 

COOPEMAR Oeste, e, o menor, pela ASSOCIRECICLE. 

 

Tabela 45- Área estimada dos galpões 

Organização Área (m2) 

COOMARP Pampulha – Unidade 1 220 

COOMARP Pampulha - Unidade 2 1.500 

COOPESOL Leste 1.400 

COOPERSOL Venda Nova 200 

COOPERSOLI Barreiro 796 

ASMARE Ituiutaba 2.391 

ASMARE Contorno 3.094,70 

COOPEMAR Oeste 929 

ASSOCIRECICLE 400 

Fonte: SLU/DPPRE,2013 

 

Os principais equipamentos utilizados nas organizações são: Carrinhos de coleta; 

Carrinho de fardo; Balança plataforma e rodoviária; Empilhadeira manual e/ou 

hidráulica mecânica; Prensa enfardadeira; Elevador de carga; Fragmentador de papel; 

Triturador de vidro; Carrinho de fardo; Veículos/Caminhões. 

 

No Quadro 6 – Equipamentos em cada unidade são descritos os tipos, quantidade e 

situação dos equipamentos em cada organização, onde os “próprios” podem ter sido 

comprados ou doados e os “cedidos” são provenientes de empréstimo ou acordo 

temporário. 
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Quadro 6 – Equipamentos em cada unidade 

Organização Equipamento Quantidade Próprio/Cedido 

Coomarp I 

Empilhadeira manual - - 

Prensa 3 Cedido 

Balança 2 Cedido 

Elevador de carga 1 Cedido 

Fragmentador de Papel 1 Cedido 

Triturador de vidro 1 Cedido 

Carrinho de fardo 2 Próprio 

Veículos 2 Próprio 

Coomarp II 

Empilhadeira manual 1 Próprio 

Prensa 3 Cedido 

Balança 1 Cedido 

Elevador de carga 1 Cedido 

Fragmentador de Papel 1 Cedido 

Triturador de vidro - - 

Carrinho de Fardo 2 Cedido 

Veículos - - 

Coopesol Leste 

Empilhadeira manual 1 Próprio 

Prensa 4 Cedido 

Balança 2 Próprio e Cedido 

Balança rodoviária 1 - 

Elevador de carga 1 Cedido 

Fragmentador de Papel 1 Cedido 

Triturador de vidro 1 Cedido 

Carrinho de fardo 7 Próprio e Cedido 

Veículos 2 Cedido 

Coopersol Venda 
Nova 

Empilhadeira manual - - 

Prensa 1 Cedido 

Balança 1 Cedido 

Elevador de carga 1 Cedido 

Fragmentador de papel - - 

Triturador de vidro 1 Cedido 

Carrinho de fardo - - 

Veículos - - 

Continua... 
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Organização Equipamento Quantidade Próprio/Cedido 

Coopersoli 
Barreiro 

Empilhadeira manual 1 Próprio 

Prensa 4 Próprio 

Balança 3 Próprio e Cedido 

Elevador de carga 2 Próprio e Cedido 

Fragmentador de papel 2 - 

Triturador de vidro 1 Cedido 

Carrinho de fardo 2 Próprio 

Veículos 1 Próprio 

Asmare Ituiutaba 

Empilhadeira manual 2 Próprio 

Prensa 6 Próprio 

Balança 1 Próprio 

Elevador de carga - - 

Fragmentador de papel 1 Próprio 

Triturador de vidro - - 

Carrinho de fardo 3 Próprio 

Veículos 1 Próprio 

Asmare Contorno 

Empilhadeira manual 1 Próprio 

Prensa 6 Próprio 

Balança 1 Próprio 

Elevador de carga 1 Próprio 

Fragmentador de papel 1 Próprio 

Triturador de vidro - - 

Carrinho de fardo 2 Próprio 

Veículos - - 

Coopemar 

Empilhadeira manual - - 

Prensa 4 Próprio e Cedido 

Balança 2 Cedido 

Elevador de carga 2 Cedido 

Fragmentador de papel 1 Cedido 

Triturador de vidro - - 

Carrinho de fardo 1 Próprio 

Veículos 2 - 

Associrecicle 

Empilhadeira manual - - 

Prensa 4 Próprio e Cedido 

Balança 3 Próprio e Cedido 

Elevador de carga - - 

Fragmentador de papel 1 Não informado 

Triturador de vidro 1 Não informado 

Carrinho de fardo - - 

Veículos 2 Não informado 

 

Fonte: Tramitty, 2014 e complementado pela Myr, 2015. 
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Destaca-se que as organizações têm diversos benefícios ofertados pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, por meio de parcerias, sendo que, grande parte desses, são 

elementos que estão relacionados à infraestrutura e equipamentos Tabela 46, além de 

apoio a serviços e capacitação. 

 

Tabela 46 - Benefícios da parceria com a prefeitura de Belo Horizonte 

Organizações Benefícios 

COOMARP Pampulha - Unidade 1 
Coleta e destinação dos recicláveis, cessão de uso do galpão, 
pagamento de água e energia elétrica e coleta de rejeitos 

COOMARP Pampulha - Unidade 2 

Coleta e destinação dos recicláveis, permissão de uso de 
galpão alugado pela PBH, pagamento de água e energia 
elétrica, manutenção de eletricidade e extintores e coleta de 
rejeitos. 

COOPESOL Leste 
Coleta e destinação dos recicláveis, manutenção, pagamento 
de energia elétrica e água, coleta de rejeitos e contrato de 
prestação de serviços de coleta (desde novembro 2015). 

COOPERSOL Venda Nova 
Coleta e destinação dos recicláveis, cessão de galpão, 
pagamento de água e energia elétrica e coleta de rejeitos. 

COOPERSOLI Barreiro 
Coleta e destinação dos recicláveis, cessão de uso do galpão, 
pagamento de água e energia elétrica, vigilância e coleta de 
rejeitos. 

ASMARE Ituiutaba 
Coleta e destinação dos recicláveis, cessão de uso do galpão, 
transporte e comercialização de vidros, pagamento de água, 
energia elétrica e coleta de rejeitos 

ASMARE Contorno Coleta de rejeitos 

COOPEMAR Oeste 
Coleta e destinação de recicláveis, cessão de uso do galpão 
alugado, coleta de rejeitos 

ASSOCIRECICLE Coleta e destinação de recicláveis e coleta de rejeitos 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. Complementado por 

SLU/DPPRE, 2016. 

4.3.3.4 Custos Fixos e Variáveis 

Como todo empreendimento, as cooperativas e associações possuem custos fixos e 

variáveis. Entre os custos fixos, podem ser citados: 

 Abastecimento de água; 

 Energia elétrica; 

 Telefonia; 

 Abastecimento de veículos; 
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 Manutenção de equipamentos/veículos; 

 Remuneração dos associados e/ou cooperados; 

 Transporte dos associados e/ou cooperados; 

 Alimentação dos associados e/ou cooperados; 

 Impostos. 

 

Dentre todos os custos fixos, a despesa de maior valor das cooperativas/associações 

é a correspondente à remuneração dos associados/cooperados, conforme a Tabela 

47, que evidencia que a ASMARE Ituiutaba é a que possui maior custo fixo, quando 

comparada às demais organizações. 

 

Tabela 47 - Custos fixos mensais por unidade  

COOPERATIVA / ASSOCIAÇÃO 

Gastos 
COOMARP 
Pampulha – 
Unidade 1 

COOPESOL 
Leste 

COOPERSOLI 
Barreiro 

ASMARE 
ITUIUTABA 

ASMARE 
CONTORNO 

COOPEMAR 
Oeste 

Pessoal (R$) 44.600,00 29.000,00 38.875,00 60.000,00 60.000,00 26.000,00 

Manutenção de 
equipamentos e 
Veículos (R$) 

2.100,00   1.685,00   3.000,00   

Combustível (R$ 1.100,00 200,00 687,02   500,00 710,00 

Água (R$)       200,00   620,00 

Luz (R$)           1.980,00 

Telefone (R$) 618,00 400,00 504,46 200,00   490,00 

Transporte (R$) 170,00   1.031,60 4.800,00   3.500,00 

Alimentação (R$) 40,00   1.108,98     3.200,00 

Impostos (R$)     3.889,54       

Total (R$) 48.628,00 29.600,00 47.781,60 65.200,00 63.500,00 36.500,00 

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

Salienta-se que as unidades Coomarp II, Coopersol Venda Nova e Associrecicle não 

apresentaram dados referentes aos custos fixos.  

 

Em relação aos custos variáveis, os mesmos foram informados apenas pelas 

organizações Coopersoli Barreiro, Asmare Ituiutaba e Coopemar, sendo as principais 

despesas/investimentos, relativos a: 
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 Contratação de pessoal extra; 

 Financiamentos/empréstimos; 

 Aluguel de caminhão e transportes. 

 

A Tabela 48, agrupa os dados demonstrando o total de custo fixo e variável mensal e 

a respectiva porcentagem do gasto por cada organização. 

 

Tabela 48 – Custo fixo e variável mensal por organização 

Cooperativas / Associações 
Custos Fixos Custos Variáveis 

Total 
R$ % R$ % 

COOMARP Pampulha - Unidade 1 48.628,00 99,23 375,00 0,77 49.003,00 

COOPESOL Leste 29.600,00 100,00   0,00 29.600,00 

COOPERSOLI Barreiro 47.781,60 100,00   0,00 47.781,60 

ASMARE Ituiutaba 65.200,00 99,19 530,00 0,81 65.730,00 

ASMARE Contorno 63.500,00 100,00   0,00 63.500,00 

COOPEMAR Oeste 36.500,00 83,91 7.000,00 16,09 43.500,00 

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

4.3.3.5 Logística 

A dinâmica produtiva em geral está organizada da seguinte forma (INSEA/WWF, 

2013):  

 Coleta do caminhão da prefeitura, porta a porta, realizada pelos catadores 

associados e recebimento de doação; 

 Recebimento do material; 

 Pesagem; 

 Descarga nas baias / boxes; 

 Triagem por tipo de material: reciclável/ rejeitos; 

 Pesagem do material triado e do rejeito; 

 Prensagem por tipo de material; 

 Enfardamento; 

 Pesagem; 

 Estocagem; 

 Comercialização dos materiais recicláveis 
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Essa logística interna é de suma importância para a gestão dos processos, 

equipamentos e informações, envolvendo todas as hierarquias presentes nas 

associações/cooperativas, desde os colaboradores até a equipe técnica.  

 

A seguir, apresenta-se o fluxo logístico de cada unidade de processamento de 

recicláveis, embasado em visitas técnicas realizadas pela MYR. 

 

A ASMARE (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável 

de Belo Horizonte) dispõe de duas unidades de processamento de materiais 

recicláveis.  

 

A unidade Contorno não está inserida no sistema da coleta seletiva realizada pela 

Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da SLU, que não tem controle sobre seus 

dados de produção. Nessa unidade, a produção funciona, geralmente, das segundas 

às sextas-feiras e, parcialmente, aos sábados. As vendas/entregas de materiais 

ocorrem sempre que se completa uma carga, o que corresponde a cerca de 26 

fardos.  
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O processo tem início com a chegada dos materiais recicláveis trazidos pelos 

catadores, por meio da utilização dos carrinhos de tração humana, ou motorizada. 

Após descarga nos boxes de triagem, cada catador seleciona os materiais e os coloca 

em big bags, os quais são então transportados, em carrinhos, até a balança, para 

pesagem e posterior prensagem e enfardamento do material. No galpão, são 

prensados o papel, papelão e diversos tipos de plásticos, enquanto os vidros, sucatas 

de metal e alumínio são armazenados. Para as latas de alumínio, é necessária a 

utilização de uma prensa especial (Figura 65). 

 

 

Figura 65 – Estoque de material a ser prensado. 

Fonte: MYR, 2015. 

 

 

A Figura 66 apresenta o croqui, em planta, da unidade ASMARE - Contorno.  
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Figura 66 - Croqui, em planta, da unidade de processamento da ASMARE - Contorno.  

Fonte: MYR, 2015.
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Já na ASMARE - Ituiutaba, os materiais são recebidos da Prefeitura e de grandes 

empresas geradoras. De forma geral, a área de triagem dos resíduos recebidos da 

Prefeitura é dividida em 8 boxes, e a chegada dos materiais ocorre três vezes por 

semana, sendo 4 descargas às terças e quintas-feiras, e, outras 2, às sextas-feiras. A 

Figura 67 apresenta o croqui, em planta, da unidade ASMARE Ituiutaba. 
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Figura 67 - Croqui, em planta, da unidade ASMARE - Ituiutaba.  

Fonte: MYR, 2015.
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O material é triado diariamente e armazenado em big bags, por cerca de 27 mulheres. 

Ao final da tarde, os responsáveis pela triagem encaminham esses volumes para 

pesagem em balança plataforma (Figura 68). 

 

 
Figura 68 - Big bags e balança.  

Fonte: MYR, 2015. 

 

Os materiais papel branco, jornal, revista e sucata são armazenados direto no 

contêiner para venda, sem que ocorra a prensagem (Figura 69). 

 

 
Figura 69 - Contêiner para armazenamento de resíduos  

Fonte: MYR, 2015. 
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Na ASSOCIRECICLE, a jornada de trabalho ocorre de segunda à sexta-feira de 08h 

às 17h, e as vendas são realizadas duas vezes por semana. A logística de operação 

se inicia quando a SLU entrega o material no galpão, descarregando-o na entrada, 

sendo 4 entregas na semana. Cada colaborador recolhe certa quantidade de 

resíduos, que são triados e colocados nos big bags. À medida que enchem os 

mesmos serão pesados e armazenados para depois terem seu conteúdo prensado. 

Segundo informações da Associação, é necessário o acúmulo de três ou quatro 

bigbags do mesmo material, para se obter um fardo prensado (Figura 70).  

 

 

Figura 70 - Big bags para armazenamento do material   

Fonte: MYR, 2015. 

 

A associação também realiza a coleta, com carrinho de tração humana, nos órgãos 

públicos Federais, Estaduais e Municipais, além de empresas privadas e escolas da 

região central de Belo Horizonte. 

 

A Figura 71 apresenta o croqui, em planta, do galpão da associação 

ASSOCIRECICLE. 
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Figura 71 - Croqui, em planta, da ASSOCIRECICLE.  

Fonte: Myr, 2015. 
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Ressalta-se o aspecto geral negativo de limpeza e organização e disposição dos 

materiais no galpão (Figura 72), dificultando assim a nítida visualização da linha de 

produção e do espaço, favorecendo também a ocorrência de vetores, fatores que não 

são exclusividade da ASSOCIRECICLE. 

 

 
Figura 72 - Disposição inadequada dos materiais no galpão.  

Fonte: MYR, 2015. 

Na cooperativa COOMARP Unidade I, a jornada de trabalho ocorre de segunda a 

sexta e, quinzenalmente, aos sábados. O material é proveniente de órgãos públicos, 

pequenas empresas e da coleta da SLU, que entrega os materiais coletados às 3ª, 5ª 

e 6ª feiras. 

 

O material é descarregado dentro do galpão; os cooperados realizam a triagem e 

armazenam os materiais em bags, encaminhando-os para a pesagem e posterior 

prensagem. O vidro é recebido e armazenado, separadamente dos demais, para, 

posteriormente, ser triturado e encaminhado para venda. É importante frisar a 

deficiência no mercado do vidro, havendo poucas empresas recicladoras. 

 

A situação tende a ser melhor em Belo Horizonte, uma vez que, como citado, está em 

processo de licenciamento uma unidade de beneficiamento de vidro a ser instalada na 

cidade. 
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Observou-se bom aspecto geral de limpeza e organização no galpão (Figura 73), com 

disposição adequada dos equipamentos e dos materiais em processamento, 

permitindo assim visualizar, com clareza, a linha de produção da organização, 

diferenciando-a, positivamente, mediante outras entidades. 

 

 

Figura 73 - Visualização do galpão  

Fonte: MYR, 2015. 

 

Na Figura 74 é apresentado o croqui, em planta, da unidade I da cooperativa 

COOMARP. 
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Figura 74 - Croqui, em planta, Unidade I da cooperativa Coomarp.  

Fonte: MYR, 2015.
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Já na COOMARP Unidade II, a jornada de trabalho ocorre de segunda-feira a 

sábado, recebendo materiais provenientes da coleta seletiva da SLU/PBH e de 

grandes geradores, como rede FHEMIG, Viação Globo e INFRAERO. A logística 

operacional inicia-se com a chegada do caminhão e os materiais são descarregados 

diretamente nos locais de triagem - boxes (Figura 75). 

 

 
Figura 75 - Visualização do galpão  

Fonte: MYR, 2015. 

 

Após o descarregamento, os cooperados realizam a triagem e armazenam o material 

dentro de bigbags. Em cerca de duas vezes por semana, os materiais triados são 

levados para a pesagem, de modo a investir-se menos tempo com os deslocamentos. 

 

Esta cooperativa utiliza o software Catafácil, para registro do material triado no 

galpão. Ao lado da balança existe um computador, para que, no ato da pesagem, o 

responsável pela balança insira o nome do triador, o tipo e peso do material triado. 

 

Para melhor organização da área dos boxes, os plásticos passam por uma pré-

triagem, quando todo o material é colocado em big bags, sem separação entre si, 

para depois, em uma outra área do galpão, passar por uma segunda triagem, dessa 

vez de acordo com a subdivisão em tipos de plásticos. Os rejeitos também são 

colocados em bags e armazenados no fundo do galpão, até a coleta pela SLU. 
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O galpão é dividido em setores de trabalho, planejados em acordo com o fluxo dos 

materiais, propiciando melhor organização na área de operação e ambiente de 

trabalho aprazível. Essa organização dos materiais e limpeza das instalações 

diferenciou a COOMARP (Unidades 1 e 2), em relação às demais visitadas, o que 

decorre, provavelmente, do modelo de gestão participativa adotado. A Figura 76  

apresenta o croqui, em planta, da área do galpão da cooperativa COOMARP Unidade 

II. 
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Figura 76 - Croqui, em planta, da Unidade II da cooperativa COOMARP  

Fonte: MYR, 2015.
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Na cooperativa COOPEMAR - Oeste a jornada de trabalho ocorre de segunda à 

sexta-feira, de 08h às 17h, sendo que, aos sábados, há um revezamento, para que 

ocorra o exclusivo recebimento de materiais da coleta seletiva da SLU.  

 

Esses materiais são então entregues na cooperativa de segunda a sábado, exceto às 

quintas-feiras, e fazem com que a cooperativa seja a que mais recebe materiais 

provenientes de coleta seletiva de Belo Horizonte, um volume equivalente a cerca de 

26 caminhões por semana. O vidro recolhido nos LEVs de Belo Horizonte, pela SLU, 

também está incluído nesse total. 

 

A logística operacional inicia-se com a chegada dos materiais em caminhão e o 

descarregamento ocorre na área dos boxes de triagem existentes no galpão (Figura 

77). O material é então separado nos boxes e armazenado, por tipo, dentro de big 

bags, os quais são encaminhados para pesagem, à medida que ficam cheios, e então 

para o setor de prensagem, onde serão obtidos os fardos, que serão estocados até 

comercialização. 

 

 
Figura 77 - Vista interna do galpão com divisórias de triagem. 

Fonte: MYR, 2015. 

 

A disposição dos elementos no galpão permite uma boa organização das atividades e 

um fluxo operacional que favorecem a produção. Mas cabe destacar que os 

procedimentos realizados com resíduos de vidro são inadequados, uma vez que não 
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existe um triturador mecânico, sendo a trituração realizada manualmente, podendo 

acarretar acidente ocupacional com o cooperado.  

 

A Figura 78 apresenta o croqui, em planta, do galpão da cooperativa COOPEMAR - 

Oeste.  
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Figura 78 - Croqui, em planta, do galpão da cooperativa Coopemar – Oeste.  

Fonte: MYR, 2015.
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Na cooperativa COOPERSOLI – Barreiro, parte dos colaboradores trabalha terça, 

quinta e sábado e, a outra parte, segunda, quarta e sexta. Dessa forma, a disposição 

dos colaboradores no espaço torna-se mais eficiente. As vendas de material são 

realizadas 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, e os pagamentos dos 

cooperados são realizados quinzenalmente, sendo os valores igualmente divididos 

entre eles. 

 

A Figura 79 apresenta-se o croqui, em planta, da área do galpão da cooperativa 

COOPERSOLI - Barreiro. 
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Figura 79 - Croqui, em planta, do galpão da cooperativa Coopersoli - Barreiro.  

Fonte: MYR, 2015.
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A logística operacional inicia-se com a chegada do caminhão, que é pesado em 

balança rodoviária, e encaminhado para a área de descarga junto ao silo de 

armazenamento (Figura 80). Parte desse material é armazenado imediatamente em 

big bags e encaminhado para bancadas de triagem dentro do galpão, enquanto o 

restante fica armazenado no silo (Figura 81).  

 
 

 
Figura 80 - Rampa de acesso ao silo.  

Fonte: MYR, 2015. 

 

 

Figura 81 - Bancadas de triagem.  

Fonte: MYR, 2015. 

 

Os materiais armazenados no silo e em big bags são triados nas bancadas, e então 

separados, por tipo, em big bags. Os catadores encaminham os volumes triados até a 
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balança eletrônica, para pesagem e registro da sua produção. Os bags são 

encaminhados para prensagem e enfardamento dos recicláveis, pesagem e posterior 

liberação para comercialização. 

 

A cooperativa proporcionou um bom aproveitamento dos espaços, de acordo com o 

fluxo operacional existente, permitindo bom aspecto geral de organização e melhores 

condições de trabalho. Porém, a área de descarregamento do material apresentou-se 

com tamanho físico insuficiente, interferindo na fluidez das atividades. 

 

Na cooperativa COOPESOL – Leste a jornada de trabalho ocorre de segunda a 

sexta-feira, e a SLU realiza entrega de material na unidade cerca de 3 vezes por dia. 

Na Figura 82 apresenta-se o croqui, em planta, da área do galpão da cooperativa 

COOPESOL – Leste.  
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Figura 82 - Croqui, em planta, do galpão da cooperativa Coopesol – Leste.  

Fonte: MYR, 2015.
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A logística operacional inicia-se com a chegada do caminhão e sua pesagem na 

balança. Em seguida, os resíduos são descarregados dentro do silo (Figura 83). A 

triagem é realizada nas bancadas existentes na base dos silos, e os materiais triados 

e classificados, por tipo, são colocados dentro de big bags específicos e 

encaminhados para a balança. 

 

 
Figura 83 - Silo.  

Fonte: MYR, 2015. 

 

Os colaboradores relataram que o material advindo de estabelecimentos públicos e 

privados é de boa qualidade (limpo, sem rejeitos e sem contaminantes), ao contrário 

do material proveniente da coleta seletiva municipal, onde há inclusive vidros 

quebrados, ocasionando perdas de material e vulnerabilidade aos colaboradores. 

 

Na cooperativa existe um triturador de vidro, entretanto, na forma de operação atual 

este equipamento não comporta o volume de material recebido e a ser triado. Sendo 

assim, o vidro é disposto na área externa (Figura 84), quebrado manualmente (por 

meio de soquete) e armazenado, finalmente, em caçambas disponibilizadas pelos 

compradores. Naturalmente, esse tipo de procedimento ocasiona risco ao cooperado. 
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Figura 84 - Vidro disposto no pátio, para ser triturado.  

Fonte: MYR, 2015. 

 

A planta do galpão edificado permite boa organização das atividades e auxilia na 

administração das rotinas. 

 

Na cooperativa COOPERSOL – Venda Nova, a jornada de trabalho é de terça a 

sexta-feira, sendo que os resíduos recebidos são, praticamente, advindos da coleta 

seletiva realizada pela SLU/PBH. O material é entregue às terças e sextas-feiras, 

sendo que às terças são realizadas duas remessas e, às sextas, somente uma.  

 

Na Figura 85 apresenta-se o croqui, em planta, do galpão da cooperativa 

COOPERSOL – Venda Nova.  
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Figura 85 - Croqui, em planta, da cooperativa Coopersol – Venda Nova.  

Fonte: MYR, 2015
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A logística operacional inicia-se com a chegada do caminhão no galpão, para o 

descarregamento dos materiais, que permanecem no local onde foram 

descarregados. Os colaboradores se reúnem em volta e triam o material nos big bags 

(Figura 86). À medida que a triagem ocorre, a pesagem e o enfardamento são 

realizados, para não acumular bags,com materiais triados no espaço disponível, o 

qual se apresenta bastante limitado.  

 

 

 

Figura 86 - Material a ser triado.  

Fonte: MYR, 2015 

 

Existe parceria entre a COOPERSOL – Venda Nova e a COOMARP, para possibilitar 

e viabilizar a inserção do galpão em programas de incentivo do governo, em vista que 

o número reduzido de cooperados faz com que ela não se enquadre. Por não possuir 

o número necessário de integrantes para formalizar seu registro como pessoa 

jurídica, atualmente os cooperados da COOPERSOL são vinculados à COOMARP.   

 

Considerações Gerais sobre Logística 

 

Há muito espaço para ganhos de produtividade: leiaute, processos, assistência 

técnica intensa e permanente, incentivos financeiros, qualificação e requalificação 
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continuada do pessoal, monitoramento continuado, sendo aspectos em que se pode e 

se deve atuar.  

 

Em resumo, os galpões das associações e cooperativas ainda não apresentam 

logística interna bem definida, priorizando a triagem individual nos boxes, o que 

dificulta o fluxo interno do material, uma vez que não é possível definir claramente a 

linha de produção interna.  

 

A triagem dos materiais é realizada de forma semelhante entre as 

cooperativas/associações visitadas, podendo ocorrer variações, de acordo com as 

peculiaridades de cada galpão. De maneira geral, o material é entregue nos galpões, 

pela SLU, encaminhado para a área de triagem, e à medida que é triado, é colocado 

em big bags e encaminhado à balança. Os responsáveis pela balança são geralmente 

os coordenadores, e a produção (quantidade de materiais triados) é anotada e 

controlada por essas pessoas, exceto nos galpões já aderidos ao Catafácil. 

 

De acordo com a Tabela 49, nas organizações a triagem dos materiais é realizada no 

chão, em mesas ou em bancadas, sendo a última a mais utilizada entre as 

organizações, representando 45% do total. O método menos utilizado é a triagem dos 

materiais no chão, representando 22% do total, sendo também o menos indicado. 

 

Tabela 49 - Locais de realização da triagem nos empreendimentos. 

Nome empreendimento 
Como é feita a triagem? 

No chão Mesa Bancada 

Coomarp I x   

Coomarp II x   

Coopesol Leste    x 

Coopersol Venda Nova x   

Coopersoli Barreiro   x  

Asmare Ituiutaba   x 

Asmare Contorno   x 

Coopemar  x  

Associrecicle  x x 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Os equipamentos que realizam a prensagem e a trituração dos materiais são uma das 

formas que as cooperativas e associações utilizam, para a redução do volume do 
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material coletado/ recebido. A Tabela 50 apresenta qual ou quais são os processos 

realizados para redução do volume dos materiais em cada organização, sendo que 

todas elas utilizam prensa para, pelo menos, algum tipo de material, antes da 

pesagem e enfardamento. 

 

Tabela 50 - Utilização de equipamentos para redução do volume 

Nome empreendimento 
Meios de redução de volume 

Prensagem Trituração Outros 

Coomarp I x x 
Bag e depois 

prensada 

Coomarp II x  
Bag e depois 

prensada 

Coopesol Leste x x 
Bag e depois 

prensada 

Coopersol Venda Nova x x 
Bag e depois 

prensada 

Coopersoli Barreiro x x 
Bag e depois 

prensada 

Asmare Ituiutaba x x 
Bag e depois 

prensada 

Asmare Contorno x x 
Bag e depois 

prensada 

Coopemar x x 
Bag e depois 

prensada 

Associrecicle x  
Bag e depois 

prensada 
Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe 

Tramitty, 2014 e complementado por Myr, 2015. 

 

A questão da presença de rejeitos no material recebido da coleta seletiva foi 

observada pelas organizações como um ponto negativo, atraindo vetores e 

ocasionando perda considerável de material, e também gerando custos para a SLU, 

uma vez que ela realiza a coleta e destinação desses rejeitos. 

 

Em galpões que não foram devidamente projetados para a atividade realizada, em 

organizações com falhas de gestão, e/ou quando há o acúmulo expressivo de 

material (sem triagem, triados e enfardados), a área útil do galpão torna-se reduzida, 

podendo levar a uma queda na produtividade dos associados/ cooperados, 

comprometimento do bem-estar dos mesmos, e elevação dos níveis de riscos ligados 

a incêndios e presença de vetores.  
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Contudo, algumas organizações apresentaram um bom aspecto geral de limpeza e 

organização dos materiais, permitindo melhor desenvolvimento da linha de produção. 

4.3.3.6 Produção 

Dentre os materiais recicláveis entregues nas cooperativas e associações e por elas 

coletados pode-se citar, além dos recicláveis convencionais (papel, plástico, metal e 

vidro), alguns resíduos / materiais, como, eletroeletrônicos, sacos de ráfia, 

computadores, motores e outros, os quais, quase sempre estão associados a rejeitos.  

 

Os resíduos entregues às organizações são, em sua maioria, provenientes do 

Programa de Coleta Seletiva de Belo Horizonte e de diversos estabelecimentos 

geradores, públicos e privados, com exceção da Asmare - Av. do Contorno, que não 

recebe da PBH. 

 

A Tabela 51 apresenta as fontes geradoras que fornecem os materiais para 

reciclagem. 

 

Tabela 51 - Fontes dos materiais recebidos/ coletados 

Nome da 
organização 

Fontes do material coletado 

SLU 
Coleta 
própria 

Doação 
de 

órgãos 
públicos 

Doação de 
grandes 

geradores 
privados 

Doação/venda 
pela 

comunidade 
Outros 

Coomarp I x x x x x  

Coomarp II x x x  x  

Coopesol Leste  x x x x x x 

Coopersol Venda 
Nova   

x    x x 

Coopersoli Barreiro  x x x x x x 

Asmare Ituiutaba x x x    

Asmare Contorno  x x    

Coopemar x x x  x x 

Associrecicle x x x   x 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 
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As informações referentes ao material coletado/triado foram obtidas nas duas 

pesquisas realizadas nas Associações/Cooperativas (Tramitty e MYR). 

 

A Figura 87 compila os dados coletados pela primeira pesquisa, realizada pela 

empresa Trâmite em 2014. Os dados referem-se a uma média geral do total de 

material coletado/recebido e triado pelas entidades, mensalmente. 

 

 
Figura 87 - Total de material coletado/triado nas organizações. 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Como pode ser verificado no gráfico, segundo informações coletadas nas entrevistas, 

a Asmare Contorno possui a maior quantidade de material coletado/triado por mês 

(300 t/mês) e a organização de menor produção é a Coopersol Venda Nova (30 

t/mês). 

 

Quanto aos rejeitos, as estimativas da quantidade gerada pelas cooperativas e 

associações são apresentadas na Tabela 52. 

.  

35 35

150

30

127
140

300

250

40

35
70

220
250

377

517

817

1067
1107

0

200

400

600

800

1000

1200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

C
O

O
M

A
R

P
 I

C
O

O
M

A
R

P
 I

I

C
O

O
P

E
S

O
L

 L
e

s
te

C
O

O
P

E
R

S
O

L
V

e
n

d
a

 n
o

v
a

C
O

O
P

E
R

S
O

L
I

B
a

rr
e

ir
o

A
S

M
A

R
E

 I
tu

iu
ta

b
a

A
S

M
A

R
E

 C
o

n
to

rn
o

C
O

O
P

E
M

A
R

 O
e

s
te

A
S

S
O

C
IR

E
C

IC
L
E

T
o

ta
l 
g

e
ra

l 
(t

/m
ê
s
)



 

 

Página: 256/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

Tabela 52 - Relação material coletado/ recebido e o rejeito 

Nome da organização 
Total geral de material 
coletado/triado (t/mês) 

Quantidade 
de rejeito 

(t/mês) 

Representatividade 
do rejeito 

Coomarp I 35 6 17% 

Coomarp II 35 - - 

Coopesol Leste  150 13 9% 

Coopersol Venda Nova 30 10 33% 

Coopersoli Barreiro  127 24 19% 

Asmare Ituiutaba 140 - - 

Asmare Contorno 300 - - 

Coopemar 250 45 18% 

Associrecicle 40 - - 

MÉDIA 1.107 98 19% 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Salienta-se que não foram apresentados dados sobre a Coomarp II, Asmare Ituiutaba 

e Contorno e a Associrecicle, pelo fato da primeira não realizar a pesagem dos 

rejeitos e as demais não terem fornecido os dados. 

 

A coleta, transporte e destinação dos rejeitos nas Associações são efetuados pela 

SLU, sendo o mesmo destinado à CTRS Macaúbas. A prestação desse serviço, por 

parte do poder público Municipal, é parte integrante da parceria com as entidades. 

 

Com a realização da pesquisa, em 2016, pela empresa MYR, pode-se entender 

melhor os aspectos relacionados à produção das Associações e Cooperativas, bem 

como a gestão e controle relacionados. Em linhas gerais, verificou-se que o registro e 

controle dos dados dos resíduos nas entidades são precários, sendo que, em poucas, 

há essa informação de forma organizada, o que poderia ser extremamente importante 

para o planejamento e gerenciamento das atividades.  

 

Em alguns casos, por exemplo, necessitou-se recorrer às notas fiscais de venda de 

materiais, uma a uma, para registro dos valores referentes aos materiais 

comercializados. Recentemente, a Coomarp passou a utilizar o sistema Catafácil, o 

que tornou o registro e o controle mais fidedigno e acessível. 
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Com os dados obtidos na citada pesquisa, foi calculada, então, a média mensal, para 

cada parâmetro, e para cada entidade. Os valores são apresentados na Tabela 53 a 

seguir. 

 

Os parâmetros para os quais não se obteve taxa de resposta maior que 50% foram 

desconsiderados, sendo, dessa forma, as cédulas apresentadas em branco na tabela. 

Neste aspecto, deve-se ressaltar que, quando foi informado que o valor é igual a 0 

(zero) para algum parâmetro – resíduo recebido por terceiros, por exemplo – 

considerou-se este valor como resposta obtida. 

 

Especificamente referente às entidades Coomarp (Unidades 1 e 2) e Coopersol 

Venda Nova, apesar dessas atuarem em 3 galpões distintos, os valores foram obtidos 

de forma agrupada. 
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Tabela 53 – Média mensal (2014 e 2015) - resíduos coletados/destinados pelas associações e cooperativas  

Cooperativa / Associação 

Resíduos - Entrada (t) Resíduos - Saída (t) 

Coletado 
Recebido 
da SLU 

Recebido 
de outros 

Entrada 
Total 

Rejeito 
destinado 

Resíduos 
recicláveis 

comercializados 

Saída  
Total 

ASMARE CONTORNO 0,00 0,00           

ASMARE ITUIUTABA           144,77 144,77 

ASSOCIRECICLE 21,08 43,27   64,34   64,34 64,34 

COMARP Pampulha – Unidade 1 
+ Unidade 2 + COOPERSOL 
Venda Nova 

18,33   16,81 35,14   149,24 149,24 

COOPEMAR 27,68     27,68 34,19 132,85 167,05 

COOPERSOLI 14,59 96,32 0,00 110,91 22,60 84,36 106,96 

COOPERSOL LESTE 4,97 118,76 0,00 123,73 16,05 85,35 101,40 

MÉDIA GERAL MENSAL - Por 
galpão 

10,83 64,59 3,36 78,78 24,28 82,62 106,90 

PROJEÇÃO ANUAL -  Por galpão 129,96 775,03 40,35 945,34 291,36 991,39 1.282,75 

PROJEÇÃO ANUAL - Total (9 
galpões) 

1.169,61 6.975,30 363,17 8.508,08 2.622,24 8.922,50 11.544,74 

 

Fonte: Elaborado a partir de pesquisa realizada pela equipe MYR em 2016 
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Para o cálculo da média mensal, considerou-se o quantitativo de 

Associações/Cooperativas que responderam cada parâmetro. Para as entidades 

Coomarp (1 e 2) e Coopersol Venda Nova, apesar dos dados terem sidos informados 

de forma agrupada, no cálculo da média mensal, considerou-se que essas são 3 

entidades distintas, como ocorre na realidade. 

 

Para o cálculo da projeção anual, por entidade, mutiplicou-se a média mensal obtida 

por 12 meses e, para o cálculo da projeção anual total, mutiplicou-se a projeção anual 

pelo número de galpões (9). 

 

Os valores totais de resíduos (entrada e saída) apresentados na Tabela 53 são 

resultados de somas simples, como descrito abaixo: 

 Resíduos Entrada – Total: soma dos parâmetros resíduo coletado, resíduo 

recebido da SLU, resíduo recebido de outros; 

 Resíduos Saída – Total:  soma dos parâmetros Rejeito destinado e resíduos 

recicláveis comercializados. 

 

Quanto aos resíduos internalizados nos processos das Associações/Cooperativas, 

segundo a projeção anual para as sete organizações, a quantidade é de 8.508,08 

toneladas.  

 

A fonte mais representativa de resíduos é, naturalmente, o Programa Municipal de 

Coleta Seletiva, que foi responsável por destinar, às organizações, um total de 

6.975,30 t, projeção anual sob a média mensal - que representa 81,98% do total 

beneficiado, valor esse bem próximo ao informado, pela SLU, para o ano de 2013, 

que é de 6.913,58 t.  

 

Apesar de apresentarem períodos distintos, a comparação entre as bases de dados 

(pesquisa MYR e SLU) é válida, uma vez que a variação do volume total coletado 

pelo Programa Municipal de Coleta Seletiva é estável, não sofrendo variações 

significativas ao longo dos anos.  
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Segundo o Banco do Brasil (2012), a massa total de resíduos comercializados pelas 

organizações analisadas neste diagnóstico totalizou, em dezembro de 2011, 922 

t/mês.  

 

Apesar do estudo apresentar dados referentes a outros meses (dez/11 a abril/12), 

entretanto, não é possível estratificá-los, de forma a utilizar somente aqueles 

referentes às entidades foco desse diagnóstico. Dessa forma, não é justificável aplicar 

o valor apresentado para Dez/11 em uma projeção anual, fato que impede a 

comparação com os dados anteriormente apresentados.  

 

Ainda de acordo com o estudo supracitado, as proporções de materiais 

comercializados em dezembro de 2011, foram de: 78% de papel; 12% de vidro; 8% 

de plásticos; e 2% de metais. 

 

Quanto aos demais resíduos inseridos nos processos das organizações, esses 

somam 18,02%, dos quais 13,75%, ou 1.169,61 t são coletados pelas próprias 

entidades e 4,27% (363,17 t) são oriundos de doações diversas. 

 

Quanto ao uso das estruturas das entidades beneficiadas pelo Programa Municipal de 

Coleta Seletiva, para triagem de resíduos provenientes de outras fontes, além do 

coletado pelo poder público Municipal, essa é uma prática polêmica e já comumente 

discutida, principalmente durante as institucionalizadas reuniões do Fórum Municipal 

Lixo e Cidadania.  

 

Dentre as fontes de resíduos distintas da SLU estão, principalmente, grandes 

geradores, que, segundo a legislação em vigor, são responsáveis pelo resíduo 

gerado, devendo os mesmos arcar com os ônus dos processos de coleta, transporte e 

destinação; fato esse que não ocorre quando o resíduo é encaminhado às entidades 

em questão. Com isso, a estrutura das entidades é sobrecarregada, não sendo o 

poder público - e os munícipes - beneficiados diretamente pela ação.  
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Ou seja, caso as entidades beneficiadas pela PBH não recebessem ou coletassem 

resíduos de terceiros haveria disponibilidade de aumento do beneficiamento de 

resíduos oriundos do Programa Municipal de Coleta Seletiva, sem o aumento de 

investimentos ou custos por parte do poder público.  

 

Quanto aos resíduos externalizados pelas entidades, do total de 11.544,74 t (projeção 

anual sob a média mensal), 2.622,24 t são considerados rejeitos, os quais 

representam 22,71% do total comercializado/destinado. 

 

Comparando o fluxo de resíduos nas entidades (entrada x saída), o total de 11.544,74 

t de resíduos que saiu das associações/cooperativas (projeção anual sob a média 

mensal) representa 136% do total de resíduos que entrou nas entidades (8.508,08 t), 

o que pode representar inconsistência dos dados, devido à baixa taxa de resposta 

dos dados de entrada de resíduos; e/ou ainda representar que houve comercialização 

de estoque de material recebido em período anterior à análise da pesquisa (2014). 

Esse fato pode ter ocorrido, entretanto, não significativamente, uma vez que, como 

visto anteriormente, as entidades em análise não apresentam área disponível para 

estoques consideráveis de materiais. 

4.3.3.7 Comercialização 

Após a triagem e processamento realizado pelas cooperativas e associações, os 

materiais são comercializados. Dentre os materiais vendidos, pode-se destacar o 

papel, plástico, papelão, vidro, metal e tetra pack, dentre outros. O Quadro 7 

apresenta a quantidade (toneladas) e preço dos materiais comercializados por mês. 
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Quadro 7 - Tipologia do material e quantidade comercializada informada por organização 

Material 

COOMARP Pampulha - Unidade 1 COOPESOL Leste COOPERSOLI Barreiro ASMARE Ituiutaba ASMARE Contorno COOPEMAR Oeste 

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

M
E

T
A

L
 

Latinha/Alumínio 0,50 2.600,00  1.300,00       -        -    0,64 2.800,00   1.792,00       -      
 

-    

Sucata 26,00 250,00  6.500,00  4,00 300,00  1.200,00  2,87 300,00  861,00  4,00 270,00  1.080,00  15,00  270,00  4.050,00  8,00 250,00 
          

2.000,00  

P
A

P
E

L
 

Jornal 12,00 320,00  3.840,00  20,00 320,00   6.400,00  6,65 320,00   2.128,00  9,20  410,00  3.772,00       -      
 

-    

Jornal / Revista     -        -        -        -    7,00   280,00  1.960,00    
 

-    

Papel Branco      -    9,41 400,00  3.764,00  9,09  400,00   3.636,00       -         -      
 

-    

Papel Misto 5,00 180,00  900,00  20,11 180,00  3.619,80  21,21  180,00  3.817,80  20,00  420,00  8.400,00   10,00   200,00  2.000,00    
 

 -    

Papelão 3,00 350,00   1.050,00  18,60  350,00  6.510,00  46,41  350,00  16.243,50       -     20,00   370,00  7.400,00    
 

 -    

Papelão especial 4,00  350,00   1.400,00      -         -        -     40,00   430,00  17.200,00  71,00 360,00 25.560,00  

Papelão comum Fino      -        -         -    20,00  430,00  8.600,00      -      
 

 -    

Papelão especial 
Grosso 

     -         -         -    20,00  380,00  7.600,00      -      
 

 -    

Revista 8,00 200,00  1.600,00      -        -        -         -      
 

 -    

V
ID

R
O

 

Vidro      -    30,00  80,00   2.400,00  20,00  20,00  400,00      -         -    67,00 20,00  1.340,00  

Vidro Misto 22,00  70,00   1.540,00       -        -        -        -      
 

 -    

Continua... 
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Material 

COOMARP Pampulha - Unidade 1 COOPESOL Leste COOPERSOLI Barreiro ASMARE Ituiutaba ASMARE Contorno COOPEMAR Oeste 

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

Quant. 
(t/mês) 

 Valor 
(R$/ton)  

 Valor Total 
(R$/ton)  

P
L

Á
S

T
IC

O
 

Big Bag      -         -    1,72  250,00   430,00       -         -      
 

 -    

Copinho      -         -    1,43  550,00   786,50       -         -      
 

 -    

Mistura PET      -         -    0,46  1.800,00   828,00       -     30,00   1.500,00  45.000,00    
 

-    

Outros Plásticos 3,00 1.100,00   3.300,00       -         -         -         -    20,00 600,00 12.000,00  

Outros Plásticos 
Incolores 

    -    1,50  1.400,00   2.100,00       -        -        -      
 

-    

PAD Colorido      -        -    0,57  1.300,00   741,00       -         -      
 

-    

PAD Leitoso      -         -    0,91  1.600,00   1.456,00       -     20,00  1.700,00   34.000,00    
 

-    

PET 2,00  1.800,00   3.600,00  2,00  1.800,00   3.600,00  2,12  1.800,00   3.816,00  2,80  2.100,00   5.880,00       -    25,00 1.400,00  35.000,00  

PET Óleo      -         -    0,10  600,00   60,00       -        -      
 

 -    

Plástico Branco      -         -    1,94  1.400,00   2.716,00       -        -      
 

 -    

Plástico Colorido      -    1,40  800,00  1.120,00  3,85  800,00   3.080,00       -         -      
 

 -    

Plástico Duro      -         -         -    2,60  1.400,00  3.640,00   15,00   400,00   6.000,00    
 

 -    

PP 3,50  1.100,00   3.850,00       -    1,39  800,00   1.112,00  3,60  600,00   2.160,00  10,00   900,00   9.000,00    
 

-    

Sacolinha Colorida 3,00 800,00   2.400,00       -         -    5,60 900,00   5.040,00      -    2,00 650,00  1.300,00  

Sacolinha Trans./EVA 1,50  1.400,00   2.100,00       -         -    4,00  1.100,00   4.400,00       -    2,00 1.000,00 2.000,00  

Tetra Pak 3,00  250,00   750,00  7,09  250,00  1.772,50  1,91  250,00   477,50  1,60  200,00   320,00  60,00   20,00  1.200,00  3,50 250,00 875,00  

Total 96,50  -  - 114,11  -  - 122,63  -  - 94,04  -  - 227,00  -  - 198,50 
- 

- 

Arrecadação Total R$ 34.130,00 R$ 32.486,30 R$ 42.589,30 R$ 52.684,00 R$ 127.810,00 R$ 80.075,00 

 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014.
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A Tabela 54 apresenta o tipo de comercialização realizada pelas cooperativas e pelas 

associações, sendo que dentre todas elas, apenas 02 (duas) informaram que não 

realizam comercialização em rede, ou seja, 67% das cooperativas e associações 

regulamentadas em Belo Horizonte já realizam a comercialização em rede. 

 

Tabela 54 - Comercialização em rede   

Nome organização Comercializam em rede Não comercializam em rede 

Coomarp I x   

Coopesol Leste   x 

Coopersol Venda Nova   x 

Asmare Ituiutaba x   

Asmare Contorno x   

Coopemar x   

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Segundo o Banco do Brasil (2012), foram identificados pelo menos 19 compradores de 

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

somente dois deles são proprietários de diversos depósitos. Eles estimulam o 

surgimento de novos depósitos, com empréstimo de dinheiro e equipamentos, na 

condição de exclusividade na negociação. 

 

Esses compradores de materiais recicláveis das associações e cooperativas são 

relacionados na Tabela 55, a seguir. 
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Tabela 55 - Clientes /compradores informados pelas cooperativas/ associações e demais organizações 

 

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

Comarp I Coopersol Leste Coopersol Venda Nova Coopersoli Barreiro Aamare Ituiutaba Asmare Contorno Coopemar

AcellorMittal Sabará – MG - Metal

CRB Belo Horizonte – MG Plásticos e papéis Papel, PET e plástico Papel, PET e plástico Plástico e papel Papel e plástico Papelão, papel e plástico Papel

CPM Belo Horizonte – MG Sucata e latinha

CWR Contagem – MG - - Latinha

Eldorado PET Belo Horizonte – MG - - PET PAD

GREEN Contagem – MG Plástico duro -

Heleno Albino - - Sucata

JFR Belo Horizonte – MG Metal e sucata -

JR Comércio Belo Horizonte – MG - - Sucata Plástico

Mazetto São Paulo – SP - Vidro

Real Comércio - - - Latinha

Real Latinhas Belo Horizonte – MG - Alumínio

Santa Maria Belo Horizonte – MG Plásticos e papéis - Papel, PET e plástico Plástico e papel Papel e plástico Papelão, papel e plástico Papel

Santos Reciclagem Belo Horizonte - - PRAD

SL Plástico - - - Plástico

SuperLine Belo Horizonte – MG Plástico duro -

SuperPaine Brasil Belo Horizonte – MG - Plástico

Vila Rica Plásticos Contagem – MG - - Plástico PP

Wargos Belo Horizonte – MG Plásticos e papéis - Plástico e Papel

Tipo de material
Empresas parceiras Localização
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Dentre as empresas clientes/compradores, observa-se que a Santa Maria compra de 

06 (seis) dos 09 (nove) galpões, e dois deles não forneceram informações quanto a 

seus compradores - Coomarp II e Associrecicle. 

 

Dentre as formas de recebimento pelo material comercializado, a maior parte diz 

receber pela venda à vista, conforme apresentado na Figura 88. 

 

 

Figura 88 - Formas de recebimento pela venda.  

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

4.3.3.8 Remuneração 

A organização, de forma conjunta com seus associados/cooperados, é que define 

como serão distribuídos os rendimentos e como será realizado o pagamento: a 

frequência com que os pagamentos serão efetuados (semanalmente, quinzenalmente 

ou mensalmente), e se o valor das vendas será pago igualmente entre os catadores ou 

se cada um receberá conforme sua produtividade (triagem). Existem também aquelas 

funções que, geralmente, têm valor de rendimento fixo como: 

coordenação/administrativo, prensistas e motoristas. 

 

A Tabela 56, a seguir, apresenta a remuneração média mensal dos colaboradores nas 

respectivas associações/ cooperativas.  
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Tabela 56 - Remuneração média por unidade 

Organização Remuneração média (R$/mês) 

COOMARP Pampulha – Unidade 1 1.100,00 

COOMARP Pampulha – Unidade 2 1.000,00 

COOPERSOL Leste 750,00 

COOPERSOL Venda nova 750,00 

COOPERSOLI Barreiro 600,00 

ASMARE Ituiutaba 1.400,00 

ASMARE Contorno 1.112,00 

COOPEMAR Oeste 850,00 

ASSOCIRECICLE 850,00 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Observa-se que a remuneração média dos colaboradores é de R$ 934,37, variando de 

R$ 600,00 (Coopersoli Barreiro) a R$1.400,00 (Asmare Ituiutaba).  

 

De acordo com o Banco do Brasil (2012), entre Dezembro/2011 e Maio/2012, a 

remuneração média foi de R$ 788,33, sendo os valores coerentes, se considerada a 

inflação do período. 

 

Como forma de complementação à renda dos catadores filiados às organizações, 

destaca-se o Programa Bolsa Reciclagem, iniciativa do estado de Minas Gerais por 

meio da Lei nº. 19.823/11, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro às 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Esse incentivo se 

justifica, sendo uma contraprestação pelos serviços ambientais intrínsecos na atividade 

exercida.  

 

O incentivo é concedido trimestralmente, em forma de auxílio pecuniário, mediante 

alguns pré-requisitos. Os valores são repassados para as organizações, as quais 

devem beneficiar os cooperados/associados com, no mínimo, 90% do valor, podendo o 

restante ser utilizado em custeios e/ou investimentos no empreendimento. 
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Conforme regulamentação pelo Decreto nº. 45.975/12, o valor a ser repassado pelo 

Programa Bolsa Reciclagem depende diretamente do total apurado do material 

reciclável comercializado por cada organização e de um coeficiente “k”, determinado 

pelo Comitê Gestor em “...acordo com o grau de relevância do incentivo à segregação, 

o enfardamento e a comercialização do mesmo, tendo como base o serviço ambiental 

prestado” (Figura 89). 

 

 

Figura 89 - Valor médio de remuneração pela Bolsa Reciclagem e preço médio de 
comercialização dos recicláveis.  

Fonte: CMRR, 2016.  

 

Segundo dados veiculados pelo Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), 

em 2012/2013 o valor trimestral de transferência do Programa Bolsa Reciclagem foi em 

torno de 5,6 milhões de reais, em resposta a uma produtividade aproximada de 45,5 mil 

toneladas de resíduos e um valor de comercialização de 17,5 milhões de reais. Em 

2014, 102 organizações, distribuídas em 89 municípios, foram beneficiadas no Estado 

(CMRR, 2014). 
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4.3.3.9  Outras Informações 

Demandas 

 

Através da pesquisa realizada pela empresa Tramitty foram reunidas, a partir da 

pesquisa de campo, as principais reivindicações por investimentos correlatos à 

estrutura dos galpões e aos equipamentos, conforme apresentado na Tabela 57, a 

seguir: 

 

Tabela 57 - Reivindicações das organizações  

Nome da unidade Quanto ao galpão Quanto aos equipamentos 

Coomarp I 

Uma unidade que possa unir as 
Unidades I, II e Venda Nova, com, no 
mínimo uma área de 5000 m² e 
galpão de 2 a 3 mil m², se possível, 
com forma de triagem multimodal. 

Equipamentos multimodais que 
possam ampliar a capacidade de 
produção para 30 ton/dia.. 

Coomarp II Um galpão próprio.  
Aquisição de triturador de papel, 
prensas e balanças 

Coopesol Leste Melhoria e ampliação do galpão  
Manutenção de 03 prensas e 
carrinhos 

Coopersol Venda Nova Um galpão grande.. 
Aquisição de outro galpão com  
esteira para triagem. 

Coopersol Barreiro Ampliação e reforma do galpão 
existente 

- 

Asmare Ituiutaba Reforma do galpão existente - 

Asmare Contorno Reforma geral na infraestrutura do 
galpão existente  

Aquisição de carrinho de fardos; 
manutenção no elevador de 
carga e prensas 

Coopemar Um galpão próprio na Regional 
Oeste. 

01 caminhão empilhadeira para 
coleta, 01 sprinter para transporte 
dos cooperados; 01 esteira, 01 
triturador de vidro industrial e 01 
prensa horizontal 

Associrecicle Um galpão  próprio.  
 

- 

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

A Tabela 58 e a Figura 90 apresentam a demanda relatada para capacitação dos 

cooperados/associados, evidenciando que há maior interesse sobre determinados 

temas. 
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Tabela 58 - Demanda por capacitação 

Nome da unidade 
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Coomarp I x x x x x x x x x x x x x 

Coomarp II x x x x x  x x x x x x  

Coopesol Leste x x   x    x x  x x 

Coopersol Venda Nova x   x x   x x x  x x 

Coopersoli Barreiro x x  x x x x  x x x x  

Asmare Ituiutaba  x  x x   x x   x  

Asmare Contorno x x x x x x x x x x x x  

Coopemar x x x x x x x x x x x   

Associrecicle x  x    x x x x    

TOTAL: 8 7 5 7 8 4 6 7 9 8 5 7 3 

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

Figura 90 - Necessidade de capacitação - realização de trabalho em equipe.  

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

A  Tabela 59 apresenta o levantamento de outras diversas demandas apresentadas 

pelas organizações, sendo, as mais recorrentes, as relacionadas com material de 

divulgação e melhor remuneração do trabalho dos profissionais. Por outro lado, não 
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houve nenhuma demanda relacionada com a legalização da cooperativa/ associação, 

ainda que essa seja necessária, em algumas delas. 

 

Tabela 59 – Outras demandas 

Nome da unidade 
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Coomarp I  x x x x x x 

Coomarp II   x x x  x 

Coopesol Leste  x x x x x x 

Coopersol Venda Nova  x x x x  x 

Coopersoli Barreiro    x x x x 

Asmare Ituiutaba   x x x  x 

Asmare Contorno     x  x 

Coopemar   x x x x x 

Associrecicle        

TOTAL: 0 3 6 7 8 4 8 

Fonte: Tramitty, 2014. 

 

Atendimento de Saúde 

 

Em todas as organizações, os cooperados/associados informaram que são atendidos 

por serviços públicos de saúde e assistência social, dentre eles: Centros de Saúde; 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social; SUAS (BPC) – Sistema Único de Assistência 

Social (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social); SUS – Sistema 

Único de Saúde; UPA – Unidade de Pronto Atendimento. 
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A proporção da utilização declarada para cada tipo de atendimento é apresentada na 

Figura 91, sendo que, dentre os atendimentos de serviços de saúde, a maioria dos 

colaboradores utilizam Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

 

Figura 91 - Utilização dos respectivos serviços públicos por organização.  

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

Contribuição ao INSS 

 

Conforme apresentado na Tabela 60, três organizações informaram que seus membros 

não recolhem INSS, sendo eles: Coomarp – Unidade I, Coopersoli Barreiro e 

Coopemar. Nas demais organizações, 94 colaboradores informaram que recolhem 

INSS. 

 

Tabela 60 - Número de cooperados/ associados que recolhem contribuição ao INSS 

Nome unidade 
Nº de 

cooperados/associados 
que recolhem INSS 

     Coomarp I 11 

Coomarp II 0 

Coopesol Leste 35 

Coopersol Venda Nova 6 

Coopersoli Barreiro 0 

Asmare Ituiutaba 36 

Asmare Contorno 6 

Coopemar 0 

Associrecicle - 

TOTAL 94 
Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 
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Consumo de Álcool e/ ou Entorpecentes 

 

Segundo o questionário aplicado, apenas quatro unidades (Coopesol Leste, Coopersoli 

Barreiro, Asmare Contorno e Associrecicle) informaram sobre a ocorrência de uso de 

álcool e/ ou drogas entre os colaboradores, conforme apresentado na Tabela 61. 

 

Tabela 61 - Ocorrência do consumo de álcool ou drogas 

Organização Identificam Não identificam 

COOMARP Pampulha – Unidade 1  1 

COOMARP Pampulha - Unidade 2  1 

COOPESOL Leste 1  

COOPERSOL Venda nova  1 

COOPERSOLI Barreiro 1  

ASMARE Ituiutaba  1 

ASMARE Contorno 1  

COOPEMAR Oeste  1 

ASSOCIRECICLE 1  

TOTAL 4 5 

Fonte: Elaborado a partir dos questionários aplicados pela equipe Tramitty, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 61, dentre as cooperativas e associações cadastradas, 

apenas 45% apresentam ocorrência de consumo de álcool e/ ou drogas pelos 

colaboradores.  

 

Apenas uma organização (Coopesol Leste) realiza o acompanhamento dos 

colaboradores pelo SUS. A Coomarp Unidade I informou que ampara a recuperação de 

3 (três) colaboradores. As duas unidades da Asmare declararam em questionário que 

não há programas de auxílio aos colaboradores, para exaurir o vício. 

4.3.3.10  Considerações  

As associações e cooperativas de materiais recicláveis são de extrema importância 

para o Programa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis no município de Belo 

Horizonte, desempenhando um serviço ambiental ao município, motivo pelo qual, 

devem estar alinhadas às ações de melhoria e ampliação do mesmo.  
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Neste aspecto, deve-se considerar as condições operacionais apresentadas por essas 

entidades no Município de Belo Horizonte, que influenciam diretamente no potencial de 

produtividade.  

 

De forma geral, os galpões não apresentam logística de produção definida, tendo em 

vista que os espaços não foram concebidos para essa função. Quando projetados pelo 

Poder Público, foi feita opção por uma etapa de transição, entre tecnologias manuais, 

para posterior emprego de tecnologias mecanizadas, por exemplo, utilização de silo 

com bancada, em contraposição ao silo com esteira mecanizada, ou outros 

equipamentos mecanizados que pudessem gerar mais dependência do Poder Público, 

face à necessidade de arcar com custos de manutenção constante.  

 

Além disso, é necessária uma evolução no sentido da aceitação, pelos cooperados, de 

alteração da rotina de trabalho, a partir da mecanização dos processos, uma vez que a 

produtividade deixará de ser apurada individualmente e passará a ser coletiva. 

 

A ampliação do Programa de Coleta Seletiva no Município pode, e deve considerar a 

participação ativa dessas associações, o que naturalmente demandará, das mesmas, 

envolvimento e comprometimento profissional, assim como uma atuação mais 

empreendedora. Nesse sentido, como exemplo, a SLU lançou o projeto piloto, através 

de chamamento público no 2o semestre de 2015, para que uma associação/cooperativa 

seja responsável, desde a coleta e transporte, até o processamento dos materiais 

recicláveis nos galpões, o que já está sendo realizado. 

 
 

4.4 RESÍDUOS ESPECIAIS 

 

São considerados resíduos sólidos especiais, de acordo com a Lei Municipal no 

10.534/12, àqueles que “por seu volume, peso, grau de periculosidade ou 

degradabilidade, ou por outras especificidades, requeiram procedimentos especiais 

para o seu manejo e destinação, considerando os impactos negativos e os riscos à 
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saúde e ao meio ambiente”. Os resíduos considerados especiais são descritos no item 

1.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/12, é responsabilidade do gerador a coleta, o 

transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos especiais, devendo 

proceder de acordo com a legislação específica, normas ambientais e demais 

disposições. A SLU, em caráter facultativo, e a seu exclusivo critério, poderá realizar 

esses serviços cobrando o respectivo preço público, sendo os mesmos atualmente 

ofertados para: 

 Resíduos com características domiciliares, gerado, por grandes geradores; 

 Resíduos de serviços de saúde, apesar de estar em processo de encerramento 

da prestação do serviço, exceto para estabelecimentos públicos municipais.  

 

O poder público municipal, através da SLU, realiza ainda alguns serviços referentes 

aos resíduos especiais, mas que não estão associados a geradores específicos, a 

saber: 

 Limpeza de pontos de deposições clandestinas, com coleta de resíduos da 

construção civil e volumosos; 

 Remoção de carcaças e veículos abandonados; 

 Gerenciamento da arborização urbana, com consequente geração de resíduo de 

poda. 

 

Deve-se mencionar, ainda, que a prestação de serviço pelo poder público municipal, 

relacionada aos resíduos sólidos especiais, segundo a Lei Municipal no 10534/12, não 

poderá ocorrer para os 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 lubrificação de veículos ou 

assemelhados, e resíduos provenientes de limpeza de caixa de gordura ou 

outros produtos pastosos, que exalem odores desagradáveis; 

 Resíduos químicos em geral; 

 Resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos; 

 Rejeitos radioativos;  
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 Demais resíduos classe I -perigosos. 

 

A seguir é apresentado o diagnóstico dos resíduos sólidos especiais gerados no 

município de Belo Horizonte, conforme organização a seguir descrita: 

 Resíduos de serviços de saúde; 

 Resíduos da construção civil e volumosos; 

 Resíduos equiparados ao domiciliar - Grandes geradores; 

 Resíduos de poda e similares; 

 Resíduos orgânicos – Feiras, sacolões e congêneres; 

 Resíduos passíveis de logística reversa: 

 Pilhas e baterias 

 Óleos lubrificantes e embalagens 

 Lâmpadas fluorescentes 

 Produtos eletroeletrônicos 

 Pneus 

 Embalagens de agrotóxicos 

 Embalagens em geral 

 Resíduos de medicamentos 

 Veículos em fim de vida útil 

 Resíduos de serviços de transporte  

 Resíduos de serviço de saneamento 

 Resíduos industriais 

 Resíduos de mineração 

 Resíduos agrossilvopastoris 

 

Apresenta-se, no item 4.4.12, o panorama geral do arcabouço legal e da situação atual 

da obrigatoriedade de apresentação de Planos de Gerenciamento de Resíduos . 
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4.4.1 Resíduos de Serviços de Saúde 

A Resolução Conama no 358/2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final 

dos Resíduos de Serviços de Saúde -RSS, e dá outras providências, define que esses 

resíduos são 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, entre outros similares. 

 

Os RSS são classificados de acordo com as Resoluções ANVISA - RDC no 306/2004 e 

CONAMA no 358/2005, em cinco grupos, como descrito a seguir: 

Grupo A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar 
risco de infecção. [...] 

Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxidade. [...] 

Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
eliminação especificados nas normas da CNEN e para os quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista. [...] 

Grupo D: Não apresentem risco biológico, químico ou radiativo à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. [...] 

Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes [...]. 
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A Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA RDC no 306/2004, apresenta o 

detalhamento acerca dos procedimentos de gerenciamento de RSS, sendo uma 

referência a ser seguida por todos os agentes envolvidos no fluxo da gestão dos 

resíduos. Ressalta-se, portanto, que o arcabouço legal relacionado ao tema é amplo. 

 

A Resolução CONAMA no 358/05 preconiza, que é de responsabilidade do gerador de 

RSS, o gerenciamento de seus resíduos, desde a geração até a disposição final, 

cabendo ao poder público a fiscalização e imposição das penalidades administrativas 

previstas na legislação pertinente. Seu enfoque principal consiste no tratamento e na 

disposição final dos RSS. 

 

Ainda no âmbito federal, a PNRS preconiza que o PGRSS é parte integrante do 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento. No caso de 

empreendimentos não sujeitos ao licenciamento ambiental, a aprovação do PGRSS 

cabe à autoridade municipal competente. 

 

No âmbito estadual, a Deliberação Normativa COPAM no 171/2011 estabelece 

diretrizes para os sistemas de tratamento e disposição final dos RSS no Estado de 

Minas Gerais, mencionando que o transporte rodoviário de determinados RSS, o 

recebimento, transferência, tratamento e disposição final deverão estar licenciados, de 

acordo com legislação específica. 

 

No âmbito Municipal, a Lei no 10.534 dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços e o 

manejo de resíduos sólidos urbanos no Município. Existem, ainda, decreto e portarias 

municipais da SLU com conteúdo voltado para RSS. 

 

Em Belo Horizonte, o Decreto Municipal no 12.165/2005 apresenta diretrizes básicas e 

regulamento técnico para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde no Município – PGRSS. Esse Decreto estabelece que o gerador deve aprovar 

PGRSS, elaborado por profissional habilitado pelo respectivo conselho de classe, com 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou documento similar, 

quando couber. O escopo do plano inclui os aspectos referentes ao manejo dos 

resíduos, nas fases de intraestabelecimento e extraestabelecimento. 
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O Decreto em questão apresenta as atribuições dos órgãos envolvidos nos processos 

de avaliação, aprovação e fiscalização do PGRSS, a saber: 

 SMSA/VISA - Avalia, aprova e fiscaliza geradores de RSS, na fase de 

intraestabelecimento; 

 SLU - Avalia e aprova aspectos da fase de intraestabelecimento, no que diz 

respeito ao acondicionamento e armazenamento final e, na fase de 

extraestabelecimento, nos aspectos de coleta e transporte, tratamento e 

disposição final dos RSS; 

 SMMA/SMSU - Avaliam e aprovam, de forma integrada com a SLU, por meio do 

licenciamento ambiental/urbanístico, os projetos relacionados à coleta, 

transporte externo, estação de transferência, tratamento e disposição final dos 

RSS.  

 CNEN - Analisa e aprova a proposta de gestão de RSS do Grupo C, em 

empreendimentos geradores de resíduos deste grupo.   

 

Esse Decreto está sendo revisado pelo poder público municipal, com o objetivo de 

otimizar o fluxo e a forma de elaboração, análise e aprovação dos PGRSS. Estão 

sendo propostos modelos de formulários distintos para os geradores de RSS, 

simplificado e completo, utilizando-se, como critério de diferenciação, o tipo de resíduo 

gerado. 

 

Além dos dispositivos legais, outras ferramentas para apoio à gestão e gerenciamento 

de RSS estão disponíveis no Estado, Região Metropolitana e Município, quais sejam:  

 Manual de Gerenciamento de RSS, publicado pela FEAM, em 2008; 

 Plano Estadual de Resíduos de Minas Gerais, em processo de elaboração pelo 

Estado; 

 Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos para Região e Colar Metropolitanos; 

 Plano Metropolitano de Gestão de RSS e RCC, integrando 50 municípios do 

Colar Metropolitano. 

 

Em Belo Horizonte, a SLU e a Secretaria Municipal de Saúde -SMSA estão 

desenvolvendo um trabalho conjunto para otimizar a gestão dos RSS provenientes dos 
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estabelecimentos de saúde das unidades municipais, tanto para a elaboração dos 

PGRSS desses estabelecimentos, como para a execução da coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos gerados nesses locais. 

 

Essa melhoria é necessária, uma vez que a maioria das unidades municipais de saúde 

não possui PGRSS aprovado e implantado. Por conta disso, todo resíduo gerado é 

considerado como infectante, o que eleva os custos de manejo para a administração 

pública, assim como restringe as possibilidades de seu transporte e destinação final. 

4.4.1.1 Geração de RSS 

Embora representem uma pequena parcela do total de resíduos sólidos urbanos 

gerados (1 a 3%), os resíduos de serviços de saúde apresentam características que 

demandam cuidados especiais, em razão da presença de agentes biológicos, 

patogênicos e químicos/tóxicos, que podem causar danos à saúde humana e ao meio 

ambiente (PMGIRSS, 2014). 

 

Diante da variedade de fatores que influenciam a geração de RSS, bem como as 

dificuldades associadas à medição dos resíduos gerados, pode-se dizer que não é fácil 

estabelecer metodologias de apuração da quantidade gerada e da caracterização 

desses resíduos, mas referências existem e podem ser utilizadas, como forma de 

embasamento teórico. 

 

Em Belo Horizonte, segundo informações da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE), existem 5.301 estabelecimentos de saúde, que são os principais 

geradores de RSS. Destes, 92,5% são estabelecimentos privados, sendo outros 6,5% 

municipais e 1% federal e estadual (PMGIRSS, 2014).  

 

Há ainda geradores de RSS não quantificados nesse total, para os quais não existem 

estimativas, tais como, dentistas e outros prestadores de serviços de saúde registrados 

como pessoa física, não cadastrados no CNAE, e também geradores residenciais, 

quando em tratamento domiciliar. 
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O Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

- PMGIRSS (2014) apresenta a estimativa de geração de RSS em diferentes países, 

dentre os quais o Brasil, demonstrada na Tabela 62. Uma análise comparativa desses 

valores sugere que há uma tendência de aumento na taxa de geração de RSS no 

Brasil, nos próximos anos, devido ao incremento da tecnologia e maior acessibilidade 

aos procedimentos de saúde pela população. 

 

Tabela 62 - Geração de resíduos por leito a cada dia, em diferentes locais 

Região Geração de RSS (kg/leito/dia) 

América do Norte 7 - 10 

Estados Unidos 5,6 - 6,8 

Brasil 2,63 

México 1,3 – 3 

Fonte: PMGIRSS, 2014 

Considerando a diversidade de abrangência das tipologias de geradores de RSS, 

conclui-se que a estimativa de geração apresentada desconsidera muitos 

estabelecimentos de saúde, que prescindem de leitos.  

 

Segundo dados da OMS, também apresentados pelo PMGIRSS (2014), os RSS são 

compostos por: 

 80% de resíduos com características similares aos dos domésticos (Grupo D); 

 15% de resíduos biológicos (Grupo A); 

 3% de resíduos químicos e farmacêuticos (Grupo B); 

 1% de resíduos perfurocortantes (Grupo E); 

 1% de outros resíduos, como os radioativos (Grupo C). 

 

No âmbito Municipal, a geração de RSS pode ser estimada, ao menos parcialmente, 

com base no levantamento de dados constantes nos PGRSS aprovados pela PBH. 

Essa metodologia foi empregada por Borges (2014) no Estudo de geração de resíduos 

de serviços de saúde de grandes geradores, sujeitos a licenciamento em Belo 

Horizonte, realizado em Setembro de 2014.  
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O estudo considerou a metade dos estabelecimentos de saúde de grande porte 

(hospitais e clínicas) localizados no Município e sujeitos ao licenciamento ambiental, ou 

seja, 33 dos 67 existentes à época. Do total pesquisado, 45% eram da Rede Privada 

(15 estabelecimentos), enquanto os demais 55% eram divididos entre Rede Pública e 

Filantrópica (9 estabelecimentos cada). 

 

Segundo o estudo, a geração total dos 33 estabelecimentos foi de 21.213,83 kg/dia, 

total composto por: 

 70,18% - Grupo D 

 23,85% - Grupo A 

 4,82% - Grupo E 

 1,15% - Grupo B 

 

A Tabela 63 compara, a título de contextualização, a composição estimada de RSS 

apresentada por Borges (2014) e pelo PMGIRSS (2014). 

 

Tabela 63 - Composição RSS - Comparativo 

Grupo Borges (2014) PMGIRSS (2014) 

     Grupo A 23,85% 15% 

Grupo B 1,15% 3% 

Grupo C - 1% 

Grupo D 70,18% 80% 

Grupo E 4,82% 1% 

Fonte: BORGES(2014); PMGIRSS(2014). 

A proporção apresentada por Borges (2014) foi aplicada à massa total de RSS coletada 

pela SLU e por empresas licenciadas, sendo a estimativa geral de geração de RSS 

para o município de Belo Horizonte apresentada na Tabela 64. 

Tabela 64 - Estimativa de geração de RSS – Belo Horizonte 

Grupo Composição Estimativa (t/dia) 

    Grupo A 23,85% 11,71 

Grupo B 1,15% 0,56 

Grupo C - - 

Grupo D 70,18% 34,45 

Grupo E 4,82% 2,37 

TOTAL 100,00% 49,09 t/dia 

Fonte: Borges, 2014 
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Considerando o PMGIRSS (2014) o percentual estimado de RSS equivale a 1% a 3% 

do total de RSU. Em 2013, o montante de RSU manejado pela SLU totalizou 

928.288,02 toneladas, tem-se que a geração de RSS estimada para o município varia 

entre 9.283 t/ano e 27.849 t/ano. 

 

Neste aspecto, a estimativa obtida pela pesquisa realizada por Borges (2014) o 

montante de RSS representaria 1,93% dos RSU gerados em Belo Horizonte, o que 

confirma os dados apresentados pelo PMGIRSS (2014). 

 

Ambos os estudos citados acima são apenas estimativas, uma vez que não houve uma 

avaliação estatística da representatividade das amostras obtidas no universo de 

estabelecimentos de saúde existentes em Belo Horizonte. 

 

Cabe ressaltar que, para uma estimativa de geração de RSS para Belo Horizonte, e, 

assim, para a compreensão exata do cenário de RSS no Município, ações para gestão 

estratégica precisam ser melhoradas, o que se daria principalmente pela 

sistematização de dados dos PGRSS aprovados pela PBH. 

4.4.1.2 Coleta e transporte 

A coleta e o transporte externo dos RSS consistem no seu recolhimento do abrigo 

externo e remoção até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se de 

técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a 

integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. 

 

As atividades devem estar de acordo com diversas legislações e normas da ABNT, 

como o Decreto Federal no 96.044/1988, que aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, e as normas ABNT NBR 12.810/1993 - Coleta de 

Resíduos de Serviços de Saúde e NBR 14.652/2013 -Implementos rodoviários -

Coletor/transportador de resíduos de serviços de saúde -Requisitos de construção e 

inspeção. 
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Na esfera Federal, a Resolução CONAMA no 358/2005 e a RDC no 306/2004, da 

ANVISA, não tratam de detalhes acerca da coleta e transporte externo de resíduos. 

Além de algumas disposições gerais, os instrumentos indicam o atendimento ao 

disposto em regulamentação de órgãos de limpeza urbana, sobre a coleta e transporte 

de RSS. 

 

Conforme Norma Técnica da SLU no 004/2002, os veículos de coleta e transporte de 

RSS deverão apresentar plano de atuação, com ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) de profissional competente, ter em suas laterais externas inscrições, como a 

do nome da empresa, passar por inspeção (válida por um ano), ter idade máxima de 10 

anos, dentre diversas outras determinações. 

 

Há em torno de 20 empresas licenciadas pela SLU, por meio de Alvará, para a Coleta e 

Transporte de RSS (Grupos A e E), que devem ser renovadas anualmente. Desse total, 

10 possuem sede em Belo Horizonte. Existem cerca de 68 veículos licenciados para 

execução desses serviços.  

 

Desde 2006, a SLU passou a destinar os resíduos de serviços de saúde, coletados em 

estabelecimentos geradores de RSS públicos e privados, à célula de aterro RSS 

localizada na CTRS BR-040, mediante pagamento do preço público correspondente.  

 

Entretanto, a partir de 2009, à medida que os estabelecimentos de saúde aprovavam e 

implantavam seus respectivos PGRSS, os resíduos classificados, conforme RDC 

ANVISA no 306/2004, nos Grupos A, B e E, passaram a ser coletados separadamente 

dos resíduos do Grupo D, visando garantir a ampliação da vida útil da célula de aterro 

de RSS da BR-040.  

 

Em outubro de 2014, em conformidade com o disposto na legislação vigente, que 

imputa a responsabilidade pela gestão dos RSS ao gerador, e após comunicação 

formal enviada aos seus representantes legais, as unidades de saúde privadas e 

públicas federais e estaduais, foram paulatinamente sendo excluídas da coleta dos 

RSS infectantes realizada pela SLU, ficando esta restrita às unidades de saúde 

públicas municipais.  
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Caso seja de interesse, e mediante o pagamento do preço público correspondente, 

contudo, o serviço de coleta diferenciada dos resíduos comuns é mantido nesses 

citados estabelecimentos de saúde. Para tanto, é pré-requisito a aprovação e a 

implantação dos respectivos PGRSS. 

 

A maioria das unidades que compõem a rede pública de saúde municipal não possui 

ainda PGRSS implantado. Todos os resíduos provenientes desses estabelecimentos 

têm sido assim, considerados como infectantes, sendo coletados e destinados como 

tal, o que eleva os custos de manejo para a administração pública e diminui a vida útil 

da célula de RSS. 

 

Nesse sentido, a SLU e a Secretaria Municipal de Saúde - SMSA vêm desenvolvendo 

um trabalho conjunto para melhoria da gestão dos RSS provenientes dos 

estabelecimentos públicos municipais de saúde. Está sendo elaborado um edital para a 

contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSS 

gerados nesses locais, bem como realizado treinamento para promoção adequada das 

etapas de segregação, acondicionamento e armazenamento dos resíduos aí gerados. 

 

Além disso, está em curso a revisão do Decreto Municipal no 12.165/2005, que traz 

novidades quanto aos procedimentos para melhoria do fluxo e da forma de análise e de 

aprovação dos PGRSS, no âmbito da PBH. 

 
A coleta dos RSS infectantes é realizada pela SLU com a utilização de 3 (três) 

caminhões coletores compactadores, providos de equipamento de elevação e 

basculamento de contêineres, para atendimento aos estabelecimentos de grande porte 

(Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento – UPA), diariamente, de segunda à 

sexta-feira e aos sábados, por meio de 03 rotas, no horário diurno. 

 

Para os estabelecimentos de saúde de menor porte (centros de saúde), a coleta é 

realizada com 5 (cinco) veículos utilitários do tipo Furgão, por meio de 9 (nove) rotas, 

com coleta diária na Regional Centro-Sul, e três vezes por semana, em outras 
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regionais, no horário diurno. Os veículos tipo Furgão foram implantados a partir de 

junho/2011, em substituição aos veículos tipo Fiorino. 

 

Para a coleta dos RSS, do tipo comum, são utilizados 3 (três) caminhões coletores 

compactadores com equipamento de elevação e basculamento de contêineres, por 

meio de 3 (três) rotas que promovem atendimento diário de segunda à sexta-feira e aos 

sábados, também no horário diurno, a 236 unidades municipais de saúde, de diversas 

tipologias, tais como Centros de Saúde, Centros de Referência em Saúde, Centros de 

Especialidades, Unidades de Referência Secundária, Unidades Básica de Saúde, 

Farmácias, Laboratórios, Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais. 

 

Em 2015, foram direcionadas, à CTRS BR-040, cerca de 4.800 t de RSS, provenientes 

da coleta executada pela SLU. Nesse mesmo ano, a SLU coletou e transportou cerca 

de 2.000 t de resíduos comuns provenientes de serviços de saúde. 

 

A Figura 92 mostra a localização das unidades municipais de saúde atendidas pela 

coleta de RSS realizada pela SLU, bem com as frequências de coleta. 
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Figura 92 - Localização das unidades municipais de saúde atendidas pela coleta de RSSe 

frequências de coleta 

Fonte: DV PCO/SLU, 2015. 
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Segundo o SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, foram gastos 

R$ 971.578,44 na realização de serviços públicos de coleta de RSS, em Belo 

Horizonte, no ano de 2013 (SNIS, 2015). Segundo o PMGIRSS (2014), os montantes 

coletados nesse mesmo ano correspondem a 8.583,45 t/ano (23,52 kg/dia) de RSS, 

dos quais não são consideradas 5.722,27 t/ano (15,68 kg/dia) pertencentes ao Grupo D 

(resíduos comuns). 

 

Indo ao encontro do que rege a legislação em vigor, existe uma tendência de encerrar 

a atividade pública de coleta de RSS em médio e longo prazos, o que permitirá a 

concentração dos esforços públicos, no sentido da gestão de resíduos de serviços de 

saúde, apenas na regulação, planejamento, monitoramento e fiscalização dos agentes 

envolvidos diretamente no seu manejo. 

4.4.1.3 Tratamento e disposição final de RSS 

Segundo o Decreto Municipal no 12.165/2005, o tratamento de RSS consiste: 

na aplicação de métodos, técnicas ou processos que alteram as 
características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos 
resíduos, podendo promover a sua descaracterização, visando a 
minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do 
meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador. O tratamento 
pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro 
estabelecimento, observadas, nestes casos, as condições de segurança 
para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 
tratamento. 

A Resolução CONAMA no 358/2005, do artigo 15º ao 25º, preconiza sobre as formas 

de tratamento e disposição final dos RSS, conforme sua classe. Em geral, para o 

tratamento de RSS são utilizados métodos térmicos, como autoclavagem, micro-ondas, 

incineração, pirólise e aquecimento, ou métodos químicos. Já para a destinação final, 

adota-se a disposição no solo em diversos tipos de aterros, como sanitário e de 

resíduos perigosos (PMGIRSS, 2014).  

Em Minas Gerais, conforme Legislação Estadual, a disposição de RSS é proibida em 

lixões, aterros controlados, fossos, valas, manilhas, assim como a queima a céu aberto 

(Deliberação Normativa no COPAM no 171/2011). 



 

 

Página: 289/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

A autoclavagem é o principal tratamento adotado pelos próprios geradores, na fase 

intraestabelecimento, conforme exigência da RDC 306/2004, de forma a atingir o nível 

de inativação microbiana previsto para esse grupo de RSS. Em Belo Horizonte isso 

acontece em diversos estabelecimentos, mas não há dados sobre quantos geradores 

realizam esse processo (PMGIRSS, 2014). 

Dentre os tratamentos adotados em Belo Horizonte e Região Metropolitana, no âmbito 

do manejo de RSS na fase de extraestabelecimento, a incineração é um dos mais 

usuais. Considerando as atividades licenciadas, o Estado de Minas Gerais tem uma 

capacidade instalada de incineração 28% maior que a de autoclavagem, conforme 

Tabela 65 (PMGIRSS, 2014). 

 

Tabela 65 - Capacidade instalada para autoclavagem e incineração em Minas Gerais 

Ano 

Capacidade instalada (t/ano), por tecnologia 

Autoclave Incineração 
Micro-
ondas 

Total 

2008 3.120,00 6.641,00 * 9.734,00 

2009 6.302,40 8.112,00 * 14.414,00 

2011 6.302,00 8.112,00 * 14.414,00 
Fonte: PMGIRSS, 2014 

As unidades de incineração mais utilizadas, para aqueles RSS, cujo tratamento é pré-

requisito, estão localizadas em Contagem, Betim, Santa Luzia, Lavras e Juiz de Fora 

(PMGIRSS, 2014).  

Deve-se mencionar que a FEAM está trabalhando na regulamentação do tratamento 

térmico para RSS em Minas Gerais (FEAM, 2015). 

Os resíduos coletados pela SLU são destinados à célula de RSS localizada na 

CTRSBR-040, que está devidamente licenciada para receber tais resíduos, tendo 

obtido a renovação da Licença de Operação pelo COMAM, em abril de 2016, que 

autorizou sua operação por mais 12 meses.  

 

Conforme citado anteriormente, está sendo elaborado um edital para a contratação dos 

serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSS gerados na rede 
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pública municipal de saúde, visando dar uma solução definitiva para o manejo desses 

resíduos. 

4.4.1.4 Considerações  

A decisão tomada pela PBH/SLU de não mais realizar coleta, transporte e destinação 

dos resíduos infectantes oriundos dos estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde privados e públicos, nas esferas estaduais e federais, foi importante marco para 

o setor, evidenciando seu papel como gestor municipal dos temas relacionados aos 

resíduos. 

 

Destaca-se como necessário o desenvolvimento de ações que visem obter um 

quantitativo mais preciso relativo à geração de RSS no Município, considerando que 

estimativas já realizadas se mostram inconsistentes, não representando a realidade 

atual. 

 

Considerando o panorama geral apresentado, conclui-se que é possível que os 

geradores de RSS tenham, à disposição um número suficiente de empresas, para 

coleta, tratamento e destinação final de seus resíduos. Ainda assim, a infraestrutura 

para o gerenciamento desses serviços pode ser melhorada, conforme demonstrado 

pelo PMGIRSS (2014).  

 

Pela grande diversidade de geradores, de portes e graus de riscos díspares, as 

exigências legais quanto à aprovação e implantação de PGRSS devem considerar 

essas diferenças, de forma a estimular o pequeno gerador/baixo risco, existente em 

maior quantidade, a atender os requisitos legais e permitir ao poder público municipal a 

adequada gestão dos serviços para todos os envolvidos. 

 

Neste aspecto, deve-se considerar, tanto o formato do PGRSS, quanto a forma de 

apresentação e avaliação, de modo a agilizar o processo, reduzir as incoerências e 

discrepâncias e torná-lo, de fato, um instrumento de gestão pública de resíduos. Nesse 

sentido, a SLU, em conjunto com a SMSA, têm envidado esforços na proposição de um 

novo Decreto Municipal, que irá substituir o de no 12.165/2005, em vigor, e que traz 
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propostas de otimização da forma e fluxo de apresentação, análise e a aprovação dos 

Planos.  

 

Em se tratando da fiscalização, é de suma importância que ela ocorra nas etapas de 

manejo dos RSS nas fases intra e extraestabelecimento, como forma de verificar se 

houve efetivamente a implantação do PGRSS e, assim, assegurar o gerenciamento 

adequado dos RSS, para todas as tipologias de geradores. 

4.4.2 Resíduos da Construção Civil e Volumosos 

A Resolução CONAMA no 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil, definindo os RCC como aqueles: 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras 
de construção civil, e os resultantes da preparação 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, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 
tubulações, fiações elétricas etc., comumente chamados de entulhos de 
obras, caliça ou metralha.  

Segundo a referida resolução e suas alterações, os resíduos da construção civil são 

classificados como: 

 

 Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, tais como 

produtos de origem cimentícia ou cerâmica e solo; 

 

 Classe B - resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

 

 Classe C - resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis, que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação; 

 

 Classe D - resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
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saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

 

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, grandes embalagens, podas e 
outros resíduos de origem não industrial e não coletados pelo sistema 
de recolhimento domiciliar convencional. Os componentes 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. 

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 

década de 1990, de programa de manejo específico desses resíduos, denominado 

Programa de Correções Ambientais e Reciclagem de Entulho de Belo Horizonte. 

 

Visando melhorar a relação da população com o adequado gerenciamento desses 

resíduos e, consequentemente, reduzir a disposição inadequada, o programa contou 

com a implantação de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) e de 

Estações de Reciclagem de Entulho (ERE), criando, assim, uma importante estrutura 

de apoio aos entes públicos e privados envolvidos no fluxo desses resíduos. 

 

Segundo Fiuza et al. (2007), 

Os principais objetivos desse programa são a promoção, através do 
manejo diferenciado, da correção dos problemas ambientais 
decorrentes da deposição indiscriminada de entulho pela malha urbana 
e a valorização econômica desses resíduos, através do processo de 
reciclagem. 

Ainda de acordo com Fiuza et al. (2007), o principal mérito do Programa é o “de 

colocar, para a sociedade, o desafio de repensar seus valores e paradigmas, 
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estimulando práticas menos consumistas, que tragam, em seu bojo, a proposta de uma 

nova sociedade, moldada no respeito à natureza e aos seus semelhantes”. 

 

A Figura 93 ilustra o sistema de gestão e manejo desenvolvido pela SLU, o qual se 

baseia na diferenciação do fluxo dos resíduos dos pequenos e grandes geradores e na 

existência de rede de áreas receptoras, capazes de atender a demandas específicas.  

 

 
Figura 93 - Sistema de gestão e manejo de RCCV 

Fonte: SLU, 2015 

O arcabouço legal relacionado ao tema ainda precisa ser consolidado, mas, cabe 

destacar: 

 Resolução CONAMA no 307/2002 e suas alterações, em especial a Resolução 

CONAMA no 448/2012; 

 Lei Federal no 12.305/2010; 

 Lei Municipal no 10.522/2012. 

 

A Resolução CONAMA no 307, publicada há mais de uma década, foi a primeira 

normatização a tratar do tema, sendo responsável por estabelecer diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

Segundo essa Resolução, os geradores são responsabilizados pelos RCC gerados em 

suas atividades, devendo adotar medidas que priorizem a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, reutilização, reciclagem e disposição final, sendo proibida 
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a disposição dos RCC em bota-foras, encostas, aterros de resíduos domiciliares, 

corpos d’água, lotes vagos e locais protegidos por Lei. Estabelece, também, a 

classificação dos RCC levando em consideração suas características físicas e 

químicas. 

 

Em 2010, a publicação da PNRS reforçou a exigência, já explicitada pela Resolução 

CONAMA no 307/2002, de elaboração de PGRCC pelos empreendedores da 

construção civil. 

 

Por sua vez, a Resolução CONAMA no 448/2012, que altera e complementa a 

CONAMA no 307/2002, igualou a nomenclatura apresentada pela PNRS, consolidando 

a obrigatoriedade da elaboração e implementação de Planos de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC) pelos grandes geradores, com o objetivo de 

estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente 

adequados dos resíduos. Contudo, essa Lei não define quem são os grandes 

geradores, deixando essa regulamentação para os Municípios e o Distrito Federal. 

 

Em 2012, outro importante marco legal no setor foi a publicação da Lei Municipal no 

10.522, que instituiu o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil 

e Resíduos Volumosos e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos, Lei esta que estabelece diretrizes e 

regramento para gestão e gerenciamento desses resíduos, em Belo Horizonte. É 

importante destacar que, por esse dispositivo legal, a PBH continua responsável por 

oferecer alternativas de descarte para os pequenos geradores de RCCV, bem como 

estabelece o limite entre pequenos e grandes geradores. A regulamentação da referida 

legislação é imprescindível para sua operacionalização e fiscalização efetiva, mas 

depende de publicação de Decreto, o qual já dispõe de minuta desenvolvida, 

embasada em discussões técnicas, coordenadas pela equipe da SLU, com 

envolvimento de diversos órgãos da PBH, como: SUDECAP, SMARU, BHTrans, 

SMAFIS e SMMA. 

 

A seguir, apresenta-se o diagnóstico do fluxo dos RCCV em Belo Horizonte, sendo 

contemplados os processos de geração, transporte e destinação. 
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4.4.2.1 Geração 

Mesmo que a cidade de Belo Horizonte apresente baixo crescimento populacional, ao 

longo dos últimos anos, a geração de resíduos da construção civil e volumosos 

continua expressiva, e ocorrências de seu inadequado gerenciamento trazem 

consequências impactantes para a cidade e para o poder público Municipal, sobretudo 

se considerados os resíduos dispostos irregularmente. 

 

Para cálculo da estimativa de geração dos resíduos da construção civil e volumosos, 

podem ser considerados dois parâmetros: estimativa relacionada à área construída e 

geração per capita. Entretanto, a ausência de dados confiáveis acerca das construções 

realizadas no Brasil reduz, consequentemente, a confiabilidade das estimativas.  

 

Assis (2012) destaca em seu trabalho que a maioria dos municípios não quantifica a 

geração desses resíduos e a grande variabilidade de valores unitários de geração de 

RCC evidencia a imprecisão do levantamento, o que, por sua vez, denota a falta de 

atenção para com a questão. 

 

Em Belo Horizonte, o problema da inexistência de dados e/ou indisponibilidade das 

informações é causado por diversos fatores, destacando o fato de não existir um 

sistema de registro e controle dos RCCV gerados no município.  

 

Mesmo quando se trata das obras públicas realizadas em Belo Horizonte, não há 

dados, uma vez que, segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital – 

SUDECAP, não há nenhum processo de registro e controle que totalize a geração, 

transporte e destinação dos resíduos gerados nas diversas obras sob sua 

responsabilidade, já que os controles existentes são realizados para cada obra, 

separadamente. 

 

Dessa forma, apesar de existirem estimativas que relacionam a geração de RCC à 

área construída que, segundo Pinto (1999), é de 150 quilos por metro quadrado 

construído (150 kg/m²), o uso desse indicador demanda informações precisas sobre as 
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construções, demolições e reformas realizadas no município, o que, como citado, não 

existe de forma confiável.  

 

Não há dados catalogados de forma sistemática, devido, sobretudo, à quantidade de 

reformas e construções informais, que não passam por aprovação pelo poder público. 

Este fato é significativo, uma vez que a grande maioria das obras realizadas no Brasil 

ainda é informal, como demonstra pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha para o 

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em 2012. Segundo o estudo, 54% da 

população brasileira adulta economicamente ativa já construiu ou reformou, mas 

somente 15% contratou arquiteto/engenheiro para tal.  

 

A informalidade das construções, sobretudo residenciais, no Brasil, pouco mudou ao 

longo dos anos, apesar da publicação da Lei Federal no 11.888/2008, que “assegura às 

famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação de interesse social”. Ainda sem regulamentação, a Lei 

apresenta pouco, ou quase nenhum resultado efetivo.  

 

A precariedade do planejamento e quase inexistência de acompanhamento técnico 

dessas obras resultam em altos índices de geração de resíduos, como confirmado pelo 

MMA (2011), o qual cita que 75% da geração de RCC ocorre em pequenas e médias 

construções, majoritariamente informais. 

 

Quanto à estimativa de RCC, utilizando-se como parâmetro a geração per capita, 

diversas fontes abordam o tema, dentre as quais se podem ser destacados os estudos 

realizados por: Sinduscon-MG, MMA, IPEA, Plano Nacional de Resíduos Sólidos e 

ABRELPE. 

 

A estimativa de geração de RCC para Belo Horizonte, considerando os indicadores 

apresentados pelos estudos citados é apresentada no Quadro 8, a seguir: 
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Quadro 8 - Estimativa de geração de RCC, per capita 

ANO 
População 

(hab) 
(IBGE) 

ESTIMATIVA DE GERAÇÃO (KG/habxano) 

450 520 500 500 265,72 

Kg/habxano Kg/habxano Kg/habxano Kg/habxano Kg/habxano 

2013 2.379.998 1.070.999.100,00 1.237.598.960,00 1.189.999.000,00 1.189.999.000,00 632.413.068,56 

2015 2.502.557 1.126.150.650,00 1.301.329.640,00 1.251.278.500,00 1.251.278.500,00 664.979.446,04 

Fonte 
SINDUSCON-

MG (2008)   
MMA (2010) IPEA (2012) PNRS (2010) 

ABRELPE 
(2012) 

 
 
No Quadro 8 podem ser verificadas as variações entre as estimativas de geração 

apresentadas, evidenciando-se a importância do registro e controle da produção de 

RCC, o que evitaria o uso de quantitativos estimados, como os apresentados. 

 
Em se tratando, especificamente, dos resíduos volumosos - RVOL, apenas uma das 

fontes citadas trata da geração para esse resíduo (MMA, 2011). Considerando essa 

fonte, estima-se uma taxa de geração de RVOL de 30 kg/ano/per capita, para Belo 

Horizonte, o que nos permite inferir a produção total anual, conforme demonstrado no 

Quadro 9. 

Quadro 9 - Estimativa de geração de resíduos volumosos 

População (hab) - (IBGE) 
Estimativa de geração de resíduos volumosos  

Kg/ano 

2013 2.379.998 71.399.940 

2015 2.502.557 75.076.710 

Fonte: MMA, 2011 

 

Considerando os dados já apresentados, demonstra-se no Quadro 10 as variações de 

geração de RCCV para o município de Belo Horizonte. 

Quadro 10 - Variações de geração de RCCV – Belo Horizonte 

 

 

Geração Per 

Capta
Geração Total

Geração Per 

Capta
Geração Total

Geração Per 

Capta
Geração Total

Kg/habxano t/ano Kg/habxano t/ano Kg/habxano t/ano

Mínimo 265,72 632.413,07 295,72 703.813,01

Máximo 520,00 1.237.598,96 550,00 1.308.998,90

Mínimo 265,72 664.979,45 295,72 740.056,16

Máximo 520,00 1.301.329,64 550,00 1.376.406,35
2015 2.502.557

POPULAÇÃO  (IBGE)

RCC RVOL RCCV

30,00

30,00

71.399,94

75.076,71

ESTIMATIVA DE 

GERAÇÃO

2.379.9982013
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Segundo dados apresentados pela SLU, em seu Relatório Anual de Atividades 2007-

2013, o poder público Municipal foi responsável pelo manejo de 391.564,80 toneladas 

de RCCV (aterrados e reciclados), dos quais 27,41% (107.341,02 t) foram provenientes 

de deposições clandestinas. Com isso, conclui-se que a PBH foi responsável pelo 

transporte e destinação de uma parte significativa do total gerado, o que, segundo as 

estimativas apresentadas no Quadro 10, representaria entre 29,91% e 55,63% da 

estimativa de geração máxima e mínima, respectivamente, no ano 2013.  

4.4.2.2 Transporte 

As informações referentes à coleta e ao transporte são imprescindíveis para a definição 

dos fluxos origem/destino e caracterização dos agentes, entre os quais deverá ser 

instituído um diálogo, de modo a induzir a participação no processo de gerenciamento 

dos RCCV, assegurando a sua eficácia (MMA, 2011). 

 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA (2010) identificou, por meio 

de pesquisa realizada nos municípios brasileiros, que em 59,3% dos mesmos a coleta 

e transporte dos resíduos de construção e demolição são realizados por múltiplos 

agentes, dentre os quais se destacam os privados, que atuam com caminhões 

poliguindastes e caçambas estacionárias, popularmente chamados de caçambeiros. 

 

Além do transporte através das empresas “caçambeiras”, usualmente as pequenas 

quantidades de resíduos são transportadas por carrinheiros, carroceiros e pelos 

próprios geradores, em seus carros particulares. 

 

Segundo o SINDILEQ (Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, 

Máquinas, Ferramentas e Serviços Afins do Estado de Minas Gerais), atualmente há 22 

empresas transportadoras associadas, com atuação em Belo Horizonte, sendo as 

mesmas listadas no Quadro 11. Além das transportadoras sindicalizadas, há 

possibilidade de existirem outras empresas atuando no Município, legalizadas ou não, 

as quais, entretanto, não foram identificadas. 
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Quadro 11 - Empresas transportadoras – SINDILEQ 

Município Sede  Empresas Transportadoras  

BELO HORIZONTE 

ABC CAÇAMBAS LTDA 
CENTRAL CAÇAMBAS 
DE ALUGUEL LTDA 

LÉO CAÇAMBAS LTDA 

AWA LOCAÇÕES DE 
CAÇAMBAS LTDA 

RICARDO LOCAÇÃO 
DE CAÇAMBAS LTDA 

LOC CAÇAMBAS LTDA 

BH CAÇAMBA LTDA 
DIDIZINHO BÁSCULAS 
/ VIVA CAÇAMBAS 
LTDA 

MAURI CAÇAMBA LTDA 

CAÇAMBA LTDA  
UNIÃO CAÇAMBAS 
LTDA 

TONINHO CAÇAMBAS 
LTDA 

CAÇAMBAS CEBOLA 
F.P.R. CAÇAMBA 
LTDA 

POLICÁRPIO CAÇAMBAS 
MICRO LTDA 

CR CAÇAMBAS LTDA TRANSTONHÃO LTDA RAÍ CAÇAMBAS LTDA 

CONTAGEM  

GRAMADUS LTDA  

PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA 
LTDA 

ENTULHOS EBENEZER LTDA COLETA DE ENTULHO MARIANO LTDA  

Fonte: SINDILEQ, 2015 

Atualmente, as empresas transportadoras que desejam atuar, no âmbito Municipal, na 

coleta e transporte de RCC, devem passar por processo de cadastramento de seus 

veículos, com os respectivos equipamentos, sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU. Além desse cadastro, para 

transporte de RCCV no Município de Belo Horizonte, é necessária a obtenção, junto à 

SMARU, da Autorização de Tráfego de Terra e Entulho e da Licença de Caçamba.  

 

Transporte de RCCV em Veículos de Tração Animal 

 

O transporte de RCCV em veículos de tração animal é prática comum em Belo 

Horizonte, sendo os carroceiros importantes agentes na coleta e destinação dos 

resíduos oriundos de pequenos geradores.  

 

http://www.gramadus.com.br/
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A quantificação do total de cavalos envolvidos nesta atividade é de difícil mensuração, 

mesmo que haja alguns levantamentos. Segundo dados do IBGE, em 2007 havia em 

Belo Horizonte 3.300 equinos nessa atividade.  

 

Visando estimular o correto manejo dos RCCV por parte dos carroceiros, propiciando-

lhes oportunidade de inclusão social e econômica, a PBH/SLU implantou, em 1997, o 

Projeto Carroceiros, incluindo esses agentes como parceiros do poder público. 

 

O projeto é desenvolvido em parceria entre PBH, SLU, BHTrans e UFMG, que, 

segundo Dias et al. (2014), possuem as seguintes atribuições:  

 SLU – Planejamento das atividades, integração e articulação dos órgãos e 

setores envolvidos e acompanhamento operacional e estatístico do projeto; 

 BHTrans – Cadastro, licenciamento, vistoria e emplacamento das carroças, com 

a emissão do Certificado de Registro do Veículo de Tração Animal (CRVTA) e 

Autorização para o Condutor; 

 Gerências Regionais de Regulação Urbana – Cadastro dos carroceiros, 

utilizando os dados registrados no requerimento, e emissão do Certificado de 

Licenciamento da Atividade; 

 UFMG, por meio da Escola de Veterinária – Acompanhamento veterinário 

gratuito dos animais, assistência clínica, realizando a vacinação contra a raiva, a 

marcação e o controle dos animais. 

 

O Programa conta ainda com palestras e orientações em relação à correta gestão dos 

resíduos, quanto ao trato de animais e as formas de associações organizacionais. 

 

Esse Programa já conquistou diversos prêmios, tais como o “Gestão e Cidadania” 

(Fundação FORD / Fundação Getúlio Vargas), Dubai International Award (2002) e o 

Prêmio Milton Santos de Saúde e Ambiente (Fundação Oswaldo Cruz/ Fundação 

Nacional de Saúde/ Organização Pan-Americana de Saúde/ Associação Brasileira de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Junho 2002). 

 

O regramento da atuação dos carroceiros ocorreu inicialmente através da Lei no 

9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), o qual apresenta as regras para condução 
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desses veículos, citando ainda que compete aos órgãos e entidades de trânsito 

municipais: 

 registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão 

humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e 

arrecadando multas decorrentes de infrações [...] 

 conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração 

animal. 

 

Na esfera Municipal, o tema foi abordado, no ano 2000, na Lei no 10.293, 

posteriormente revogada pela Lei no 10.119/2011, que dispõe sobre a circulação de 

veículo de tração animal e de animal, montado ou não, em via pública do Município, e 

dá outras providências. 

 

A referida legislação é importante instrumento, no que tange a evitar maus tratos e 

usos indevidos dos animais, bem como ordenamento dos veículos movidos a tração 

animal no trânsito. 

 

Apesar de sua importância, não foram identificadas ações práticas de efetivação, 

mesmo que essa Lei esteja em vigor há aproximadamente 5 anos. Tal panorama tende 

a se alterar, uma vez que, em Abril de 2016, o Decreto no 16.270/2016 regulamentou a 

referida Lei, criando uma série de condicionantes que deverão ser atendidas pelos 

veículos (carroças) e pelos animais, para obterem licença de circulação pela ruas da 

cidade, gerando, assim, maiores possibilidades, ao poder público, de atuação no que 

tange ao ordenamento dos veículos de propulsão animal. 

 

Em resumo, o carroceiro que busca atuar de forma licenciada no Município deve ter: 

 Carteira de Condutor de Veículo de Tração Animal – válida por cinco anos; 

 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos de Tração Animal – 

renovação anual, por intermédio da BHTrans; 

 Alvará de Licenciamento da Atividade de Carroceiro – emitido pela gerência de 

licenciamento da regional, válido por um ano; 

 Cartão de vacinação do cavalo. 
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Deve-se citar ainda que tramitaram na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Projeto 

de Lei no 832/2013, que “cria o Programa BH de Bem com os Animais e prevê a 

redução gradativa do número de veículos de tração animal”, e o Projeto de Lei no 

900/2013, que “autoriza o Poder Executivo a elaborar estudos para implantação do 

Projeto Piloto Cavalo de Lata’”, ambos atualmente arquivados.  

 

Apesar da importância da atuação dos carroceiros no cenário histórico e atual de 

manejo de RCCV no Município de Belo Horizonte, e os resultados positivos obtidos 

pelo Programa Carroceiros ao longo de quase 20 anos, há necessidade de melhoria de 

algumas questões, como: 

 Ausência de fiscalização da atuação dos carroceiros; 

 Infrações de trânsito realizadas pelos carroceiros; 

 Atuação de carroceiros não regulamentados, inclusive menores de idade; 

 Desrespeito às regras das URPV, principalmente, quanto aos resíduos 

permitidos e horários de descarga; 

 Realização de deposições clandestinas, por parte dos carroceiros, tanto à porta 

das URPV, quando as mesmas se encontram fechadas, quanto em outros 

locais; 

 Baixo rigor de cadastramento dos carroceiros no Programa para recebimento de 

assistência veterinária ao cavalo. 

4.4.2.3 Destinação 

O adequado gerenciamento de resíduos da construção civil, segundo Ribeiro (2012), 

“vai muito além dos aspectos legais e está diretamente condicionado à existência de 

locais específicos para recebimento adequado dos resíduos gerados nas obras”.  

 

A destinação dos resíduos muitas vezes não ocorre no mesmo município onde foi 

gerado, o que reforça a importância do relacionamento dos poderes públicos 

municipais, no que tange à integração efetiva da malha de infraestrutura e das ações 

de fiscalização e educação ambiental, visando a correta destinação dos RCCV. 

 

São consideradas áreas receptoras de resíduos da construção civil e volumosos: 
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 Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV): “equipamento 

público destinado ao recebimento gratuito e à triagem de pequenos volumes de 

resíduos da construção civil e resíduos volumosos, gerados e entregues pelos 

munícipes ou por pequenos transportadores, sem causar danos à saúde pública 

e ao meio ambiente” (BELO HORIZONTE, 2012). 

 

 Áreas de Triagem e Transbordo (ATT): “locais destinados ao recebimento de 

resíduos da construção civil e resíduos volumosos, para triagem, 

armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual transformação e 

posterior remoção para destinação adequada, observando normas operacionais 

específicas, de modo a evitar danos ou riscos a saúde pública e a segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos” (BRASIL, 2012). 

 

 Usinas de Reciclagem de Entulho: unidades destinadas ao “recebimento e 

processamento de resíduos da construção civil classificados como classe A, já 

triados, para produção de agregados reciclados” (BELO HORIZONTE, 2012). 

 

 Unidades de Beneficiamento de Madeira: unidades nas quais o resíduo de 

madeira – proveniente de construção civil e dos resíduos volumosos – é 

beneficiado visando sua transformação em biomassa, podendo ser utilizado 

como fonte energética.  

 

 Galpões de Recicláveis: áreas nos quais os resíduos recicláveis (Classe B) – 

papel, plástico, metal e vidro – passam por triagem adequada e eventual 

beneficiamento, visando seu encaminhamento a empresas de reciclagem. Essas 

unidades podem ser gerenciadas por Associações/Cooperativas de Catadores 

de Materiais Recicláveis e/ou empresas privadas. 

 

 Usinas de Incineração/Coprocessamento: unidades nas quais o resíduo 

passa por tratamento térmico, visando ou não o aproveitamento energético.  
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 Aterro de Inertes – Resíduos Inertes (Classe IIB): “área tecnicamente 

adequada, onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da 

construção civil (classe A) no solo, visando a reservação de materiais 

segregados, de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, 

utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, 

sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e devidamente 

licenciado pelo órgão ambiental competente” (BRASIL, 2012). 

 

 Aterros Industriais – Resíduos Perigosos (Classe I) e Não Inertes (Classe 

IIA): áreas onde são empregadas técnicas de engenharia e normas operacionais 

específicas, de forma a garantir o confinamento seguro – em termos de proteção 

ambiental e de saúde pública – dos resíduos classificados, segundo normas 

vigentes, como Resíduos perigosos (Classe I) e Resíduos Não Perigosos Não 

Inertes (Classe IIA).  

 

Segundo a Resolução CONAMA no 307/2002, e suas alterações, “os resíduos da 

construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em 

áreas de ‘bota fora’, em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas 

por Lei”; e devem ainda ser destinados conforme a seguinte orientação (Art.10o): 

Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados 
ou encaminhados a aterro de resíduos classe A, de reservação de 
material para usos futuros; 

Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 
áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

Segundo a Lei Municipal no 10.522/2012, “os resíduos da construção civil e os resíduos 

volumosos não podem ser dispostos em aterros sanitários”, com exceção daqueles 

“apresentados na forma de agregados reciclados ou na condição de solos não 

contaminados”, que poderão “ser utilizados em aterros sanitários com a finalidade de 

execução de serviços internos ao aterro” (Art. 30). 
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Ainda segundo a referida Lei, em seu Artigo 21:  

§ 1o - Os pequenos volumes de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos, limitados ao volume de 1 (um) metro cúbico por descarga, 
podem ser destinados à rede de URPVs; 

§ 2o - Os grandes volumes de resíduos da construção civil e de 
resíduos volumosos, superiores ao volume de 1 (um) metro cúbico por 
descarga, devem ser destinados à rede de áreas para recepção de 
grandes volumes. 

A definição de qual área receptora será utilizada para destinação dos resíduos gerados 

em obras privadas – pequenos ou grandes eventos construtivos – é de 

responsabilidade do gerador, mesmo que muitas das vezes este opte por deixar que a 

escolha seja feita pelo do transportador contratado. 

 

Quanto à destinação dos resíduos gerados pelas obras públicas, segundo informações 

da SUDECAP, em 2015, fica a cargo da empresa contratada, em comum acordo com 

seu fiscal, a escolha para destinação dos resíduos, privilegiando os locais mais 

próximos da obra, desde que estejam regularmente licenciados para o recebimento de 

RCC. Como já citado, não há um arquivo consolidado com registro desses dados, não 

sendo, portanto, possível a identificação das áreas receptoras que estão sendo 

utilizadas para destinação dos resíduos gerados em obras públicas.  

 

Em se tratando da infraestrutura utilizada pelo poder público, para destinação de 

RCCVs gerados em Belo Horizonte, há em funcionamento atualmente: 

 32 URPV, especificamente voltadas ao atendimento do pequeno gerador. 

Detalhes sobre as URPVs são apresentados em item específico na sequência; 

 2 Estações de Reciclagem de Entulho, que recebem somente o resíduo classe A 

de grandes geradores. Ver item específico na sequência; 

 1 (uma) unidade mista: ATT e Aterro de Inertes CTR Maquiné, empreendimento 

privado, localizado no Município de Santa Luzia o qual, por meio de contrato 

firmado com a SLU, em 2012, é responsável pelo recebimento dos resíduos 

oriundos das URPVs e dos recolhidos pelas coletas nos pontos de deposição 

clandestina de Belo Horizonte, e pela sua destinação final. Maiores informações 
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acerca desta unidade receptora são apresentadas em item específico na 

sequência; 

 

Quanto à estrutura privada para recebimento dos RCCVs, foram identificados em 

funcionamento em Belo Horizonte: 2 (duas) ATT, na região do bairro Calafate, e 1 (um) 

Aterro de Inertes, na região do bairro Palmeiras. Entretanto, segundo informações da 

SMMA, em 2015 não havia nenhuma área receptora privada licenciada no Município. 

 

De acordo com o Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos, com foco em 

RSS e RCCV, embasado em pesquisa realizada na base digital do Sistema Integrado 

de Informação Ambiental (SIAM), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, foram identificadas as áreas receptoras de RCCVs na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

O citado estudo considerou em sua pesquisa a seguinte atividade E-03-09-3 – Aterro 

e/ou área de reciclagem de resíduos classe “A” da construção civil, e/ou áreas de 

triagem, transbordo e armazenamento transitório de resíduos da construção civil e 

volumosos (Deliberação Normativa COPAM no 74/2004). Cita-se ainda que o estudo 

não considerou os empreendimentos classificados como não passíveis de 

licenciamento, bem como aqueles regulamentados pelos poderes públicos Municipais. 

A seguir são apresentadas, no Quadro 12 as unidades receptoras RCCVs, identificadas 

nos municípios limítrofes a Belo Horizonte. 
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Quadro 12 - Listagem de empreendimentos relacionados ao gerenciamento de RCCV cadastrados no SIAM 

Empreendimento Tipo Licença Município Classe Situação 
Capacidade de 
Recebimento 

Processos 

ATERRO SANITÁRIO DE 
BRUMADINHO 

AAF BRUMADINHO 1 
Autorização 
concedida 

100 m³/dia 00049/2005/006/2014 

REABILITAR - SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS LTDA 

AAF IBIRITÉ 1 
Autorização 
concedida 

160 m³/dia 04783/2011/001/2011 

CANADÁ CAÇAMBAS LTDA AAF NOVA LIMA 1 
Autorização 
concedida 

40 m³/dia 02601/2012/001/2013 

INPAR PROJETO 94 SPE LTDA AAF NOVA LIMA 2 
Autorização 
concedida 

440 m³/dia 19447/2008/001/2011 

NIVALDO VERÍSSIMO DA SILVA AAF NOVA LIMA 1 
Autorização 
concedida 

180 m³/dia 17698/2009/001/2014 

EMPREITEIRA SÃO JUDAS TADEU 
LTDA 

AAF SABARÁ 2 
Autorização 
concedida 

490 m³/dia 09926/2013/001/2013 

SABARÁ OURO VERDE LTDA AAF SABARÁ 2 
Autorização 
concedida 

450 m³/dia 22676/2010/001/2010 

VINA EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

LP+LI SABARÁ 4 
Aguardando 
informação 

complementar 
1000 m³/dia 14629/2010/001/2011 

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A AAF SABARÁ 2 
Autorização 
concedida 

480 m³/dia 00543/2001/011/2014 

CZAR SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A 
(CTR MAQUINÉ) 

LP+LI SANTA LUZIA 4 
Autorização 
concedida 

2.000 m³/dia 18032/2011/001/2011 

 

Fonte: Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos, com foco em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil e 

Volumosos (RCCV) - Adaptado 
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Quanto às áreas receptoras de resíduos recicláveis (Classe B), oriundos de atividades 

da construção civil (especificamente: papel, plástico, metal e vidro), há na cidade 

diversas empresas e associações/cooperativas de catadores, passíveis de receberem 

esses resíduos, entretanto, por não estarem envolvidas com o setor, muitas vezes 

optam por não receber esse material. Há que se observar que a capacidade instalada 

nos galpões das associações e cooperativas de trabalhadores de materiais recicláveis 

atende prioritariamente ao Programa Municipal de Coleta Seletiva e, para absorver a 

demanda dos empreendimentos de construção civil, haveria necessidade de ampliação 

das infraestruturas instaladas. 

 

A ausência de sistema eletrônico de registro e controle, que compile todos os dados 

relacionados ao transporte e destinação dos resíduos gerados (e destinados) em Belo 

Horizonte, impossibilita a identificação de quais transportadores e áreas receptoras, de 

fato, são utilizadas pelos geradores de RCCV. 

 

Atualmente, como já mencionado neste estudo, somente para os empreendimentos 

classificados como de impacto ambiental e/ou urbanístico e, portanto, passíveis de 

licenciamento Municipal, é exigido o PGRCC e a apresentação de relatórios periódicos, 

que demonstrem o correto gerenciamento de resíduos realizado na obra. Apesar de ser 

realizada análise criteriosa desses relatórios, por parte dos técnicos da SMMA, não há 

nenhum processo de organização e compilação dessas informações em um banco de 

dados que possa ser utilizado para planejamento de futuras ações.  

 

Apresenta-se, a seguir, o detalhamento das áreas receptoras de RCCV, pertencentes 

ao poder público Municipal e as privadas que se encontram em funcionamento 

atualmente, sendo elas: URPV, ERE e CTR Maquiné. 
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 URPV 

 

As URPV (Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes) são unidades criadas, a 

partir de 1995, com a finalidade de receber, gratuitamente, os Resíduos de Construção 

Civil e Volumosos de pequenos geradores (Figura 84). 

 

 
Figura 94 - URPV 

Fonte: SLU/CEMP, 2014. 

Atualmente, existem 32 URPV distribuídas nas 9 Regionais – como apresentado no 

Quadro 13. Cada GERLU é responsável pela operação, controle e monitoramento das 

mesmas, sendo terceirizada a coleta, transporte e destinação dos resíduos, através de 

Contrato sob responsabilidade e acompanhamento da DROPE (Diretoria de Operação 

da SLU). 
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Quadro 13 - Relação das URPV  

Ordem Nome Endereço Regional Bairro 

1 MILIONÁRIOS RUA DONA LUIZA  BARREIRO MILIONÁRIOS 

2 
FLÁVIO DE 
OLIVEIRA 

RUA ITAPETININGA  BARREIRO 
CONJUNTO 
FLÁVIO DE 
OLIVEIRA 

3 LINDEIA 
RUA ANTÔNIO DE SOUZA 

GOMES 
BARREIRO LINDEIA 

4 
ÁTILA DE 

PAIVA 
AVE DO CANAL BARREIRO 

CONJUNTO 
ÁTILA DE PAIVA 

5 
TÚNEL DE 

IBIRITÉ 
RUA MARLY PASSOS BARREIRO 

CONJUNTO 
TÚNEL DE 

IBIRITÉ 

6 JATOBÁ 
AVE AGENOR NONATO DE 

SOUZA 
BARREIRO JATOBÁ 

7 MEM DE SÁ AVE MEM DE SÁ CENTRO SUL 
NOVO SÃO 

LUCAS 

8 SANTA LÚCIA  AVE ARTUR BERNARDES CENTRO SUL SANTA LÚCIA 

9 ANDRADAS I AVE DOS ANDRADAS LESTE POMPEIA 

10 
ZUMBI OU 

SÃO GABRIEL 
RUA ZUMBI NORDESTE SÃO GABRIEL 

11 SÃO PAULO AVE CACHOEIRINHA NORDESTE SÃO PAULO 

12 GOIÂNIA RUA ELIAS MICHEL FARAH NORDESTE GOIÂNIA 

13 PINDORAMA 
AVE AMINTAS JACQUES DE 

MORAIS 
NOROESTE PINDORAMA 

14 DELTA RUA TAMANDARÉ NOROESTE JOÃO PINHEIRO 

15 AEROPORTO AVE WASHINGTON LUIZ NORTE 
SÃO 

BERNARDO 

16 BACURAUS 
RUA ADOLFO BEZERRA DE 

MENEZES 
NORTE 

CAMPO 
ALEGRE 

17 
JARDIM 

GUANABARA 
AVE HUM NORTE 

JARDIM 
GUANABARA 

18 SARAMENHA AVE BASÍLIO DA GAMA NORTE TUPI 

19 SILVA LOBO AVE TERESA CRISTINA OESTE CALAFATE 

20 
TERESA 

CRISTINA 
AVE TERESA CRISTINA OESTE 

MADRE 
GERTRUDES 

21 DAS FLORES RUA JOSÉ FURLETTI OESTE BETÂNIA 

22 BARÃO 
AVE BARÃO HOMEM DE 

MELO 
OESTE NOVA SUISSA 

23 DONA CLARA 
RUA RITA ALVES 
CASTANHEIRA 

PAMPULHA DONA CLARA 

24 CASTELO RUA CASTELO DE VEIROS PAMPULHA CASTELO 

25 GARÇAS RUA REINATO FANTONI PAMPULHA 
ENSEADA DAS 

GARÇAS 

26 LIBERDADE RUA FLOR DE ÍNDIO PAMPULHA LIBERDDE 

27 SÃO JOSÉ RUA FLOR DA AGÁVIA PAMPULHA MANACÁS 

28 
SANTA 
AMÉLIA 

AVE DEPUTADO ANUAR 
MENHEN 

PAMPULHA SANTA AMÉLIA 

29 RIO BRANCO RUA AUGUSTO DOS ANJOS VENDA NOVA PIRATININGA 

30 VILARINHO AVE VILARINHO VENDA NOVA LETICIA 

31 
SÃO JOÃO 
BATISTA 

RUA ELCE RIBEIRO VENDA NOVA  
SÃO JOÃO 
BATISTA 

32 CÉU AZUL AVE LUIZ CANTAGALLI VENDA NOVA  CÉU AZUL 

Fonte: www.pbh.gov.br 

 



 

 

Página: 311/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

 

O  

Quadro 14Quadro 14 apresenta o endereço das UEP – Unidades de Entrega 

Provisória, as quais são áreas onde há um acordo entre GERLU, carroceiros e 

geradores, para que depositem os RCCV nesses locais. Mas como os locais são 

desprovidos de infraestrutura, não podem ser classificados como URPV. 

 

Quadro 14 - Relação das UEP – Unidades de Entrega Provisória 

Ordem Nome Endereço Regional Bairro 

1 
CAPITÃO 

EDUARDO 
RUA MARCO AURÉLIO 

PRATES 
NORDESTE 

CAPITÃO 
EDUARDO 

2 OURO MINAS RUA CHUVA DE OURO NORDESTE OURO MINAS 

3 
AMÉRICO 
VESPÚCIO 

RUA FRANCISCO DE PAULA 
FERREIRA 

NOROESTE SANTO ANDRÉ 

Fonte: SLU, 2016. 

As URPV funcionam de segunda-feira a sábado, com horários variados entre as 

regionais. Devido à demanda apresentada pela população, já existem estudos para 

ampliação do horário de funcionamento, de forma a permitir que as URPV funcionem 

também aos domingos. O funcionamento em horário expandido é justificado pelo fato 

de que o público alvo das URPV são os pequenos geradores, muitos deles executores 

de sua própria obra, nos tempos de folga.  

 

Neste sentido, deve-se mencionar a ocorrência de deposições clandestinas nas portas 

das URPV quando essas se encontram fechadas. Naturalmente o fato deve ser 

considerado como infração e tratado como tal, entretanto, também deve ser visto como 

uma representação da demanda da população pela ampliação do horário de 

funcionamento das URPV.  

 

Evidentemente, a questão deve ser analisada de forma global, uma vez que a 

ampliação da oferta desse serviço, à população, acarreta custos, mas também, 

possivelmente, benefícios, os quais devem ser avaliados conjuntamente. 

 

A Figura 95 apresenta a distribuição das URPV em Belo Horizonte.  
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Figura 95 - Mapa de localização das Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – URPV 

Fonte: MYR, 2015
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Conforme apresentado no Manual para Implantação de Sistema de Gestão de 

Resíduos de Construção Civil em Consórcios Públicos (MMA, 2010), há uma 

modelagem que relaciona a quantidade de URPV e a população do Município, sendo 

de 1 URPV para cada 25.000 habitantes. Considerando esse parâmetro, e sendo a 

população de Belo Horizonte igual a 2.502.557 habitantes em 2015, tem-se que seriam 

necessárias 100 URPV, para atender à demanda do Município. 

 

Além das URPV representadas no mapa anterior, existe estudo para ampliação de 

mais 8 unidades, até o ano de 2016, totalizando 40 unidades, o que ainda representaria 

a necessidade de implantação de mais 60 URPV. O projeto está em elaboração, na 

fase de alocação de recursos, e os terrenos para a instalação já foram selecionados e 

se encontram em processo de liberação.  

 

Em se tratando da infraestrutura das URPV, visando a otimização do fluxo operacional 

das mesmas, a SLU elaborou um layout padrão para essas unidades, prevendo a 

construção de boxes para a estocagem dos materiais mais volumosos, como podas, 

móveis inutilizados, madeiras e pneus, bem como o uso das caçambas para o 

acondicionamento do entulho e de terra.  

 

Nesta concepção, foram previstas, no mínimo, 4 (quatro) caçambas com capacidade 

igual ou superior a 7 m3, além de, no mínimo, quatro boxes para os materiais mais 

volumosos. Assim, resíduos densos e resíduos leves passarão a ser transportados nos 

equipamentos mais adequados a estas funções. 

 

Em 2012, foram iniciadas as obras de adequação à nova concepção, previstas para 30 

(trinta) Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes, instaladas nas nove 

regionais, e a construção de mais 1 (uma) unidade, localizada na regional Norte (URPV 

Jardim Guanabara). Em uma das unidades existentes (URPV São José) não houve 

necessidade de reformas, pois esta já se enquadrava no novo conceito de URPV 

adotado. 
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Em 2013, foram concluídas e entregues as obras das últimas 14 unidades, finalizando 

a reforma de todas as URPV do Município. 

 

Das 32 URPV em operação, existem 6 que, devido aos terrenos de reduzidas 

dimensões, não foram adaptadas ao novo padrão. São elas: Lindeia, Mem de Sá, 

Barão, Liberdade, Santa Amélia e Andradas 

 

O projeto da URPV foi concebido para atender aos seus objetivos, com o mínimo de 

investimento. Assim, segundo o DPPRE-SLU, considera-se fundamental, à boa 

operação dessas unidades, que suas instalações contemplem as seguintes 

características: 

 área em torno de 1.000 m², totalmente cercada, dotada de faixa verde e que 

ofereça condições de acesso seguro para pessoas, carroças, veículos e 

caminhões; 

 espaço para abrigar, no mínimo, 5 caçambas estacionárias e quatro boxes; 

 duas plataformas, com diferença de 90 cm de altura entre elas; 

 edificação de apoio, composta de escritório, copa e banheiros; 

 cobertura, com tronco para vacinação de equinos; 

 sistema de iluminação dos pátios; 

 local para os contêineres da coleta dos materiais recicláveis (papel, metal, 

plástico e vidro). 

 

O volume máximo diário aceito, por gerador, é de 1 (um) m³, não havendo qualquer 

ônus para o munícipe. Apesar do volume ser estabelecido pela Lei Municipal no 

10.522/2012, não existe fiscalização rígida, com relação à quantidade que está sendo 

disposta por cada munícipe/transportador, já que o controle do volume é visual.  

 

Para os resíduos com recebimento não autorizado, há regramento operacional, definido 

pela Lei Municipal no 10.522/2012, a qual proíbe a destinação, nas URPV, dos 

seguintes tipos: 

I - resíduos de serviços de saúde e congêneres;  

II - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 
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III - cadáveres de animais; 

IV - restos de matadouros de animais, restos de alimentos;  

V - veículos inservíveis ou irrecuperáveis abandonados nos logradouros 
públicos, carcaças; 

VI - resíduos sólidos provenientes de calamidades públicas; 

VII - documentos e materiais gráficos apreendidos pela polícia; 

VIII - lodos e lamas oriundos de estações de tratamento de águas; de 
esgotos sanitários; de fossas sépticas; de postos de lubrificação de 
veículos ou assemelhados; resíduos provenientes de limpeza de caixa 
de gordura ou outros produtos pastosos que exalem odores 
desagradáveis;  

IX - resíduos químicos em geral; 

X - resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos; 

XI - rejeitos radioativos; 

XII - resíduos domiciliares provenientes de instalações sanitárias. 

Através do site da PBH, toda a população pode acessar informações a respeito das 

URPVs, dentre as quais as relativas a resíduos permitidos e não autorizados a serem 

destinados a essas unidades, conforme apresentado no Quadro 15.  

Quadro 15 - Resíduos recebidos nas URPV 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPVs 

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

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

Terra limpa Lixo doméstico 

Podas Animais mortos 

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

graxas etc.) 

Madeiras 
Resíduos de estabelecimentos de saúde e 

farmácias 

Metais Resíduos de pequenas fábricas 

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

Fonte: PBH, 2015. 
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O encaminhamento de resíduos às URPV conta com considerável participação dos 

carroceiros, que representaram, em 2013, 65% do transporte em número de viagens, 

como pode ser observado na Figura 96, demonstrando a forte relação desse 

transportador com o pequeno gerador. 

 

 

Figura 96 - Transportadores URPV – em número de viagens 

Fonte: Relatório Anual SLU, 2007-2013, adaptado 

Quanto ao total de resíduos recebidos nas URPV, de 2007 a 2013, as unidades foram 

responsáveis pelo recebimento de 114.347,62 t/ano (média anual do período). O total 

recebido, ano a ano, é apresentado na Figura 97. 

 

Carroceiro
65%

Carrinheiro
15%

Pessoa Física
20%
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Figura 97 -Resíduos recebidos nas URPVs 

Fonte: Relatório Anual SLU, 2007-2013, adaptado 

Considerando o ano de 2013, no qual as URPV receberam 126.329,31 toneladas de 

RCCVs, e ainda tendo como referência as variações na estimativa de geração para o 

ano, apresentadas em item específico 4.4.2.1, sendo de, no mínimo, 703.813,01 t e, no 

máximo ,1.308.998,90 t, os resíduos recebidos pelas URPVs representaram entre 

9,65% e 17,95% do total estimado.  

 

Se o total estimado for estratificado, e se forem considerados somente aqueles 

oriundos de pequenos e médios eventos construtivos, os quais, segundo o MMA 

(2011), representam 75% do total gerado no Município, os resíduos recebidos pelas 

URPV representaram, em 2013, entre 12,87% e 23,93%.  

 

Além disso, destaca-se ainda que o total recebido pelas URPV representou 9,50% dos 

resíduos manejados pelo poder público Municipal, em 2013. 

 

Reforça-se que, segundo as Leis em vigor, é de responsabilidade dos geradores 

(incluindo os pequenos) os resíduos gerados em suas atividades de construção civil, 

sendo que os pequenos geradores são beneficiados, conforme preconiza a Lei 

Municipal no 10.522/2012, uma vez que eles podem destinar seus resíduos, limitados a 

1 (um) m3 por dia, à rede de URPV. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

116.170,82
126.017,47 125.638,98

102.896,14 106.697,44
95.288,07

126.329,31 

RCC recebidos nas  URPVs (t)



 

 

Página: 318/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

A recepção dos resíduos nas URPV conta com registro, no qual são anotados, em 

planilha manual, o tipo e a placa do veículo, o tipo de resíduo e o volume estimado. 

Somente quando é solicitado pelo munícipe é preenchido um comprovante, no qual 

constam as especificações do resíduo entregue. 

 

Atualmente não há segregação significativa dos resíduos nas URPV. Fugindo à sua 

concepção básica, essas unidades, com o tempo, transformaram-se exclusivamente 

em estações de transbordo. A deficiência de equipamentos (caçambas, caminhões e 

carrocerias) contribui para dificultar a separação dos resíduos nas URPV, assim 

praticamente todo resíduo recebido é destinado à CTR Maquiné. 

 

A não separação dos resíduos recebidos contribui negativamente ao aspecto de 

limpeza e organização da unidade, uma vez que, sem separação, não é possível 

agrupar e organizar os resíduos em seus locais específicos, como concebido. 

 

Todos os resíduos recebidos nas URPV são encaminhados à CTR Maquiné onde é 

realizada a triagem. Entretanto, devido à característica dos RCCV, a eficiência do 

processo de segregação é reduzida, sendo que poderiam ser obtidos melhores 

resultados de reciclagem de materiais, caso a triagem fosse realizada nas próprias 

URPV, no momento da recepção.  

 

É, no entanto, somente a segregação na fonte de geração que permitirá a obtenção de 

resultados de fato efetivos, uma vez que não haverá contaminação dos resíduos, o que 

possibilitará e facilitará a reutilização e a reciclagem. Sendo assim, a educação 

ambiental é fundamental, no sentido de demonstrar a importância da separação dos 

resíduos por todos os geradores, inclusive os pequenos, além de melhoria nas 

condições operacionais das URPV. 

 

Nas URPV não há nenhum envolvimento das Associações e Cooperativas de 

Catadores de Materiais Recicláveis, bem como não foi identificado nenhum processo 

de beneficiamento e/ou valorização de resíduos. 
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Quanto à forma de coleta de resíduos nas URPV, ela ocorre através de caminhões 

poliguindastes, com o uso de caçambas estacionárias, e caminhões de carroceria 

aberta. As caçambas destinam-se ao acondicionamento dos materiais de maior 

densidade, como a terra e o entulho, e os caminhões com carrocerias de madeira são a 

forma de transporte mais adequado para aqueles materiais de baixa densidade, como 

podas de árvores, madeiras, pneus e objetos inservíveis. A nova concepção de lay-out 

das URPV possibilita essa separação: os mais densos nas caçambas e os menos 

densos nos boxes.  

 

Outro aspecto relevante sobre as URPV é que elas são importantes estruturas para a 

redução da ocorrência de deposições clandestinas, entretanto não se pode afirmar que 

a existência dessas unidades seja a única responsável para ajudar a eliminar essas 

infrações.  

 

A Figura 98 apresenta a localização das URPV, com os respectivos raios de 

polarização, que levam em conta as condicionantes urbanas (estrada de ferro, 

viadutos, grandes eixos viários), bem como as físicas (topografia, córregos, glebas não 

parceladas), que limitam a utilização das URPV pelos pequenos geradores e 

transportadores. Esses raios perdem o significado, quando o principal meio de 

transporte dos resíduos é realizado através de veículos automotores. No entanto, são 

extremamente significativos, quando o transporte escolhido são as carroças e os 

carrinhos de mão.   
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Figura 98 - Mapa de URPV e respectivas áreas de abrangência em 2014 

Fonte: SLU, 2015. 
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Quanto aos problemas enfrentados na operação das URPV, pode-se citar que essas 

unidades são alvos constantes de furtos, depredações e ações de vandalismo. Visando 

melhorar essa situação, segundo informações da SLU, está prevista a implantação de 

um projeto piloto, com o objetivo de melhorar a segurança, que consistirá na instalação 

de câmaras de vigilância, para monitoramento e fiscalização das atividades das URPV, 

e em locais de deposição clandestina. Esse projeto piloto visa também coibir a 

presença de pessoas não autorizadas e indesejáveis, especialmente usuários e 

traficantes de drogas e catadores de resíduos, que, muitas vezes, coíbem a operação 

da unidade, além de representarem um risco aos seus usuários e funcionários. 

 

Outro problema significativo enfrentado pelas URPV, já citado, é a deposição 

clandestina na área de entrada das unidades, quando essas se encontram fechadas. 

Com o intuito de minimizar estes transtornos, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza 

campanhas de educação ambiental, que envolvem a população e os carroceiros, e 

avalia ampliar o horário de funcionamento das unidades.  

 

Buscando melhorar essa situação, uma experiência ocorrida na URPV Castelo gerou 

resultados positivos. Optou-se por manter a porta da URPV aberta, em horários de não 

funcionamento, e, assim, as disposições irregulares foram reduzidas drasticamente. 

Destaca-se, aliás, que o nível de vandalismo não aumentou, como se imaginava que 

poderia ocorrer. 

 

A ampliação da quantidade de URPV em cidades como Belo Horizonte enfrenta, como 

fator limitador, a existência de poucos terrenos públicos disponíveis e que apresentam 

as características físicas necessárias para implantação das mesmas, bem como o fato 

de haver restrições quanto ao uso do solo. Além disso, naturalmente, devem-se 

também ser considerados os aportes necessários à implantação e os custos de 

operação. 
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Estações de Reciclagem de Entulho – ERE 

 

No final da década de1990, a PBH e a SLU implementaram o Programa de Reciclagem 

de Entulho, tendo como objetivo transformar os resíduos da construção civil em 

agregados reciclados (PBH, 2014). Atualmente, existem 2 (duas) Estações de 

Reciclagem de Entulho (ERE) em operação: a unidade Pampulha (inaugurada em 

1996) e a CTRS BR-040 (inaugurada em 2006). 

 

A primeira unidade inaugurada no bairro Estoril (1995), foi desativada em 2013, devido 

ao impacto gerado à vizinhança. Esse motivo acarretou um processo junto ao 

Ministério Público Estadual, culminando em assinatura de Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), que durou 10 anos. Após esse prazo, a comunidade voltou a se 

mobilizar, reivindicando o fechamento da unidade. A falta de terreno público adequado 

inviabilizou o reassentamento dessa unidade. 

 

O Quadro 16 a seguir apresenta a localização das ERE em funcionamento atualmente 

em Belo Horizonte. 

Quadro 16 - ERE em funcionamento 

Nome  Endereço Regional 

Unidade de Reciclagem de Entulho - 040 BR-040, Km 531 Noroeste 

Unidade de Reciclagem de Entulho - 
Pampulha 

Rua Policarpo Magalhães 
Viotti, 450 

Pampulha 

Fonte: DP PRE, 2014, adaptado. 

A ERE localizada na região Noroeste é parte integrante da CTRS-BR040, e obteve, em 

2008, a licença de Operação (adequação) do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

COMAM, com validade até 2018. Possui capacidade nominal de 80 t/hora, enquanto a 

da unidade Pampulha é de 30 t/hora. 
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As estações estão situadas em terrenos públicos com boas vias de acesso e os locais 

dispõem de pontos de irrigação, para mitigar os efeitos das emissões de poeira. Os 

equipamentos utilizados nas ERE estão apresentados no Quadro 17, a seguir. 

Quadro 17 - Equipamentos utilizados nas ERE 

ERE 
Alimentador 

Vibratório 
Britador Eletroímã 

Calha 
Vibratória 

Peneira 
Vibratória 

Correia 
Transportadora 

Unidade de 
Reciclagem de 
Entulho - 040 

Sim 
Mandíbula (1) 

e Cônico 
Sim Sim Sim 8 

Unidade de 
Reciclagem de 

Entulho - 
Pampulha 

Sim 
Mandíbula (1) 
e Cônico (1) 

Sim Não Não 1 

Fonte: SLU, 2015 

Quanto aos servidores das estações, há uma equipe padrão empenhada no 

funcionamento das mesmas, composta por 12 servidores, como descrito no Quadro 18.  

Quadro 18 – Composição da equipe de trabalhadores das ERE 

Equipe Padrão 

01 agente de operação e controle; 

01 gari na guarita, responsável pelo controle de recepção e expedição; 

06 garis, responsáveis pela triagem; 

01 gari, responsável pelo controle da qualidade do entulho recebido; 

01 operador do britador; 

01 gari, responsável pela triagem secundária na correia transportadora; 

01 gari, responsável pela limpeza do eletroímã. 

Fonte: SLU,2015 

As unidades só recebem o resíduo classe A, com índice de pureza maior que 90%, e 

desde que não apresente solo, matéria orgânica, gesso e amianto (PBH,2014). O 

recebimento está limitado a duas viagens por transportador privado e não há nenhuma 

cobrança pela destinação. O recebimento gratuito de RCC foi uma estratégia adotada 

pela SLU, no início do programa, visando estimular as construtoras a fazerem a 

segregação dos resíduos nos canteiros de obras, prática inovadora àquela época. 
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Deve-se citar que a prestação de serviço realizada pela PBH, por meio da SLU, no 

recebimento e beneficiamento de resíduos da construção civil, não se apresenta como 

obrigação legal, uma vez que, segundo as leis e normas vigentes, a responsabilidade 

pelo resíduo gerado é do gerador e não do poder público. Naturalmente, a exceção 

ocorre quando o resíduo for gerado em obras públicas, sendo, portanto, de 

responsabilidade da PBH junto com a empresa contratada. 

 

O material recebido passa, primeiramente, por uma inspeção visual, onde é avaliada a 

segregação do mesmo. As cargas com até 10% de impureza e ausência de terra, 

matéria orgânica, gesso e amianto são aceitas, caso contrário, são rejeitadas. O 

material aceito é classificado (de acordo com classificação específica da SLU) como 

descrito a seguir:  

 

 Classe A: resíduos de peças fabricadas com concreto, argamassas, 

fibrocimento, pedras ornamentais; 

 

 Classe B: resíduos predominantemente de cerâmica vermelha. 

 

Após a classificação, há segregação manual, visando a retirada de outros resíduos, 

sendo o material enviado ao britador, através do uso de pá carregadeira. O conjunto de 

peneiras separa o material por granulometria e os resíduos metálicos são retirados, 

através de eletroímã. O agregado produzido é conduzido às pilhas de armazenamento, 

através de correias transportadoras e separados por granulometria, em produtos 

equivalentes a brita 0, brita 1, areia e rachão. 

 

Após expedição, o agregado produzido é liberado, sendo que o transporte ocorre 

através de caminhões basculantes, com carregamento realizado por pá carregadeira. 

Cerca de 90% do agregado produzido é destinado às obras públicas, para utilização 

em base e sub-base de vias, sendo o restante comercializado com pessoas físicas e 

empresas privadas. 

 

A Figura 99, a seguir, apresenta o total de resíduos recebidos nas EREs, no período de 

2007 a 2013. 
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Figura 99 - Resíduos Recebidos nas EREs – Massa (t). 

Fonte: Relatório de atividades SLU, 2007-2013, adaptado. 

Percebe-se que, a partir de 2010, a quantidade de resíduos recebidos pelas EREs vem 

diminuindo progressivamente, resultando, em 2013, em uma redução drástica, causada 

pela dificuldade em realizar manutenção nos equipamentos, por parte da SLU, bem 

como dificuldade de mão de obra para operação das unidades, o que causou 

paralisações por períodos consideráveis. Além disso, em meados de 2013, a ERE 

Estoril encerrou suas atividades. Em que pese o valor da iniciativa de implantação 

dessas estações de reciclagem na década de 90, atualmente, o fato de receberem 

gratuitamente os RCCs produzidos pelos grandes geradores tornou-se um fator inibidor 

do mercado, cerceando a iniciativa privada de investir nesse segmento de produção.  

 

Quanto à quantidade de rejeito destinado pelas EREs, ao longo do período analisado, 

essa é demonstrada na Tabela 66, a seguir. 

 

Tabela 66- Relação entre material recebido e rejeito – ERE 

Total (t) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Recebido 91379,0 132934,0 104853,8 136424,4 102114,8 103252,2 45819,6 

Rejeito 
12317,0 9947,0 11963,6 6067,2 6258,8 5953,2 2265,2 

13,5% 7,5% 11,4% 4,4% 6,1% 5,8% 4,9% 

Fonte: Relatório de atividades SLU, 2007-2013, adaptado 
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Do ponto de vista da operação das ERE, pela SLU, observou-se uma redução do fluxo 

de caçambeiros autônomos que utilizam as estações para descarte de RCC, os quais 

comumente destinavam resíduos com maiores teores de mistura. Uma outra hipótese 

provável para o decaimento de rejeitos - sem dados disponíveis para comprovação - é 

que as empresas transportadoras, as quais passaram a representar a maioria dos 

usuários das ERE, estariam inicialmente direcionando os RCC para áreas de triagem e 

transbordo próprias, sendo encaminhado às estações apenas o material mais limpo. 

 

Soma-se, a esses fatos, a adoção de controle mais rígido do material recebido. Para 

tanto, tem-se utilizado critério de inspeção visual no momento da descarga, não sendo 

aceitas cargas com índice de mistura superior a 10%. Após vistorias, os resíduos 

rejeitados são recolhidos novamente pelo transportador. 

 

Deve-se citar ainda que a ERE Estoril, desativada em 2013, além da britagem do 

resíduo, contava com produção de blocos de concreto não estrutural, na qual era 

empregado o agregado reciclado da própria estação.  

 

O projeto Ecobloco, implantado, em 2003, pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Assistência Social  (SMAAS), por intermédio da Gerência de Inclusão Produtiva 

(GEINP), teve por objetivo, através da produção de artefatos de concreto, a inserção 

produtiva de pessoas de risco social, com trajetória de vida nas ruas. Durante o 

funcionamento da unidade produtiva, foi realizada qualificação profissional para 75 

pessoas, com geração de emprego e renda para 16 profissionais, simultaneamente. 

Essa pequena fábrica de blocos foi desativada juntamente com a ERE.  

 

Atualmente, os agregados reciclados, quando não utilizados pela própria prefeitura, são 

comercializados. Os quantitativos referentes ao período 2011-2015 encontram-se 

apresentados na Tabela 67. O preço de venda desses produtos é estabelecido pela 

tabela de preço público (Decreto Municipal no 16.217/2016). Os valores foram 

atualizados recentemente (2016), conforme demonstrado na Tabela 68, reduzindo a 

defasagem em relação ao preço praticado pelo mercado privado. 
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Tabela 67 - Quantitativo de agregado reciclado das ERE de BH, destinados à 
comercialização 

Ano Volume (m3) Massa (t) 

2011 12.130,00 19.408,00 

2012 8.023,00 12.836,80 

2013 18.536,00 29.657,60 

2014 6.115,00 9.784,00 

2015 7.023,00 11.236,80 

Total 51.827,00 82.923,20 
 Fonte: DROPE/ Divisão de Reciclagem da SLU 

 

Tabela 68 – Preço público do agregado reciclado 

MATERIAL 
PREÇO 

R$/m3 R$/t 

Material britado comum (Bica corrida) 33,75 21,09 

Material britado categoria “A” - Entulho selecionado 73,39 45,88 

Material britado categoria “B” - Entulho misto 73,39 45,88 

Fonte: Decreto Municipal nº 16.217/2016 

 

 

CTR MAQUINÉ 

 

A Central de Tratamento de Resíduos Maquiné – CTR Maquiné, empreendimento 

privado da empresa Czar Serviços Ambientais Ltda, possui área total de 107,62 

hectares e está localizada no município de Santa Luzia, às margens da BR-381, à 

esquerda, no sentido Belo Horizonte à João Monlevade, próximo ao km 444, 

aproximadamente a 30 km da capital. 

 

Desde março de 2012 a CTR Maquiné presta serviço, à PBH/SLU, no recebimento dos 

resíduos da construção civil e volumosos provenientes das URPV, limpeza dos pontos 

críticos de deposição clandestina e resíduos de obras públicas. Além dos resíduos 

enviados pela SLU, o empreendimento recebe resíduos de fontes privadas.  
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Segundo parecer único da Superintendência Regional de Meio Ambiente – Central 

Metropolitana (SUPRAM-CM), processo no 18032/2011/001/2011, o empreendimento 

consiste em: 

aterro de resíduos sólidos classe “A” da construção civil e área de 
triagem, transbordo e armazenamento transitório de resíduos da 
construção civil e volumosos, com licença de operação concedida em 
agosto de 2012, com condicionantes e validade de 06 (seis) anos, e 
com capacidade para dispor até 2.000 m³/dia de RCCs. 

Conforme consta no mesmo documento, o empreendimento solicitou autorização, ao 

órgão licenciador, para ampliação da capacidade de recebimento, visando a instalação 

de usina de reciclagem de resíduos da Construção Civil e autorização para implantação 

de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos. A operação da usina de reciclagem foi 

autorizada, em Junho de 2015, através da concessão de AAF – Autorização Ambiental 

de Funcionamento.  

 

A CTR Maquine é estruturada com balança rodoviária e portaria, para controle do 

acesso. A triagem dos resíduos recebidos ocorre em pátio específico, sendo realizada 

manualmente, com apoio de equipamentos, como pá carregadeira e trator agrícola 

adaptado para a atividade, os quais são responsáveis por distribuir o material no pátio. 

Como o resíduo enviado por Belo Horizonte não apresenta segregação na origem, o 

processo realizado na área de triagem é de fundamental importância para a adequada 

destinação.  

 

Recentemente, foram instalados novos equipamentos, visando a melhoria da eficiência 

da triagem, os quais são compostos por conjunto de peneira vibratória e esteira 

mecanizada. Há também no empreendimento um picador de madeira, o qual tritura o 

resíduo, transformando-o em cavaco, biomassa comercializada a indústrias.  

 

O resíduo “Classe A” triado é enviado para aterro de inertes próprio. Os demais 

resíduos são destinados conforme exigências legais, sendo que os recicláveis (Classe 

B: papel, plástico, metal) são comercializados. A seguir, na Tabela 69, apresenta-se o 

volume recebido de resíduo na CTR Maquiné, proveniente da PBH/SLU. 
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Tabela 69- Resíduos Recebidos na CTR Maquiné  – Massa (t) 

Resíduo  
2012  

Março a 
Dezembro 

2013 
Fevereiro a 
Dezembro 

Total 322.749,61 166.590,67 

Média Mensal 32.274,96 

 

15.144,61 

 Fonte: Relatório de atividades SLU, 2007-2013, adaptado 

 

As informações apresentadas neste item permitem uma avaliação da dinâmica das 

áreas que recebem resíduos da construção civil provenientes do Município de Belo 

Horizonte. Vale evidenciar que muitas áreas começam a operar sem a concessão da 

licença, por parte do órgão ambiental e, ao encerrarem suas atividades, não adotam 

medidas de controle do passivo ambiental resultante. Portanto, faz-se necessário que 

os agentes fiscalizadores exerçam sua função de forma mais eficaz, evitando que estes 

empreendimentos consigam se instalar de forma irregular.  

4.4.2.4 Limpeza de deposição clandestina 

Uma considerável parcela dos resíduos advindos da construção civil é disposta 

clandestinamente em áreas inadequadas, acarretando impactos ambientais ao 

Município. Em princípio, a deposição irregular dos resíduos da construção civil motiva o 

descarte de outros resíduos no mesmo local, como poda de árvores, objetos 

volumosos, resíduos domiciliares e animais mortos. No entanto, há também registro de 

casos em que a exposição de resíduos domiciliares em horários e locais indevidos 

também impulsiona a formação de pontos de deposição clandestina. Outros aspectos 

catalizadores desse processo são terrenos, áreas ou lotes abandonados e carcaças de 

veículos. 

 

Entende-se como Limpeza de Deposição Clandestina as atividades de coleta, 

transporte e destinação dos resíduos depositados clandestinamente em logradouros 

públicos, com a utilização de caminhões basculantes, carregados manualmente ou com 

auxílio de pá carregadeira (carregamento mecânico). 
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A Figura 100 expõe a dinâmica dos pontos de deposição clandestina, no período de 

2005 a 2014. É nítido o aumento do número de pontos em Belo Horizonte, o que pode 

estar relacionado ao aumento da geração de RCCV, motivada, sobretudo, pelo boom 

imobiliário, com ápice em 2013, vivido pelo país, aliado ao fechamento da CTRS-

BR040, que deixou de receber os resíduos de construção civil produzidos pela iniciativa 

privada, que precisou buscar destinações mais distantes e, consequentemente, mais 

onerosas para as obras. 

 

Outro aspecto que também pode estar relacionado ao aumento e, sobretudo, 

manutenção dos focos de deposições clandestinas, diz respeito à sistematização, a 

partir da qual os pontos são limpos, gerando o entendimento, errôneo, de que o resíduo 

depositado em certos locais será recolhido pelo poder público, sem custos diretos para 

o gerador. Situações como essa reforçam a importância da educação ambiental e 

fiscalização, associadas às ações de limpeza de pontos de disposições irregulares. 

 

Umas das ações relacionadas à comunicação à população e educação ambiental é o 

Programa Ponto Limpo. Após limpeza de ponto de deposição clandestina, é instalada 

placa informando que o local foi limpo e que a disposição irregular é considerada crime.  

 

Em situações mais alarmantes é realizada ação conjunta com outras instâncias do 

poder público, e com a população local, situação similar às que ocorrem nos mutirões 

de dengue e de limpeza. 
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Figura 100 - Histórico de pontos de deposição clandestina 

Fonte: MYR, 2015  
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Quanto aos responsáveis pelas deposições clandestinas, em primeiro momento, 

presume-se que essas ações são praticadas, em grande parte, pelos pequenos 

geradores, que transportam seus próprios resíduos ou contratam transportes 

informais, ou mesmo pelos carroceiros, responsáveis pela movimentação de parcela 

considerável dos pequenos geradores. Porém, quando são observadas as 

características dos resíduos dispostos (principalmente o tamanho das pilhas) e até 

mesmo por flagrantes ocorridos, sabe-se que as empresas transportadoras, que 

utilizam caminhões para transporte do RCC, também realizam tal atividade ilegal. 

 

É válido lembrar que a PBH criou o Programa Vila Viva, e suas ações começaram a 

ser realizadas em 2005. O Programa Vila Viva engloba obras de saneamento, 

remoção de famílias, construção de unidades habitacionais, erradicação das áreas de 

risco, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos e implantação de 

parques e equipamentos, para a prática de esportes e lazer. Portanto, ressalta-se que 

quando o Programa está em execução, muitos munícipes aproveitam e realizam 

pequenas reformas/obras, o que contribui diretamente para o aumento do número de 

deposições clandestinas no entorno das vilas. 

 

A gerência das ações de limpeza dos pontos de deposições clandestinas é de 

responsabilidade das GERLU, de acordo com diretrizes definidas pela SLU. O 

procedimento pode ser realizado de forma manual ou mecanizada, sendo avaliado o 

volume e o peso das pilhas de resíduos a serem recolhidas. A destinação dos 

resíduos coletados é realizada, desde 2013, obrigatoriamente, para a CTR Maquiné. 

 

O serviço de limpeza de deposições clandestinas é um dos itens do contrato de 

Multitarefa, sendo atualmente realizado, em sua totalidade, por empresa contratada. 

 

A realização de limpeza mecanizada ocorre com um conjunto de equipamentos 

composto por uma pá carregadeira e cinco caminhões, os quais ficam 

disponibilizados durante uma semana, em cada regional da cidade. O contrato prevê 

uma rotatividade dos equipamentos para cada 3 regionais, de forma que uma regional 

recebe o serviço de limpeza de deposições clandestinas a cada duas semanas. Os 

serviços são planejados e monitorados pela GERLU. 
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A destinação dos resíduos à CTR Maquiné inclui a “prestação de serviço de 

recebimento, triagem, armazenamento temporário, destinação e disposição final de 

resíduos da construção civil, resíduos volumosos e rejeitos” e foi definida através do 

processo de contratação, assinado em 2012, com a empresa Czar Engenharia 

Ambiental Ltda. A contratada é responsável pela “recepção e encaminhamento, à 

destinação adequada, dos resíduos públicos provenientes das URPV e pontos 

críticos”.  

 

Tendo em vista a característica dos resíduos recolhidos nos pontos de deposições 

clandestinas, que, apesar de serem compostos por RCCV, contam também com a 

presença de outros resíduos – domiciliares, animais mortos, resíduos perigosos, 

eletroeletrônicos, dentre outros –, essa mistura dificulta a triagem na ATT (CTR 

Maquiné) e a destinação final. 

 

De acordo com a Tabela 70, a geração de RCCV, em 2013, estaria entre 703.813,01 

e 1.308.998,90 toneladas. Dessa forma, o material coletado pelo poder público 

municipal, oriundo de deposições clandestinas, totalizando 107.341,02 t, representaria 

entre 8,20% e 15,25% do total gerado.  

 

Tabela 70 – Total de RCCV coletados nas URPV, ERE e Deposições Clandestinas, em 
2013  

Descrição Massa (t/ano) 
% (Mínimo 
Estimado) 

% (Máximo 
Estimado) 

Total Manejado SLU 279.489,93 39,71% 21,35% 

EREs 45.819,60 6,51% 3,50% 

URPVs 126.329,31 17,95% 9,65% 

Deposição Clandestina 107.341,02 15,25% 8,20% 

  

Geração mínima estimada 703.813,01 - - 

Geração máxima estimada 1.308.998,90 - - 
Fonte: Relatório de atividades SLU, 2013, adaptado 

 

Segundo a Lei Municipal no 10.522/2012, bem como a Resolução CONAMA no 

307/2002, os RCCV não podem ser dispostos em aterros sanitários, com exceção dos 

resíduos Classe A, se apresentados na forma de agregados reciclados. 
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4.4.2.5 Considerações 

A gestão dos resíduos da construção civil e volumosos em Belo Horizonte apresenta 

panorama desfavorável, distinto do esperado para o Município, considerado pioneiro e 

destaque no setor. 

 

O aumento crescente dos pontos de deposições clandestinas representa a situação 

atual da gestão de resíduos da construção civil e volumosos em Belo Horizonte, 

evidenciando a necessidade de melhorias. 

 

As estações de reciclagem públicas – importantes elementos do programa implantado 

na década de 1990 – enfrentam problemas operacionais, relacionados à gestão da 

manutenção dos equipamentos, contratação de mão de obra e ao relacionamento 

com a vizinhança, ocasionando produção abaixo do esperado e insatisfação, tanto do 

poder público, quanto dos geradores e transportadores de RCC.  

 

Neste aspecto, o poder público, apesar de atuar na reciclagem de RCC há mais de 25 

anos, não conseguiu tornar a prática indutora desse mercado, o que poderia contribuir 

significativamente para a melhoria da gestão de resíduos no Município. Prova disso é 

a inexistência de unidades de reciclagem privadas. 

 

Por sua vez, as URPV, estrutura essencial para a correta gestão dos RCCV oriundos 

dos pequenos geradores, apresentam-se em quantidade abaixo do necessário e, 

como as ERE, também operam de forma aquém do desejado. Essas unidades sofrem 

com constantes depredações e vandalismos; os espaços apresentam-se degradados; 

há, constantemente, registro da presença de usuários e traficantes de drogas; e o 

relacionamento com a comunidade do entorno quase inexiste. Quanto ao resíduo 

recebido, este é destinado, sem segregação, às ATT, e não há nenhuma ação de 

aproveitamento e/ou beneficiamento do mesmo, denotando um total desvio da 

concepção original do projeto. 
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Cabe reafirmar a dificuldade de identificação e disponibilização de áreas públicas para 

implantação dos equipamentos de limpeza urbana (URPV, ERE e ATT dentre outras), 

considerando que o território Municipal está quase que totalmente ocupado e as 

poucas áreas ainda vazias são disputadas para implantação de equipamentos de 

usos mais nobres, como escolas e unidades de pronto atendimento. 

 

Quanto às demais áreas receptoras de RCCV, o panorama também é desfavorável, 

uma vez que, com exceção dos recicláveis (papel, plástico, metal e vidro), não há, 

atualmente, nenhuma unidade licenciada no Município para receber os resíduos 

oriundos da construção civil. 

 

A divulgação das boas práticas do gerenciamento de RCCV e de transportadores e 

áreas receptoras licenciados, como forma de estimular o gerador a gerenciar e a 

destinar corretamente seu resíduo, restringe-se a ações privadas, das quais destaca-

se as realizadas pelo SINDUSCON/MG. 

 

Em se tratando de aspectos legais, apesar da importante Lei no 10.522/2012 – marco 

para o setor no Município – estar em vigor desde Agosto de 2013, ainda não foi 

publicado seu decreto regulamentador, o que tem atrasado sua aplicação prática.  
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4.4.3 Resíduos equiparados ao Domiciliar - Grandes Geradores 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, no art. 4º, parágrafo 2º, inciso III, alínea V, é 

considerado como 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;  

Dessa forma, quando os resíduos sólidos com características domiciliares forem 

gerados em um estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviços, e 

estiverem abaixo desse limite, a coleta, o transporte e a destinação final são de 

responsabilidade da SLU, uma vez que esses são equiparados a resíduos 

domiciliares. 

 

Porém, estando acima dos limites apresentados anteriormente, a coleta, o transporte, 

o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos são de responsabilidade do 

gerador, podendo a SLU “executar [esses serviços] em caráter facultativo e a seu 

exclusivo critério, cobrando o respectivo preço público de serviços extraordinários”. 

 

O valor a ser cobrado pela coleta, transporte e aterragem de Resíduos Sólidos 

Especiais é de R$ 28,73/m3 (R$ 191,45/t), conforme definido no Decreto Municipal no 

16.217, de 26 de Janeiro de 2016, que atualiza a tabela de preços públicos de 

serviços extraordinários de limpeza. 

 

Neste aspecto, ainda segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, para fins de 

“pagamento pelo serviço público de coleta especial, compete, à SLU, a aferição de 

volume ou peso dos resíduos gerados”. 

 

A aferição do volume gerado pelo estabelecimento, passível de ser classificado como 

resíduo especial (com característica domiciliar), é dificultada, na prática, uma vez que 

a coleta é realizada juntamente com a coleta domiciliar regular em áreas de 

urbanização formal. 
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A SLU realiza cadastro dos grandes geradores de resíduos com característica 

domiciliar, que, em linhas gerais, segue os seguintes procedimentos: 

 

 Listagem de possíveis grandes geradores, via identificação em campo ou em 

cadastros municipais; 

 Medição, processo que visa aferir o volume de resíduo gerado pelo 

estabelecimento previamente identificado, com o intuito de confirmar ou não se 

o mesmo é um grande gerador (Figura 101); 

 Cadastro para fins de cobrança. 

 

 
Figura 101 - Equipe de Medição 

Fonte: SLU, 2015 

Com o intuito de melhorar a identificação e confirmação (através de medição) de 

grandes geradores, inicialmente a SLU realizou projeto piloto na região Oeste, de 

Março a Julho de 2014, período no qual foram executadas 310 medições, sendo 

confirmados 240 novos grandes geradores. 

 

Em Agosto de 2014, foi realizado estudo, pela SLU, juntamente com a Consultoria 

PRIUS, visando analisar o potencial de grandes geradores em Belo Horizonte. O 

estudo de potencial evidenciou, com base nos parâmetros pré-definidos e na estrutura 
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da SLU, a possibilidade de 1.850 novos clientes para a coleta de resíduos com 

características domiciliares (com geração acima do limite de isenção), o que resultaria 

em uma projeção de faturamento de R$ 1.400.000,00/mês (R$ 16.800.000,00/ano), 

considerando o preço público de coleta à época. 

 

Após análise aprofundada do estudo, concluiu-se que, do total identificado, estavam 

também cadastrados os empreendimentos prestadores de serviços de saúde, os 

quais, apesar de também gerarem resíduos com características domiciliares, são 

tratados separadamente, uma vez que o resíduo, caso não seja adequadamente 

segregado, apresenta alto risco de contaminação. Dessa forma, em se tratando 

especificamente dos geradores considerados neste ítem, seria necessário aumentar o 

número de novos clientes, para atingir a projeção de faturamento indicada no estudo. 

 

Em Outubro de 2014, também juntamente com a citada consultoria, concluiu-se o 

desenvolvimento do novo sistema de identificação e medição. A atuação da empresa 

considerou os seguintes aspectos: 

 

 Identificação de possíveis empreendimentos, através de listagem dos 

estabelecimentos, organizados por regionais; 

 Otimização dos roteiros de medição, com definição de diretrizes, 

automatização da roteirização e fornecimento de tablets para cadastros; 

 Melhoria do processo de cadastro de grandes geradores. 

 

Especificamente quanto à cobrança pelo serviço realizado, a Consultoria PRIUS 

também realizou análise do status de pagamento das faturas emitidas aos clientes 

ativos, no período de Fevereiro/2013 a Julho/2014, considerando as faturas “Pagas” e 

“Em aberto”. Foram considerados Ativos os clientes que não possuíam nenhuma 

fatura em aberto (Adimplentes), os que possuíam uma ou duas faturas em aberto 

(Pequeno Devedor) e os que, apesar de possuírem mais de duas faturas em aberto, 

efetuaram pagamento da fatura de Julho/2014 (Inconstantes). O resultado do estudo 

é apresentado no Quadro 19. 
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Quadro 19 - Classificação dos contribuintes 

Situação Classe Contribuintes Total 

Ativo 

Adimplentes  513 

692 Inconstantes  30 

Pequeno Devedor 149 

Inadimplente Inadimplente 441 441 

Total 1133 

Fonte: PRIUS, 2014, adaptado 

Observa-se que, do total de clientes, a maioria (61%) é considerada como Ativo, 

sendo que, destes, 74% estavam em dia com seus pagamentos junto à SLU. Deve-se 

reforçar que a classificação como cliente inadimplente não necessariamente resulta 

na interrupção da prestação de serviço realizada pela SLU, uma vez que a dificuldade 

de comunicação entre as partes envolvidas e aspectos jurídicos impossibilitam essa 

paralisação. 

 

Ocorre também o fato do estabelecimento estar cadastrado como cliente, ter suas 

atividades interrompidas e não solicitar baixa do cadastro e coleta. Efetivamente, não 

será mais realizada a coleta, já que o estabelecimento não está mais realizando suas 

atividades no endereço em questão, entretanto, ainda são geradas faturas para 

pagamento. 

 

Um dos fatores associados a esse processo refere-se ao fato da emissão de Certidão 

Negativa de Débitos – CND Municipal não considerar os débitos com a SLU, o que 

permite ao empreendedor dar baixa na empresa, mesmo com débitos. 

 

Visando reduzir o índice de inadimplência, antes mesmo da realização do citado 

estudo, em Novembro de 2014 foi realizada, pela SLU, uma ação específica junto aos 

estabelecimentos inadimplentes. À época, foi realizado comunicado aos clientes que 

não estavam em dia com seus pagamentos, informando que a coleta seria suspensa, 

a partir de Fevereiro de 2015. A ação obteve resultado, uma vez que houve 

normalização de pagamentos de clientes inadimplentes e ainda permitiu a 
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identificação de empreendimentos que já haviam sido encerrados, mas que 

permaneciam como ativos no cadastro da SLU. 

 

Quando a dívida está prestes a prescrever, a diretoria jurídica da SLU solicita o 

cadastramento do cliente na Dívida Ativa Municipal, evitando assim que o valor seja 

perdido.  

 

Considerações    

 

Atualmente o serviço de coleta realizado pela SLU em estabelecimentos de grandes 

geradores de resíduos sólidos com características domiciliares não se diferencia 

daquele prestado pela coleta domiciliar regular.  

 

A deficiência no processo de identificação e cobrança, por parte da SLU, resulta na 

realização do serviço de coleta, muitas vezes, sem a devida cobrança ao 

estabelecimento responsável.  

 

Apesar de serem considerados como geradores de resíduos especiais, não é exigida 

apresentação de PGRSE, mesmo que simplificado, aos estabelecimentos que 

excedam o limite de geração estabelecido pela Lei Municipal. Os critérios para 

exigência de PGRSE deveriam considerar, por exemplo, a natureza da atividade 

econômica desenvolvida e a área ocupada, de forma que o processo de obtenção de 

alvará permitisse a identificação de possíveis geradores. No entanto, atualmente a 

exigência de implementação do PGRSE se dá, unicamente, quando o 

empreendimento se enquadra como de impacto ambiental ou urbanístico significativo.  

 

Segundo informações da SLU, já há ação em trâmite para reformular os 

procedimentos visando atender à exigência de PGRSE, com alteração dos 

procedimentos relacionados à cobrança, análise e aprovação dos planos, de forma 

similar para os geradores de resíduos de serviços de saúde. Neste sentido, há 

discussões com os demais setores relacionados ao tema, dentre eles: SMMA, 

SMARU e SMAPU. 
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A cobrança realizada pelo serviço, e todo o processo associado (identificação, 

cadastro, medição, preço praticado e cobrança), apesar dos esforços, apresenta 

falhas, o que resulta, muitas vezes, na prestação de serviço sem o devido 

recebimento. Reforça-se ainda que o total de grandes geradores não é ao certo 

conhecido, ainda que tenham sido realizados estudos, conforme citado. 

 

Neste aspecto, foram identificadas significativas ações com o objetivo de melhorar os 

procedimentos referentes à identificação, cadastro e cobrança, entretanto, não foram 

identificadas ações relacionadas à elaboração de estudos de viabilidade econômica 

quanto à prestação desse serviço pela SLU. 

 

Essa análise seria de suma importância e deveria preceder todas as outras ações, 

uma vez que a SLU não tem obrigação legal de atender a esses geradores, sendo a 

realização desse serviço de caráter facultativo. 

 

4.4.4 Resíduos de Poda e Similares   

 

São considerados especiais os resíduos de “poda de manutenção de jardim, pomar 

ou horta, especialmente os troncos, aparas, galhadas e assemelhados” (Lei Municipal 

no 10.534/2012).  

 

Esses resíduos são provenientes de ações de manutenção da arborização, pública e 

privada, de forma preventiva ou corretiva, motivadas por diversos aspectos, tais 

como: limpeza, intervenções em redes elétricas, implantação de edificações ou 

estruturas urbanas, idade da planta e fenômenos naturais, dentre outros.  

 

O resíduo gerado nesses processos é composto por: troncos, galhos, ramos, folhas, 

sementes, frutos e raízes, o qual é constituído por, aproximadamente, 50% de 

carbono, 6% de hidrogênio, 44% de oxigênio e 1% de nitrogênio (MEIRA, 2010). 
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A manutenção da arborização urbana em vias e áreas públicas em Belo Horizonte é 

realizada 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 específicos de responsabilidade dos demais órgãos envolvidos, listados 

a seguir; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundação de Parques Municipais: 

Responsável pelas ações nos parques e praças municipais;  

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundação Zoo-Botânica: Responsável 

pelas ações no Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Parque Ecológico; 

 CEMIG: Responsável pelas ações, quando há interferência da arborização com 

a rede elétrica. 

 

As ações realizadas pelas Gerências Regionais de Manutenção – GERMA/GERJAV 

ocorrem de forma descentralizada, nas 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. 

 

Em caso de queda de árvores, o corte para liberação da via é feito de forma 

emergencial, pelo Corpo de Bombeiros, sendo o material removido pela GERJAV, 

responsável pela área na qual ocorreu o fato. Segundo informações da Secretaria de 

Meio Ambiente, devido à urgência da ação, muitas vezes, o corte é feito sem critérios, 

o que impossibilita a utilização da madeira para fins mais nobres. 

 

Os resíduos gerados pela atividade de poda realizada pela GERJAV 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. 

 

Não há procedimento de registro e controle padronizado nas regionais, sobre as 

atividades de podas realizadas. Há somente o arquivamento dos tickets de pesagem 



 

 

Página: 343/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

da área receptora. O Quadro 20 aponta o levantamento de dados referentes à 

quantidade de poda encaminhada para a CTR Maquiné, pela GERJAV, no ano de 

2015. 

Quadro 20 - Podas direcionadas para CRT Maquiné – 2015 

 

Fonte: PBH, 2015. 

Em se tratando das ações realizadas pela Fundação Zoo-Botânica, esta possui 

unidade de compostagem própria, na qual todo o material proveniente de podas e 

supressões é encaminhado, juntamente com as fezes dos animais do zoológico.  

 

A CEMIG, por sua parte, realiza a poda de indivíduos arbóreos que conflitam com a 

rede de distribuição de energia. A empresa terceiriza esses serviços, assim como a 

coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos gerados (CEMIG, 2016).  

 

A destinação final ocorre conforme conveniência da empresa contratada, desde que 

isso seja realizado em locais regularizados. A empresa contratada deve, então, 

apresentar o comprovante de descarte do resíduo emitido pelo receptor, o qual deve 

também atestar sua regularidade. A destinação mais comumente verificada é o aterro 

sanitário da CTRS Macaúbas, que, entretanto, não viabiliza o reaproveitamento desse 

material (CEMIG, 2016).  

 

A CEMIG não compila dados quantitativos acerca de volumes de geração e 

destinação de poda, e afirma que a geração é variável, em função da disponibilidade 

de equipes e sazonalidade (CEMIG, 2016). 

 

A Companhia apresenta diversas ações para melhoria de seu desempenho ambiental 

e, em seu Manual de Arborização, aborda os resíduos de poda, prezando os 

seguintes aspectos:  

 Redução da geração de resíduos, por meio da definição de critérios para poda 

e manejo, capacitação da mão de obra, escolha das espécies adequadas, das 

Regional Centro Sul Leste Noroeste Nordeste Barreiro Oeste Pampulha Venda Nova Norte Total / Ano (t) Média / Mês (t)

Média Mensal (t) 249,90 369,25 360,04 133,17 100,22 139,91 298,78 36,05 46,07 - 192,60 

Total por Regional (t) 2.748,87 4.061,73 3.960,45 1.464,90 1.102,47 1.539,06 3.286,55 396,56 506,82 19.067,41 -
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condições do plantio e condução do crescimento, além da educação da 

população. 

 Valorização ou aproveitamento dos resíduos, por meio de segregação, 

classificação (conforme diâmetro, densidade, teor de umidade, cor, quantidade 

de carbono fixo, cinzas etc.), quantificação e adoção de destinação sustentável 

– utilização de peças servíveis, reciclagem energética ou compostagem, não 

sendo relacionado o aterramento. 

 

Embora o seu Manual recomende a valorização ou reaproveitamento dos resíduos de 

poda, na prática, essa diretriz não é adotada. 

 

Ainda relacionado à melhoria do manejo arbóreo, em Belo Horizonte, por meio de 

convênio entre a Cemig e a PBH, ocorreu, no período 2009 a 2014, o Programa 

Especial de Manejo Integrado de Árvores e Redes – PREMIAR. As ações 

desenvolvidas por esse programa incluíram: 

 Manejo estratégico e sustentável da arborização, por meio de estratégias 

como: diagnósticos, seleção adequada do local de plantio, plantio correto, 

muda de qualidade, manutenção adequada e avaliação de risco; 

 Investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento, capacitação e 

manejo de arborização; 

 Envolvimento com a comunidade, por meio de reuniões públicas, oficinas, 

projeto acadêmico e eventos em datas festivas, como semana do meio 

ambiente; 

 Criação do projeto GeoÁrvores , sistema criado para apoiar as atividades de 

gestão e planejamento do Programa, quereune informações sobre árvores, 

rede elétrica e limites territoriais de Belo Horizonte. A Figura 105, a seguir, 

apresenta página de um visualizador de mapas “web”, do sistema de gestão de 

dados sobre árvores, para dar apoio geotecnológico às ações do PREMIAR. 
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Figura 102 - Screen do software GeoÁrvores 

Fonte: CEMIG, 2016 

Por fim, destaca-se que está em desenvolvimento, por meio da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, o Plano Diretor de Arborização Urbana, que incluirá capítulo 

específico, relacionado ao gerenciamento dos resíduos gerados.  

4.4.5 Resíduos Orgânicos - Feiras, Sacolões e Congêneres 

Conforme estabelecido pela Lei Municipal no 10.534/2012, em seu art. 3º, parágrafo 

2º, são considerados resíduos especiais os: 

restos de matadouros de animais, restos de entrepostos de alimentos, 
restos de alimentos sujeitos à rápida deterioração provenientes de 
feiras públicas permanentes, mercados, supermercados, açougues e 
estabelecimentos congêneres, alimentos deteriorados ou condenados, 
ossos, sebos e vísceras. 

Ainda segundo a referida legislação, em seu art. 15º, 

os proprietários e os responsáveis legais por mercados, 
supermercados, feiras, sacolões e estabelecimentos congêneres, 
localizados em regiões beneficiadas pelo Programa de Coleta Seletiva 
de Resíduo Orgânico, devem, a critério da SLU, segregá-lo no local de 
origem de geração e acondicioná-lo separadamente dos demais 
resíduos. 
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Em Belo Horizonte, atualmente, existem 35 estabelecimentos que, a critério de 

escolha da SLU, participam do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos, 

que é parte integrante do Programa de Compostagem, criado em 1995. A localização 

e identificação desses pontos são apresentados na Figura 103. 
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Figura 103 - Mapa de locais de coleta de resíduos orgânicos 

Fonte: MYR, 2015 



 

Página: 348/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831 

 

A coleta diferenciada de resíduos orgânicos é realizada através de caminhões próprios 

da SLU, seguindo rotas predefinidas, com frequência: diária (de segunda a sexta-feira 

e aos sábados) ou alternada (terça e quinta-feira e sábado; e segunda, quarta e sexta-

feira), com a utilização de 2 caminhões compactadores para coleta, que foram 

adaptados com tanque para armazenamento de chorume, por equipe própria da SLU. 

Essa frota restrita, por vezes, apresenta-se como fator limitante para a ampliação, ou 

simples continuidade do programa, sobretudo quando um dos caminhões demanda 

manutenção. 

 

Não há nenhuma cobrança pelo serviço de coleta prestado pela SLU, contrariando o 

que prevêem a PNRS e a própria Lei Municipal no 10.534/12, quando os 

estabelecimentos são classificados como grandes geradores. A única exigência é que 

o resíduo orgânico seja armazenado em bombonas de 60 litros, e que seja 

devidamente segregado. A coleta é realizada em locais predefinidos nos 

estabelecimentos, ficando a cargo dos garis o seu recolhimento. 

 

As solicitações de empreendimentos interessados em participar da coleta diferenciada 

de resíduos orgânicos são frequentes, entretanto, são aceitos somente aqueles 

estabelecimentos que estão localizados em uma das rotas existentes, dependendo da 

capacidade de absorção da massa de resíduo pelo caminhão coletor. 

 

A Figura 104 apresenta a evolução histórica do recolhimento dos resíduos orgânicos no 

Município.  
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Figura 104 - Evolução da coleta seletiva de resíduos orgânicos (T/ano) 

Fonte: Relatório de Atividades da Limpeza Urbana de 2007-2013, adaptado de SLU. 

É possível notar um crescimento significativo da massa coletada de resíduos 

orgânicos, entre os anos de 2009 e 2010, passando, de 1.490 t/ano, para 3.290 t/ano, 

mantendo-se praticamente estabilizada a partir de 2011. Em 2009, o programa passou 

a contar com dois caminhões compactadores para coleta, o que possibilitou a 

ampliação das rotas, explicando, assim, o aumento de resíduos coletados a partir 

daquele ano. Registra-se, ainda, que medidas de ampliação adotadas e ações de 

mobilização realizadas nos novos estabelecimentos contribuíram para a obtenção dos 

resultados satisfatórios do programa. 

 

Todo o resíduo orgânico coletado pelo programa é destinado à Unidade de 

Compostagem localizada na CTRS-BR040, que será apresentada no item 4.4.5.1. 

 

Considerações 
 

A coleta seletiva de resíduos orgânicos, assim como a praticada para os materiais 

recicláveis (papel, metal, plástico e vidro), também apresenta índices tímidos em 

relação ao total de resíduos domiciliares coletados em Belo Horizonte. 
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Os quantitativos atualmente apresentados encontram-se abaixo da capacidade do 

sistema de coleta disponível e da capacidade de recebimento da Unidade de 

Compostagem da CTRS BR-040, que é de 20 t/dia, o que permitiria, sem aumento 

significativo de custos, a ampliação de massa coletada e, consequentemente, o 

aumento de composto produzido pela central de tratamento. Dessa forma, faz-se 

necessário atuar no replanejamento dos roteiros de coleta e na intensificação das 

campanhas de mobilização. Além disso, outros fatores também são limitantes da 

ampliação dessa coleta e precisam ser equacionados, tais como a mão de obra 

insuficiente para cobrir todas as atividades relacionadas ao Programa de 

Compostagem, a ausência de contrato de manutenção dos equipamentos utilizados, 

bem como a obsolescência dos caminhões alocados neste Programa. Há que se 

ressaltar que o Programa de Compostagem é um dos poucos cujas atividades ainda 

não foram terceirizadas, sendo executadas integralmente pela SLU.  

 

Deve-se considerar, ainda, o grande potencial de geração de resíduos orgânicos 

apresentado pelo Município oriundo de estabelecimentos comerciais e residenciais. 

Destaca-se que, quanto ao montante de resíduos residenciais, a maior parcela refere-

se à fração orgânica, não havendo, no entanto, qualquer iniciativa de coleta 

diferenciada, ou outra forma de reaproveitamento desse componente. 

 

O custo da coleta de resíduos orgânicos em Belo Horizonte no ano de 2014 foi de R$ 

537.683,82, correspondendo a R$ 212,94 por tonelada de resíduos coletados.  
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4.4.5.1 Unidade de compostagem 

O Programa de Compostagem visa a produção de composto orgânico, a partir de 

resíduos oriundos de grandes fontes geradoras, como supermercados, restaurantes e 

feiras, conforme apresentado anteriormente, juntamente com resíduos de poda, 

provenientes da arborização pública. 

 

Todo o processo de compostagem municipal é realizado na central de tratamento da 

CTRS BR-040. A unidade conta com uma área pavimentada de 10.000 m², sendo que 

1.000 m2 correspondem ao galpão coberto. Essa área é suficiente para processar 20 

t/dia de resíduos, incluindo a poda triturada e os resíduos alimentares (SLU, 2015). 

 

A equipe responsável pelas atividades relacionadas à compostagem é formada por 9 

colaboradores, como descrito no Quadro 21. 

 

Quadro 21 - Equipe de Compostagem 

Pessoal Ocupado 

Garis de Serviços Complementares 4 

Agente de Operação e Controle 1 

Motorista 1 

Técnico de Nível Médio  1 

Assistente Administrativo 1 

Técnico de Nível Superior (biólogo) 1 

Fonte: SLU, 2015 

A relação de equipamentos e veículos utilizados no processamento de orgânicos 

encontra-se apresentada no Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Equipamentos e veículos - Unidade de Compostagem da CTRS BR-040  

Tipo Propriedade Tipo   Quantidade 

Equipamentos 

Contratados  
Pá carregadeira (com operador) 1 

Retro escavadeira (com operador) 1 

Próprios SLU 

Triturador de Galhos - Menta Mit 1 

Triturador de Galhos - Bear Cat 
 

 

1 

Picador de Toras - Lippel 1 

Veículos  Próprios SLU 
Caminhão Báscula1 1 

Caminhão Pipa1 1 

1 - Equipamentos não exclusivos (compartilhados) 

Fonte: SLU, 2015 
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Segundo “Relatório sobre o Programa de Compostagem - 2013 e 2014”, no tratamento 

dos resíduos orgânicos por compostagem utiliza-se o “método ‘windrow’ – sistema de 

leiras com reviramentos periódicos que permite uma maior flexibilidade operacional 

aliado a um custo relativamente baixo” (SLU, 2015). 

 

O início do processo de compostagem se dá pela recepção do resíduo orgânico (frutas, 

legumes, verduras, etc.) proveniente da coleta seletiva. O caminhão é pesado e, em 

seguida, dirige-se para o pátio aberto, onde é feito o descarregamento, como pode ser 

visto na Figura 105. 

 

 

Figura 105 - Resíduo orgânico descarregado no pátio  

Fonte: SLU, 2011 

 

A segunda etapa do processo é a triagem manual ou limpeza. Nesse momento, são 

retirados os materiais inertes ou de difícil decomposição, com o uso de pás (Figura 

106). Posteriormente, esses rejeitos são direcionados para pesagem e depois são 

encaminhados ao aterro sanitário da CTRS Macaúbas. 
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Figura 106 - Retirada de material inerte 

Fonte: SLU, 2011 

Para realização da mistura necessária para a compostagem, além dos resíduos 

alimentares, são empregados resíduos de poda, previamente triturados. O material é 

triturado com utilização, principalmente, de picador de toras, adquirido em 2012 (Figura 

107 e Figura 108). Após aquisição deste equipamento, os outros trituradores existentes 

na unidade passaram a funcionar como reservas.  

 

A trituração emprega, principalmente, os galhos e troncos mais finos e objetiva reduzir 

o material a partículas entre 2 e 5 cm de tamanho, permitindo, assim, uma 

granulometria adequada ao processo de compostagem. Os troncos mais grossos são 

retirados do processo, armazenados no pátio de lenha e encaminhados à CTR 

Maquiné.  
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Os troncos, não empregados na compostagem, anteriormente eram doados à 

Associação Municipal de Assistência Social – AMAS, processo interrompido pós 

Decreto no 15.626/2014, que revogou o Decreto no 7.579/1993, o qual dispõe sobre a 

doação de resíduos de podas de árvores efetuadas pela Prefeitura Municipal.  

 

  

Figura 107 - Trituração de resíduos da 
poda 

Fonte: SLU/CEMP: Relatório sobre o Programa 

de Compostagem, 2013 - 2014 

Figura 108 - Trituração de resíduos da 
poda 

Fonte: SLU/CEMP, Relatório sobre o Programa 

de Compostagem, 2013 - 2014. 

A mistura adequada ao processo de compostagem deve respeitar a proporção, mínima, 

de 40% de poda triturada e 60% de resíduos alimentares. Entretanto, desde a 

ampliação da coleta de orgânicos, em 2010, a quantidade de poda ficou abaixo do 

desejado, sendo que, em 2013, essa proporção foi de 22% e, em 2014, somente de 

13%.  

 

Essa baixa proporção de resíduos de poda se deve, principalmente, ao não 

funcionamento contínuo do picador, que, desde sua aquisição (2012), não trouxe ainda 

o resultado esperado. Essa baixa produtividade está relacionada à forma de 

alimentação empregada (pá carregadeira), à falta de cobertura (o que impede o 

trabalho em dias de chuva), ao tipo de material triturado (galhos e não toras) e aos 

procedimentos de manutenção (no período de outubro de 2013 a fevereiro de 2015 o 

picador ficou totalmente paralisado, devido a avarias em sua correia transportadora). 
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Os resíduos homogeneizados são, então, dispostos no pátio de compostagem em 

leiras, conforme Figura 109 e Figura 110. 

 

 

Figura 109 - Formação das leiras de compostagem 

Fonte: TRAMITTY, 2014 

 
Figura 110 - Material compostado disposto no pátio 

Fonte: TRAMITTY, 2014 

A partir dessa etapa, inicia-se o processo de estabilização e monitoramento, em que 

durante um período de 120 dias, aproximadamente, a leira é acompanhada, 

requerendo os seguintes cuidados: 
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 Ciclo de revolvimentos; 

 Medição de temperatura; 

 Umidificação (período seco); 

 Cobertura das leiras (período chuvoso); 

 Análises laboratoriais de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

 

O composto produzido é fornecido gratuitamente, sem beneficiamento, de acordo com 

os critérios definidos em Portaria da extinta Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – 

SMLU no 004/2001, que prevê a liberação, em caráter não oneroso, para uso na 

requalificação da área da CTRS BR-040, para escolas da rede municipal de ensino, 

órgãos e unidades da Administração Pública de Belo Horizonte que desenvolvem 

projetos de educação ambiental, agroecológico ou paisagístico e para manutenção das 

áreas verdes da cidade, e para venda, de acordo com preço público definido pelo 

Decreto Municipal no 16.217/2016 (SLU, 2016).  

 

Análises laboratoriais do composto orgânico produzido devem ser realizadas, para 

permitir o uso em cultivos agrícolas para consumo humano. Caso contrário, o composto 

deverá apenas ser utilizado para fins paisagísticos. Como não existe contrato ativo 

para realização dessas análises laboratoriais, o composto tem sido utilizado com 

restrições.  

 

Outro ponto importante no processo de compostagem é a destinação adequada do 

material lixiviado das leiras, que é drenado por declividade até as canaletas, chegando 

ao tanque de armazenamento, coberto por grades, para evitar inserção de materiais 

grosseiros (Figura 111). Periodicamente, o lixiviado é recolhido e descartado, por meio 

de inoculação no maciço do aterro sanitário da CTRS BR-040.  
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Figura 111 - Drenagem do lixiviado da compostagem 

FONTE: TRAMITTY, 2014 

 

Na Figura 112, a seguir, é apresentado o fluxograma simplificado do processo de 

compostagem. 

 

Figura 112 - Etapas do processo de compostagem 

Fonte: TRAMITTY, 2014 

 

O Quadro 23 apresenta os dados históricos dos quantitativos de resíduos utilizados, 

entre os anos de 2007 e 2013, bem como o rejeito gerado na atividade e a produção 

anual de composto, nesse mesmo período.  
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Quadro 23 - Programa de Compostagem de Resíduos (t/ano) 

 Material 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Poda 909 889 1.087 863  593 674 724 

Resíduo Orgânico  1.490 1.439 1.731 3.288 2.943 2.599 2.525 

Rejeito Gerado 69 55 71 323 300 341 372 

Composto Produzido 945 877 985 1.820 1.471 1.356 1.281 

Fonte: adaptado de SLU, Relatório Anual de Atividades da Limpeza Urbana – 2007 a 2013 

Verifica-se que, a partir de 2009, houve aumento significativo do quantitativo de resíduo 

orgânico recebido e compostado (o composto produzido passou, de 985 t, em 2009, 

para 1.820 t, em 2010), em decorrência do aumento da coleta seletiva desse material, 

como mostrado anteriormente.  

 

Entretanto, após 2011, houve uma continuada queda na produção do composto, 

demonstrando a instabilidade do Programa de Compostagem Municipal. Os custos 

totais do programa em 2014, incluindo coleta, transporte e o tratamento, foram de R$ 

1.557.494,98, correspondendo a R$ 616,82 por tonelada de resíduos processados.   

 

Segundo a SLU, os principais desafios do programa de compostagem são: 

 Desenvolvimento de estudos de alternativas para otimizar o tratamento dos 

resíduos orgânicos; 

 Definição clara de objetivos e metas; 

 Identificação dos potenciais geradores e de setores interessados em 

promover/desenvolver atividade de compostagem; 

 Levantamento da geração e proposição de uso do resíduo proveniente da 

atividade de poda; 

 Realização de análise de mercado;  

 Definição de protocolo para realização de registro do composto produzido, junto 

aos órgãos competentes; 

 Proposição de medidas para melhoria de ações educativas e da participação da 

comunidade. 
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Considerações  

 

Apesar da importância do tratamento de resíduos orgânicos pela compostagem, este 

programa, como demonstrado, apresenta-se em considerável instabilidade e não 

produz resultados quantitativos significativos. 

 

Os diversos problemas operacionais enfrentados, associados à dificuldade na gestão 

da manutenção dos equipamentos, impediram a ampliação do volume tratado, mesmo 

com a aquisição do picador de toras, importante elemento no processo de 

compostagem. 

 

Além dos processos operacionais específicos do tratamento por compostagem, a 

coleta dos resíduos orgânicos, como é realizada atualmente, apresenta-se como um 

limitador, uma vez que não possui qualidade e quantidade desejáveis.  

 

A experiência adquirida pela SLU em anos atuando na compostagem dos resíduos 

orgânicos deve ser considerada como diferencial e deve ser empregada para a 

melhoria e ampliação do processo, visando atender ao grande potencial apresentado 

pelo Município. E isso, aliás, não apenas em relação aos grandes geradores, atendidos 

parcialmente pela coleta seletiva de orgânicos, mas especificamente aos geradores 

domiciliares, por sua representatividade no total de resíduos orgânicos coletados. 

4.4.6 Resíduos Reversos 

Em 2010, 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 

responsável pela sua importação, fabricação, distribuição e comercialização. O objetivo 

é a reinserção de resíduos nos próprios processos produtivos (ou de terceiros), 

permitindo a reutilização/reciclagem, ou então a destinação final adequada, sem ônus 

ao serviço público de limpeza. 
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A logística reversa é tida como um instrumento que favorece a aplicação do princípio 

da responsabilidade compartilhada, que pode ser definida como um “conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 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 no 12.305/2010). 

 

O artigo 33 da citada Lei evidencia que os sistemas de logística reversa implementados 

devem ser independentes do serviço público de coleta e manejo de resíduos, devendo 

o poder público ser remunerado, caso esse se encarregue de atividades de 

responsabilidades do setor empresarial.  

 

Inicialmente, estarão obrigados à implementação do sistema de logística reversa os 

envolvidos na cadeia dos seguintes produtos: 

 Agrotóxicos – resíduos e embalagens; 

 Pilhas e baterias;  

 Pneus; 

 Óleos lubrificantes - resíduos e embalagens;  

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

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

A legislação em questão preconiza ainda, no parágrafo 1º do artigo 33, que os 

sistemas de logística reversa: 

serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, 
metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde 
pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. (Lei Municipal  no 
12.305/2010) 

A regulamentação da PNRS realizada pelo Decreto no 7.404/2010 discorre, de forma 

prática, como a logística reversa deverá ser implementada. A seguir, são destacadas 

as principais ações determinadas por essa legislação: 
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 Criação do Comitê Interministerial e Comitê Orientador (CORI), para auxiliar nas 

discussões e implantação dos Sistemas de Logística Reversa; 

 Estabelecimento da implantação da Logística Reversa por meio de: 

 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 deseje a imposição de metas ainda mais restritivas que o Acordo 

Setorial; 

 Consideração da necessidade de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 

(EVTE), para implantar a Logística Reversa; 

 Definição de Metas Qualitativas e/ou Quantitativas; 

 Criação dos Grupos Técnicos Temáticos (GTT), para discussão dos modelos de 

Logística Reversa. 

 

Atualmente, todos os setores produtivos relacionados acima, entre outros, estão em 

processo de implementação de logística reversa, mas em diferentes estágios. O 

Quadro 24, a seguir, resume o cenário atual. 
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Quadro 24 - Estágio de implantação dos sistemas de logística reversa - Âmbito Federal 

Fonte: MMA, 2015 (atualizada) 

No Estado de Minas Gerais, com o objetivo de reger a implementação de sistemas de 

logística reversa, foi publicada a Deliberação Normativa COPAM no 188, de 30 de 

outubro de 2013, que determina: 

 Publicação de edital de chamamento público, para convite, aos agentes de 

determinados setores (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes), 

a apresentarem proposta de modelagem do sistema de logística reversa no 

Estado; 

 Divulgação de um cronograma para publicação do chamamento público dos 

setores produtivos, em âmbito Estadual (MG), conforme Quadro 25, a seguir: 

  

Setor 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 
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Quadro 25 - Encaminhamentos para logística reversa no Estado de Minas Gerais 

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 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 - 

Fonte: FEAM, 2014 (atualizada) 
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Quando se trata de resíduos de setores passíveis de implementação de logística 

reversa, Belo Horizonte deverá observar o cenário atualizado, para melhor posicionar-

se, uma vez que se percebe um processo pleno de mudanças positivas.  

 

A atuação do Município deve ser em função de incentivar a instalação de indústrias dos 

respectivos setores e a compra de produtos originados a partir de insumos reciclados, 

ampliar os programas que existem e que serão lançados pelos setores empresariais, 

assim como apoiar na divulgação destes no âmbito de jurisdição, uma vez que a 

educação ambiental é primordial na mudança de comportamento da sociedade. 

 

Tendo como exemplo o governo do Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais 

pode e deve apoiar a implementação de sistemas de logística reversa em seu território, 

sempre que possível mais restritivo que o Acordo Setorial Federal/Estadual. Como uma 

das principais capitais brasileiras, Belo Horizonte pode contribuir para uma melhor 

articulação entre os governos Federal, Estadual e Municipal, e também com o setor 

empresarial, por meio de termos de compromissos ou outros instrumentos. 

 

A participação do consumidor e do pequeno gerador é fundamental para que os 

sistemas de logística reversa funcionem adequadamente, pois, além de serem também 

responsáveis pelo resíduo gerado, considerando a lógica da responsabilidade 

compartilhada, eles serão responsáveis, na maioria dos casos, por promover a entrega 

do produto pós-consumo nos locais disponíveis para tal. A população também deve 

agir, no sentido de selecionar marcas, optando por participantes de programa de 

logística reversa, assim como exigindo originalidade dos produtos, elegendo 

produtos/envases passíveis de redução na geração de resíduos, compromisso 

socioambiental das empresas, dentre outros fatores associados. 

 

Os programas de educação ambiental poderão contribuir, além de outros aspectos, 

para maior conscientização da população, no que tange ao consumo consciente e à 

divulgação das iniciativas entre a população. As ações de educação ambiental serão 

efetivas se bem direcionadas ao público alvo. Assim, devem ser buscadas as melhores 

estratégias para esse alcance. 
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Além da participação da população, o poder público Municipal deve atuar na 

fiscalização dos grandes geradores, sobretudo empregando-se, o PGRSE, como 

ferramenta de gestão e controle. 

 

No âmbito dos resíduos passíveis de logística reversa, deve-se ainda mencionar a 

presença de produtos importados, nem sempre de forma legalizada, sobretudo quando 

se trata de pilhas, baterias, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos e pneus. Esses 

produtos, após seu uso, não serão incluídos em programas de logística reversa, uma 

vez que a identificação do fabricante se torna difícil, se não impossível. Essa situação é 

preocupante, uma vez que não é considerada no arcabouço legal que regra a logística 

reversa, o que resultará em ônus ao poder público e em danos ambientais. 

4.4.6.1 Pilhas e baterias 

As Resoluções CONAMA no 257/1999 (revogada) e no 401/2008, posteriormente 

alterada pela no 424/10, ainda antes da conceituação de logística reversa pela PNRS, 

estabeleceram determinações para que ocorresse o retorno de pilhas e baterias aos 

comerciantes/distribuidores, os quais, por sua vez, deveriam encaminhá-las aos 

importadores e fabricantes, para que então fosse dado o tratamento e/ou destino final, 

ou seja, adotando a logística reversa na forma que a conhecemos atualmente. 

 

Essas Resoluções também impuseram limites na concentração de determinados 

elementos químicos na composição das pilhas e baterias (mercúrio, cádmio e chumbo), 

visando atenuar a periculosidade dos resíduos gerados. E, ainda, os fabricantes 

também foram induzidos a desenvolver pesquisas tecnológicas para melhoria dos 

produtos, os quais, inclusive, passaram a conter inscrição de periculosidade à saúde 

humana e ao meio ambiente (CONAMA, 2008). 

 

Além dessas Resoluções, existe ainda a Instrução Normativa IBAMA no 8, de 30 de 

Setembro de 2012, que institui procedimentos para o controle do recebimento e da 

destinação final de pilhas e baterias, ou de produtos que as incorporem. 
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A logística reversa de pilhas e baterias acontece desde Novembro de 2010, em 

atendimento à Resolução CONAMA no 401/2008, por iniciativa da ABINEE (Associação 

Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) através do Programa “ABINEE Recebe 

Pilhas”. Em decorrência da PNRS, ainda não há acordo setorial (ou afins) firmado, já 

que foram priorizados os setores ainda menos estruturados (ABINEE, 2015). 

 

O Programa, fomentado por um grupo de fabricantes e importadores de pilhas e 

baterias portáteis, atende todas as regiões do Brasil com pontos de recebimento de 

pilhas e baterias pós-consumo, totalizando 1.314 postos de atendimento ao 

consumidor. As unidades existentes em Belo Horizonte totalizam 28 e são a seguir 

listadas, no Quadro 26. 

 

Quadro 26 - Postos de Recolhimento em BH - ABINEE Recebe Pilhas 

Local Endereço Bairro 

CARREFOUR - BH SHOPPING 
AVENIDA NOSSA SENHORA DO 
CARMO,3049 

CARMO 

CARREFOUR - DEL REY 
AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ, 
4055 

PAMPULHA 

CARREFOUR - MG - ALASKA PRAÇA DEPUTADO RENATO AZEREDO SION 

CARREFOUR - MG - AMAZONAS AVENIDA AMAZONAS,5320 ALTO BARROCA 

CARREFOUR - MG - ANCHIETA RUA VITÓRIO MARCOLA,310 ANCHIETA 

CARREFOUR - MG - CEARÁ RUA CEARÁ, 1700 FUNCIONÁRIOS 

CARREFOUR - MG - CIDADE JARDIM 
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 374 CIDADE 
JARDIM 

CIDADE JARDIM 

CARREFOUR - MG - EUCARÍSTICO RUA DOM JOSÉ PEREIRA LARA ,33 
CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO 

CARREFOUR - MG - FLORESTA PRAÇA ANTÔNIO ELIAS MOISÉS CENTRO 

CARREFOUR - MG - FUNCIONÁRIOS RUA ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE FUNCIONÁRIOS 

CARREFOUR - MG - GUAJAJARAS RUA DOS GUAJAJARAS CENTRO 

CARREFOUR - MG - GUTIERREZ AVENIDA MARQUÊS DE VALENÇA GUTIERREZ 

CARREFOUR - MG - HOMEM MELO AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 629 NOVA SUISSA 

CARREFOUR - MG - PAMPULHA AVENIDA DOM PEDRO I 
SÃO JOÃO BATISTA 
(VENDA NOVA) 

CARREFOUR - MG - PEDRO II AVENIDA DOM PEDRO II CARLOS PRATES 

CARREFOUR - MG - RIO GRANDE DO 
SUL 

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1019 SANTO AGOSTINHO 

CARREFOUR - MG - S. CIDADE RUA SÃO PAULO CENTRO 

CARREFOUR - MG - SION RUA VENEZUELA,455 SION 
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Local Endereço Bairro 

CARREFOUR - PAMPULHA 
AVENIDA PRESIDENTE CARLOS 
LUZ,4055 

PAMPULHA 

CARREFOUR BH AMÉRICA RUA NANUQUE SANTA EFIGÊNIA 

GM&C - MINAS GERAIS AVENIDA DO CONTORNO, 9681 BARRO PRETO 

MAXXI BARREIRO AV: AFONSO VAZ MELO, 16 BARREIRO 

NATAL ELETRONICA LTDA- AT 
PANASONIC 

RUA CEARÁ, 1140 FUNCIONÁRIOS 

PÃO DE AÇÚCAR LOJA 1304 AV FRANCISCO SALES 898 SANTA EFIGÊNIA 

PÃO DE AÇÚCAR LOJA 1330 AV CRISTIANO MACHADO, 4000 SÃO PAULO 

PÃO DE AÇÚCAR LOJA 1358 R MARIA LUIZA SANTIAGO, N10 LOTE 1 SANTA LÚCIA 

PHILIPS - SERVICENTER 
ELETRONICA LT 

AVENIDA DO CONTORNO, 4168 FUNCIONÁRIOS 

WMS SUPERMERCADOS BRASIL 
LTDA (SUPER CENTER PAMPULHA) 

AVENIDA PORTUGAL ITAPOÃ 

Fonte: ABINEE, 2015  

Além dos postos de recebimento, o programa oferta coleta para os consumidores que 

possuírem volume acima de 30 kg de pilhas e baterias das marcas participantes. 

Segundo a ABINEE, de 2012 a 2014, foram coletadas aproximadamente 24.000 Kg 

desses resíduos em Minas Gerais, sendo que Belo Horizonte foi responsável por cerca 

de 93% do montante (MENDES, 2015), conforme demonstrado na Tabela 71, a seguir. 

 

Tabela 71 - Quantitativo (Kg) - Pilhas e baterias reunidas em Minas Gerais e Belo Horizonte 

Local 2012 2013 2014 

Minas Gerais 12.916 26.931 30.028 

Belo Horizonte 
12.598 26.457 26.137 

97,5% 98,2% 87,0% 

Fonte: ABINEE, 2015 
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Até 2013, no Brasil, eram vendidas, em média, 400 milhões de baterias e mais de 1 

bilhão de pilhas por mês. Considerando esse dado, teríamos um consumo de mais de 

2,2 baterias e 5,5 pilhas por consumidor, por mês. Mas, com o avanço tecnológico, 

existe a possibilidade de redução na geração ao menos no número de pilhas (WOLF, 

2013), uma vez que, por exemplo, sua capacidade de carga será maior e/ou elas serão 

substituídas por baterias mais eficientes. 

 

Ainda segundo a ABINEE (2015), o Governo de Minas já solicitou uma proposta para 

assinatura de Termo de Compromisso para logística reversa de pilhas e baterias no 

Estado, incluindo também o setor de comércio. Isso ampliará os pontos de recebimento 

e, certamente, os números galgados pelo sistema (MENDES, 2015). 

 

Antes da implementação do programa da ABINEE, iniciou-se o programa Ciclo 

Sustentável Philips, no qual a empresa também dispõe de pontos de recebimento de 

resíduos da própria marca, espalhados pelo Brasil. São menos de 100 localidades, 

sendo que Belo Horizonte conta com apenas um destes pontos (ver Quadro 27), a 

seguir, existindo também a coleta domiciliar por um custo de R$ 40,00. 

 

Quadro 27 - Postos de Recolhimento em BH – Ciclo Sustentável Philips 

Local Endereço Bairro 

SERVICENTER ELETRONICA  AV. DO CONTORNO, 4168 SÃO LUCAS 

Fonte: Philips, 2015 

Quanto à destinação dos resíduos recolhidos por ambos os Programas, ela ocorre na 

indústria Suzaquim (PHILIPS, 2015). A empresa recicla as pilhas e baterias, através de 

processamentos químicos e físicos, que produzem óxidos metálicos em pó 

(SUZAQUIM, 2015), os quais podem ser vendidos, como corantes, para indústrias de 

cerâmica, vidro, pisos e azulejos (WOLF, 2013). 
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Deve-se citar ainda que, por oito anos (2006-2014), existiu uma iniciativa do Banco 

Santander, que foi responsável pelo recolhimento de 800 toneladas de resíduos de 

pilhas e baterias, com um sistema de recebimento em suas agências, com posterior 

encaminhamento para reciclagem, na mesma empresa que hoje atua junto à ABINEE, 

a Suzaquim. Naturalmente, com a responsabilização do próprio setor na 

implementação da LR, o Banco Santander encerrou suas atividades nesse Programa.  

 

Menos discutido no cenário de pilhas e baterias, talvez por possuir processo de 

logística reversa mais desenvolvido, têm-se as baterias automotivas, que já contam 

com a quase totalidade de resíduos retornados para os fabricantes. As baterias de 

celular, por sua vez, geralmente estão juntas aos aparelhos, e possuem índice de 

reciclagem tímido, ainda que as fabricantes recebam os aparelhos de volta, desde 

2008. 

 

O Governo do Estado de São Paulo possui um Termo de Compromisso junto à 

CETESB e à ABINEE, visando desencadear a ampliação do programa de logística 

reversa de pilhas e baterias. Este documento apresenta uma série de proposições para 

uma melhoria da gestão destes resíduos no Estado (CETESB, 2012), ação essa que 

pode inspirar outras semelhantes em Minas Gerais/Belo Horizonte.  

 

4.4.6.2 Óleos lubrificantes e embalagens 

Os OLUC – Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados – representam risco de 

contaminação ambiental, sendo classificados como resíduos perigosos, por 

apresentarem características tóxicas e persistentes, com alto potencial poluidor e difícil 

contenção (ABNT NBR10.004/04). Analogamente, as embalagens de pós-consumo 

também representam possível risco ao meio ambiente e à saúde humana, se não 

gerenciadas de forma adequada, pois sempre apresentam resquícios de produtos 

oleosos.  

 



 

 

Página: 370/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831  

A Resolução CONAMA no 362, de 23 de Junho de 2005, em seu artigo 1o, trata do 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado: 

“Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter 

destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a 

máxima recuperação dos constituintes nele contidos”. 

 

Assim como preconiza a logística reversa, a Resolução CONAMA no 362/2005 prevê a 

entrega voluntária, pelo consumidor, de resíduos de OLUC, o encaminhamento pelos 

comerciantes/distribuidores e a destinação final prioritariamente para reciclagem pelos 

fabricantes/importadores (CONAMA, 2005). A Figura 113 apresenta a estruturação da 

cadeia de óleos e lubrificantes composta por 7 elos. 

 

 

Figura 113 - Estruturação da cadeia de óleo lubrificante e representantes selecionados  

Fonte: PROMON INTELLIGENS apud SINDICOM, 2015 
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A reciclagem se dá pelo processo de rerrefino, um processo que transforma o óleo 

lubrificante usado em óleo básico pronto para ser aditivado, e em subprodutos para 

diversos setores industriais. Aproximadamente 70% do óleo usado é transformado em 

óleo básico (LWART, 2015). São 14 empresas privadas autorizadas a realizar o 

rerrefino no Brasil, sendo 7 em São Paulo e 2 em Minas Gerais. Já para a coleta são 

29 empresas registradas (ANP apud MMA, 2014). 

 

De acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente referentes ao ano de 2014, 

foram comercializados no Brasil 1.198.256.297 litros de óleos lubrificantes, sendo 

coletados 451.862.035 litros, representando índice de coleta de 37,7% do total de 

material comercializado, para uma meta de 38,1%. Especificamente na região Sudeste, 

a meta de 42% foi superada em 0,3%, no mesmo ano citado. Neste cenário, um 

obstáculo a ser vencido é a destinação ilegal para infratores que produzem 

combustíveis e até inseticidas, a partir destes resíduos, sendo a fiscalização uma 

atividade primordial nesse sentido (ANP apud MMA, 2014). 

 

A organização destinada ao agrupamento de empresas do Setor é o Sindirrefino – 

Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais, que conta com 7 

empresas associadas (ANP apud MMA, 2014). 

 

Contudo, as embalagens plásticas não estavam incluídas nesse processo, e não eram 

até então necessariamente descartadas corretamente. Com a PNRS, em 2010, 

passam a ser considerados, como objeto de implementação de logística reversa, tanto 

o OLUC quanto suas embalagens, conforme apresentado na Figura 114. 
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Figura 114 - Fluxograma do ciclo de vida de OLUC e embalagens, se recicladas 

Fonte: Sindirrefino, 2015 

Em 19 de Dezembro de 2012 foi firmado um Acordo Setorial entre o Governo Federal e 

representantes do setor, para a implantação de sistema de logística reversa de 

embalagens plásticas usadas, de lubrificantes de até 1 litro de conteúdo (SINIR, 2015). 

Esse Acordo Setorial formalizou a união dos responsáveis (Ministério do Meio 

Ambiente e 6 Sindicatos/Federações relacionadas) para criação deste sistema de 

logística reversa, definindo o modelo, as obrigações das partes, as metas e os prazos 

para avanço na abrangência do Programa, formas de divulgação/comunicação, 

acompanhamento e penalidades.  

 

 



 

 

Página: 373/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831  

Por sua vez, Minas Gerais estabeleceu um Termo de Compromisso junto aos 

sindicatos que atuam no Estado. Este possui estrutura semelhante ao acordo setorial 

mencionado, com as particularidades que lhe cabem na esfera Estadual. A Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e a FEAM têm 

o dever de acompanhar o cumprimento do Termo de Compromisso, prever no Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) diretrizes acerca da responsabilidade pós-

consumo e de logística reversa e propor a adoção de medidas de incentivo às 

indústrias de reciclagem e de produtos feitos a partir de materiais reciclados. 

 

A iniciativa hoje em desenvolvimento no país, e que atende Minas Gerais, é o 

Programa Jogue Limpo, atuante desde 2005 no Brasil (região Sul) e desde 2013 no 

Estado. O programa é mantido por mais de 15 empresas associadas do setor, dentre 

elas a Shell, Petrobras, Petronas, Ipiranga, Castrol e outras, tendo sido por elas 

investidos R$16 milhões em 2014 (JOGUE LIMPO, 2015). 

 

Apesar de ainda não haver adesão de 100% dos postos gerados ao programa, tal fato, 

não necessariamente indique que esses não realizam a gestão de seus resíduos, já 

que muitos destinam de outra forma (SINDICOM, 2014). 

 

Em 2013, 517 municípios brasileiros eram atendidos pelo Programa. Até o final do ano 

de 2015 estava previsto que seriam atendidos 100% dos municípios brasileiros. Até o 

momento, foram reciclados mais de 5 milhões e 700 mil embalagens em Minas Gerais 

(JOGUE LIMPO, 2015). 

A Tabela 72 apresenta o número de municípios atendidos pelo Programa Jogue Limpo 

em 2013, e a previsão para os anos de 2014, 2015 e 2016. 
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Tabela 72 - Informações sobre o Programa Jogue Limpo em Minas Gerais 

 

Fonte: SINIR, 2015 

Na Região Metropolitana da capital mineira, em Betim, dentro do Programa Jogue 

Limpo, existe uma Central de Recebimento dessas embalagens e uma Unidade 

Recicladora. Outras Centrais de Recebimento no Estado estão em Governador 

Valadares e Uberlândia. 

 

Os materiais recebidos na Central de Betim têm origem basicamente em postos de 

combustíveis, oficinas mecânicas, empresas transportadoras e outros comerciantes de 

produtos do gênero. Após coletados pelo Sistema de Recebimento Itinerante ou 

encaminhados diretamente às Centrais de Recebimento do Programa Jogue Limpo, os 

resíduos são drenados, separados por cor e enfardados. Estes materiais são 

encaminhados para a recicladora, onde serão triturados e depois submetidos a um 

processo de descontaminação do óleo lubrificante residual, passando pelo processo de 

extrusão, para ser transformado em matéria-prima para novos produtos plásticos 

(JOGUE LIMPO, 2015). 

 

Número Percentual Número Percentual Número Percentual Número Percentual

SP 645 645 184 29% 484 75% 645 100% 645 100%

RJ 92 92 92 100% 92 100% 92 100% 92 100%

MG 853 853 221 26% 427 50% 597 100% 853 100%

ES 78 78 20 26% 78 100% 78 100% 78 100%

Total Região 1668 1668 517 31% 1081 65% 1412 100% 1668 100%

Previsão 2015 Previsão 2016

ATENDIDOS

NÚMERO DE MUNICÍPIOS

SUDESTE

IBGE 

Municípios 

com Postos

IBGE
UFREGIÃO

2013 Previsão 2014
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4.4.6.3 Lâmpadas fluorescentes 

As lâmpadas fluorescentes, e ainda timidamente as do tipo LED, são os tipos 

predominantes de lâmpadas no mercado atual de iluminação e, quando em forma de 

resíduos, podem ser perigosas ao meio ambiente e à saúde pública. Porém, além das 

fluorescentes, existe uma grande variedade de lâmpadas disponíveis no mercado, cada 

qual para determinada finalidade de uso. 

 

As lâmpadas incandescentes, mais utilizadas há alguns anos, estão paulatinamente 

sendo substituídas por outras tecnologias, dentro de uma tendência mundial, uma vez 

que consomem exacerbadamente energia e produzem pouca luminosidade. A partir de 

2010, foi iniciado um processo de retirada das lâmpadas incandescentes do mercado, 

quando ficou proibida a fabricação e comercialização das unidades de 100W, 150W e 

200W. Em 2015,passaram a ser proibidas as de 60W. As lâmpadas de 25W e 40W 

estão previstas para deixarem de ser comercializadas em 30 de Junho de 2016 (EBC, 

2015).  

 

Segundo a CETESB, é estimado que haja 4 unidades de lâmpadas incandescentes e 4 

unidades fluorescentes por domicílio (PORTAL RESÍDUOS SÓLIDOS apud CETESB, 

2014). 

 

As lâmpadas fluorescentes, por sua vez, apesar de gerarem benefícios, como maior 

eficiência energética (e economia de consumo), também trazem impactos ambientais 

negativos. Entre esses impactos, está a existência de mercúrio em sua composição, 

elemento químico altamente tóxico ao homem e ao meio ambiente. Por isso, está 

prevista a implementação de LR neste setor, pela PNRS (GRANTTHORNTON, 2011). 

 

Segundo Estudo de Viabilidade Técnico Econômico do setor, sobre as lâmpadas 

consideradas na PNRS, apresentado por GrantThornton (2011), houve um crescimento 

médio de 14% no mercado, entre 2007 e 2013. Esse estudo aponta que a proporção de 

produtos importados da China, Alemanha e EUA, entre outros, é alta, chegando a 

quase dois terços do total comercializado, já que o país carece em tecnologia, 

sobretudo para fabricação de lâmpadas compactas. 
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As lâmpadas LED, que recentemente ganharam maior difusão no mercado, 

apresentam vantagens, como maior durabilidade, o que traz uma retorno econômico no 

médio/longo prazo, uma vez que será menor a demanda de energia e menor a 

demanda pela troca de lâmpadas. Além disso, essas lâmpadas são passíveis de 

reciclagem e não possuem metais pesados.  

 

Em 27 de Novembro de 2014, após mais de dois anos de negociações, foi assinado o 

Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas 

Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista, entre o Governo Federal 

(MMA) e associações do Setor. De maneira geral, segundo o Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR, 2015), o acordo prevê que: 

 Em Belo Horizonte, deverão existir, no mínimo, 14 pontos de entrega, sendo que 

isso deve ser providenciado no ano 1 de implementação; 

 A meta é, em cinco anos, estar reciclando 20% de todas as lâmpadas colocadas 

no mercado, sendo atendidas todas as cidades brasileiras com população acima 

de 25.000 habitantes; 

 Serão mais de 8.000 pontos de coleta pelo Brasil, devidamente licenciados de 

acordo com capacidade de armazenamento; 

 A União se obriga a monitorar a implementação do sistema, assim como divulgá-

lo, por meio de programas de comunicação; 

 A operacionalização propriamente dita caberá ao próprio setor implementar, com 

aportes que variam, em função da representação de mercado de venda; 

 O consumidor ficará obrigado a acondicionar e destinar corretamente o material 

nos pontos de recebimento/coleta; 

 A comunicação poderá ser realizada de diversas formas, através de televisão, 

rádio, palestras e painéis em transporte público, dentre outras. 

 

Em 2011, eram somente 264 pontos de coleta de Lâmpadas Fluorescentes no Brasil, 

que juntos conseguiam promover um tímido índice de reciclagem de 6% (cerca de 12 

milhões de unidades dentro de 206 milhões geradas por ano), cinco vezes menor do 

que a Alemanha recicla. A capacidade instalada no Brasil atenderia a apenas 11% de 
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reciclagem, caso o consumidor passasse a destinar corretamente seus resíduos 

(BACILA et al., 2014). 

 

Considerando a proporção de reciclagem de 6% em 2011 e a previsão de atingir 20% 

em 2019, pode-se dizer que é uma meta tímida, mas adequada para fins legais. Porém, 

o setor prevê uma proporção maior de reciclagem, em meio a um cenário positivo 

(APLIQUIM BRASIL RECICLE, 2015). Com a atuação do Município para a ampliação 

do programa, Belo Horizonte pode galgar resultados mais representativos, após investir 

em trabalho de educação ambiental e ampliação dos programas e sistemas de 

coleta/recebimento. 

 

A destinação para reciclagem é priorizada, utilizando técnicas variadas para 

desconstrução das lâmpadas, cujos componentes são destinados da seguinte maneira: 

 Vidro: Fábricas de cerâmica; 

 Metais: Empresas de fundição; 

 Componentes eletrônicos: Empresas especializadas na extração dos materiais 

valiosos; 

 Pó de fósforo: Fábricas de cerâmica e indústrias de tintas e pigmentos; 

 Mercúrio: Mineração de ouro, indústrias químicas e de produção de 

equipamentos de medição, institutos de pesquisa, indústrias de niquelação de 

ferro, exportação e aterro. (MMA, 2015) 

 

O custo da logística reversa (incluindo destinação correta e descontaminação) 

atualmente é de aproximadamente R$1,00/lâmpada, independentemente do tipo Este 

custo faz parte da composição do preço do produto final. As empresas estão buscando 

racionalizar todo o processo, para que o custo para o consumidor final seja o menor 

possível (ABILUMI, 2015). 

 

Já existem diversas empresas no Brasil que atuam com coleta, recebimento e 

reciclagem de lâmpadas. O Acordo Setorial prevê a inclusão destas empresas no 

sistema de LR em implementação, desde que estejam devidamente regularizadas. 

Uma ou mais entidades gestoras deverão ser criadas, dotadas de personalidade 
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jurídica própria e sem fins lucrativos. O custeio do sistema é do próprio setor, não 

onerando o poder público, para viabilização das atividades (MMA, 2014). 

 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte existem empresas para destinação de 

lâmpadas fluorescentes, pelo consumidor. São citados pelo menos 4 destes locais  no 

Quadro 28, a seguir. 

 

Quadro 28 - Pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes 

Empresa Local Ação 

Leroy Merlin Belo Horizonte e Contagem 
Recebimento e 
destinação 

Naturalis Brasil Belo Horizonte 
Coleta, desconstrução e 
destinação Recitec - Reciclagem Técnica do Brasil Pedro Leopoldo (atende BH) 

HG Descontaminação Nova Lima (atende BH) 
Fonte: Myr, 2015. 

 

A Hg Descontaminação apresenta capacidade máxima instalada para o processamento 

de 400.000 lâmpadas por mês, ao preço de R$ 0,70 por lâmpada. A Recitec tem a 

capacidade de processar 300.000 lâmpadas por mês, ao preço de R$ 0,75 por 

lâmpada, excluindo custos com transporte, que também é disponibilizado 

(GRANTTHORNTON, 2011). 

 

Ainda que existam os locais para descarte correto, ainda é largamente verificada a 

disposição destes resíduos de forma irregular, em URPV e até mesmo junto aos 

resíduos domiciliares ou, simplesmente, abandonadas em espaço público. 

4.4.6.4 Produtos eletroeletrônicos 

Equipamentos eletroeletrônicos são todos aqueles produtos cujo funcionamento se dá 

com uso de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos (ABDI, 2012). Eles podem 

ser divididos em quatro linhas, conforme mostrado na Figura 115, a seguir. 
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Figura 115 - Linha de produtos eletroeletrônicos 

Fonte: ABDI, 2012 

Esses produtos, pós-consumo, são considerados como sendo Resíduos de 

Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). Sua classificação como resíduo, pelo usuário, 

se dá depois de findadas as possibilidades de reparo, ou então pela obsolescência 

programada, que faz com que a tecnologia seja constantemente renovada. Sua 

geração foi acentuada nos últimos vinte anos, devido ao incremento no poder de 

compra, com o crescimento econômico do Brasil. 

 

Os REEE são compostos por materiais diversos como plásticos, vidros, componentes 

eletrônicos e metais pesados, sendo que esses últimos, em especial, são altamente 

agressivos ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos. 

 

A geração de REEE, em 2009 foi estimada em 679.000 t/ano no Brasil, 68.600 t/ano 

em Minas Gerais e 19.700 t/ano na Região Metropolitana de Belo Horizonte (28,7% de 

MG). A geração per capita fica em 3,4, 3,3 e 3,7 quilos por habitante por ano, 

respectivamente no Brasil, em Minas Gerais e na RMBH (FEAM, 2009), como pode ser 

verificado no Quadro 29. 
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Quadro 29 - Geração de REEE no Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte 

Local 

Geração 

Proporção Total (2009) 

(t/ano) 

Per capita (2001-2030) 

(kg/habitante/ano) 

Brasil 679.000 3,4 100% - 

Minas Gerais 68.600 3,3 10,1% 100% 

RMBH 19.700 3,7 (BH) 2,9% 28,7% 

Fonte: FEAM, 2009 

Com base nos valores apresentados, supõe-se, para o ano de 2030, a existência de 

22,4 milhões de toneladas de REEE para disposição no Brasil, 2,2 milhões em Minas 

Gerais e 625 mil toneladas na região Metropolitana de Belo Horizonte (FEAM, 2009). 

 

Outro elemento complicador diz respeito à presença de produtos contrabandeados, os 

quais, segundo a ABINEE, chega a representar 30% em algumas linhas, como os 

notebooks. Os representantes do setor podem pleitear contrapartida do poder público, 

como compensação dos custos envolvidos na LR desses chamados produtos órfãos, 

que acabarão por serem incorporados junto à massa de resíduos do sistema de LR 

(ABDI, 2012). 

 

Em Belo Horizonte, existe a possibilidade de destinação de REEE em diversos locais, 

sendo, segundo a FEAM (2009), no mínimo 9 recicladoras no Município. Como citado, 

cada receptor irá atuar dentro da disponibilidade de tecnologia disponível, na grande 

parte das vezes na desmontagem das partes principais dos aparelhos, para obtenção 

da carcaça. São exemplos de empresas do ramo localizadas na região de Belo 

Horizonte: 

 BH Recicla - Coleta, conforme agendamento prévio, descaracterização e 

destinação final de componentes (BH RECICLA, 2015); 

 E-Mile - Coleta, descaracterização e destinação final de componentes 

(Disponibilização de 10 pontos de entrega voluntária na capital e outros quatro 

na Região Metropolitana)(E-MILE, 2015);  

 Naturalis Minas - Coleta, conforme agendamento prévio, e destinação final 

(NATURALIS, 2015); 
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 Ciclo Sustentável Philips - Recebimento em um único ponto disponível (Avenida 

do Contorno, 4168, bairro São Lucas) ou coleta, por um valor de R$ 40,00. A 

destinação é para empresa parceira Oxil, em Paulínia/SP, que realiza a 

manufatura reversa (descaracterização, desconstrução e moagem/trituração), 

para posterior encaminhamento dos componentes diversos à reciclagem em 

outras indústrias homologadas pelo Programa (PHILIPS, 2015).  

 

No setor de telefonia móvel, a partir de 2008, as empresas passaram a receber, de 

seus clientes, aparelhos e acessórios obsoletos. No setor de informática, iniciativas 

interessadas em reuso de computadores, para programas de inclusão digital e cursos 

de equipamentos, prolongaram a vida útil e postergaram a geração de resíduos – eles 

serão gerados mais cedo ou mais tarde. A seguir, são apresentados exemplos destas 

iniciativas que atuam em Belo Horizonte (FEAM, 2009). 

 

 Projeto 3RsPCs – iniciativa do Governo de Minas (FEAM e CMRR – Centro 

Mineiro de Referência em Resíduos), em parceria com o Comitê para 

Democratização da Informática (CDI). Os cursos são voltados para montagem, 

manutenção e recondicionamento de computadores, nos quais se aproveitam 

materiais tidos como residuais. Ações de capacitação de catadores também faz 

parte dos objetivos do programa (CMRR, 2015).  

 

 CRC – Centro de Recondicionamento de Computadores – Instalado em uma 

unidade de qualificação profissional gratuita da PBH (Qualificarte), no Bairro 

Ipiranga. Foi a quarta unidade a ser instalada no país, objetivando recondicionar 

cerca de 1.000 computadores por mês. O trabalho é realizado por mais de 100 

jovens em situação de vulnerabilidade social (PBH, 2015);  

 

 CDI – Organização não Governamental, de atuação internacional, em mais de 

15 países, com mais de 840 espaços de inclusão digital. Voltados para jovens 

entre 14 e 29 anos, a Organização ministra cursos gratuitos, como os de 

desenvolvimento de aplicativos, programação e formação de líderes sociais. Em 
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Belo Horizonte, essa organização tem sede na Rua Tomé de Souza 67,3º andar, 

Bairro Funcionários, mas funciona em 14 diferentes comunidades (CDI, 2015). 

 

A reciclagem de REEE é complexa, por contemplar, em uma mesma classificação, 

diferentes equipamentos. Cada qual tem suas características próprias de montagem, o 

que, consequentemente, demanda procedimentos distintos de desconstrução. Em 

linhas gerais, segundo a ABDI (2012), a reciclagem ocorre da seguinte forma: 

 

1. Eliminação dos dados, no caso de equipamentos de informática e telecomunicações;  

2. Pesagem;  

3. Desmontagem;  

4. Separação por tipo de materiais – ferrosos, não ferrosos e plásticos;  

5. Compactação dos materiais de características similares;  

6. Processamento mecânico e/ou químico, para recuperação de materiais de valor 

(trituração e moagem, desintoxicação, filtragem, liquidificação, separação por 

densidade, separação por eletrólise, decantação e refinagem); 

7. Tratamento e disposição de resíduos perigosos. 

 

Em 2011, o Brasil exportou 20.000 toneladas de REEE, uma vez que não possui base 

tecnológica instalada para exercer o completo tratamento em seu território, resumindo-

se à separação e moagem do material, o qual é enviado para processamento em 

plantas na Ásia. A exportação se torna obrigatória, uma vez que, apesar da indústria do 

setor ter capacidade instalada acima da demanda, essa não possui tecnologia 

necessária para realizar todo o processo (ABDI, 2012). 

 

O aumento da oferta de material, através da implantação de sistema de logística 

reversa, seria em primeira instância absorvido pela indústria brasileira, a qual, com o 

aumento do volume processado, poderia investir em tecnologia e assim ampliar a 

eficiência da reciclagem, reduzindo a necessidade de exportação (ABDI, 2012). 
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Ainda que existam locais apropriados para recebimento e coleta de REEE, não é 

incomum a verificação do descarte irregular, até mesmo em via pública, onde usuários 

abandonam seus equipamentos não mais utilizados, algumas vezes ainda em 

funcionamento. As URPV também acabam por receber tais resíduos, e outras vezes 

são coletados por catadores de materiais recicláveis. Porém, nem sempre o catador 

está capacitado para atuar com aquele material, quando o desconstrói de maneira 

inadequada, aproveitando somente itens com valor comercial imediato. Por conta 

disso, acaba se expondo a riscos à sua saúde, uma vez que o processo incorre muitas 

vezes no manejo de produtos químicos/tóxicos. 

4.4.6.5 Pneus 

Segundo a Resolução CONAMA no 416/2009, são considerados como pneus ou 

pneumáticos: 

componente de um sistema de rodagem, constituído de elastômeros, 
produtos têxteis, aço e outros materiais que quando montado em uma 
roda de veículo e contendo fluido(s) sobre pressão, transmite tração 
dada a sua aderência ao solo, sustenta elasticamente à carga do 
veículo e resiste à pressão provocada pela reação do solo.  

Além de ter sido citada na PNRS, a logística reversa de pneus inservíveis foi incitada 

ainda antes pela Resolução CONAMA no 416/2009, que obrigou os fabricantes e os 

importadores de pneus novos a dar adequada destinação aos produtos pós-consumo, 

na proporção de um pneu destinado para cada unidade comercializada. São previstos 

relatórios dos destinadores junto ao IBAMA, o que viabiliza a publicação dos Relatórios 

de Pneumáticos pelo órgão, disponíveis em seu sítio. 

 

Contudo, ainda não há Acordo Setorial firmado entre representantes do Setor e 

Governos Federal e/ou Estadual, já que prioritários são os menos estruturados. Minas 

Gerais, através da FEAM, está em meio ao processo para a criação de um Termo de 

Compromisso junto ao Setor (FEAM, 2015). 
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A Reciclanip é uma organização, sem fins lucrativos, fundada em março de 2007, para 

promover a logística reversa de pneus residuais, com a participação de quatro grandes 

representantes do setor – Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli. Em 2010, a 

Continental juntou-se à entidade, e mais tarde, em 2014, a Dunlop. 

 

Desde 1999, existe a iniciativa para gerenciamento dos resíduos de pneumáticos. São 

2,68 milhões de toneladas de pneus inservíveis incorporados ao sistema de Logística 

Reversa, o equivalente a 536 milhões de pneus de passeio, com um investimento de 

mais de R$ 551 milhões, pelos fabricantes, até 2013, e um total de 824 postos de 

recebimento instalados, espalhados pelo Brasil (RECICLANIP, 2015). 

 

Mais da metade dos pneus (54,4%, em 2013) são triturados e reciclados 

energeticamente, como combustível alternativo em indústrias de cimento, através do 

coprocessamento de resíduos. Também são utilizados para fabricação de solados de 

sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos 

industriais, além de tapetes para automóveis. Está em teste sua utilização na 

fabricação de manta asfáltica e asfalto-borracha (RECICLANIP, 2015). 

 

O Relatório de Pneumáticos do IBAMA (2014), elaborado a partir de dados de 18 

fabricantes e 623 importadores de pneus, apresenta informações acerca do sistema de 

Logística Reversa em operação. No ano de 2013, 66% dos pneus foram fabricados no 

Brasil, e outros 34% foram importados, do total de 53.330.334 unidades repostas em 

mercado, o que representou 764.668,28 toneladas de material. 

 

Ainda segundo o citado Relatório, a meta de destinação é assim: “a cada pneu novo 

comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras 

deverão dar destinação adequada a um pneu inservível”. 

 

Para cálculo do mercado de reposição, considera-se a soma do total de pneus 

produzidos (P) e de pneus importados (I), subtraindo-se do agrupamento do total de 

pneus exportados (E) e de pneus que equipam veículos (EO), o que pode ser resumido 

pela seguinte fórmula: MR = (P+I) – (E + EO). 
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Para efeito de controle e fiscalização, o IBAMA utiliza a equivalência em peso, dos 

pneus inservíveis, sendo que, para o cálculo do peso a ser destinado, aplica-se o fator 

de desgaste de 30% sobre o pneu novo produzido ou importado. 

 

Em proporção per capita, em 2013, no Brasil, foram repostos 0,265 pneus por 

habitante, ou seja, aproximadamente 3,78 quilos. Na região Sudeste, esses valores 

caem respectivamente para 0,23 e 3,39.  

 

A Tabela 73 apresenta o resultado alcançado pelo sistema de Logística Reversa 

operacionalizado pela Reciclanip, em 2013, na qual pode ser verificado o não 

atendimento da meta estabelecida. 

 

Tabela 73 - Meta e resultado – Reciclagem de pneus em 2013 (t) 

Meta  

(70% do peso comercializado) 
535.267,8 

Total destinado 

(91,85% da meta) 
491.653,02  

Fonte: IBAMA, 2014 

O programa Reciclanip em operação, de Logística Reversa de pneumáticos, não 

disponibiliza pontos de recebimento próprios no Município de Belo Horizonte, sendo 

utilizadas a UPP - Unidade de Recebimento de Pneus, localizada na CTRS BR-040, de 

propriedade da PBH, e as URPV, também públicas, e que estão aptas a receber 

resíduos de pequenos geradores, incluindo pneus.  

 

Os pneus recebidos nas URPV distribuídas na cidade são encaminhados pela 

prefeitura para a URP. Desde 2007, a unidade fica à disposição da população, com 

uma área coberta de 200 m² e capacidade para armazenar até 4.000 pneus, recebendo 

diariamente uma média de 1.000 pneus. A cada duas mil unidades reunidas na URP, a 

Reciclanip se encarrega da coleta (PBH, 2014). 
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O custeio da transferência dos pneus das URPV até a URP, assim como da 

manutenção da URP e do carregamento das carretas da Reciclanip, fica a cargo da 

própria Prefeitura, sem nenhum aporte por parte do respectivo Setor responsável. Tal 

situação contraria o parágrafo 7 do artigo 33 da PNRS, o qual preconiza que o poder 

público deve ser devidamente remunerado, caso esse se encarregue por atividades 

daqueles responsáveis pelos sistemas de Logística Reversa. 

 

Como já citado, um agravante ao processo de Logística Reversa de pneus é a 

presença, no mercado, de produtos importados, muitas vezes de forma clandestina. 

Naturalmente, em pontos de recebimento, como nas URPV, e em ações de limpeza em 

pontos de deposições clandestinas, são recolhidos pneus das diversas marcas, tanto 

daquelas signatárias do sistema de Logística Reversa da Reciclanip, quanto de outras 

distintas.  

 

A presença de produtos de marcas não incorporadas em seu Programa é uma das 

alegações que embasa a Reciclanip a não custear, por si, a coleta nas URPV e na 

URP. Neste aspecto, a SLU busca contato com a Associação Brasileira de 

Importadores e Distribuidores de Pneus (Abidip), para que esta seja inserida nas 

negociações e assuma parte dos custos junto à Reciclanip, desonerando assim o poder 

público Municipal.  
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4.4.6.6 Embalagens de agrotóxicos 

Em 1960, o Brasil passou a utilizar, em larga escala, os defensivos agrícolas, porém a 

consciência quanto ao pós-consumo dos produtos não foi desde então 

preservacionista: “o agricultor valia-se de prerrogativas, como enterrá-las, queimá-las e 

até descartá-las em rios ou na própria lavoura [...] e também havia quem reutilizasse as 

embalagens para transportar água e alimentos” (INPEV, 2015). 

 

No fim da década de 1980, os envolvidos na cadeia agrícola passaram a buscar 

soluções adequadas ao conflito. Em junho de 2000, foi sancionada a Lei no 9.974, a 

qual impôs obrigatoriedade para que os usuários retornassem as embalagens residuais 

para um ponto de recebimento, que, por sua vez promoveria o encaminhamento para 

processamento e destinação final (INPEV, 2015). 

 

Neste cenário, com o sistema de LR mais antigo e consolidado do país, desde 2001, o 

INPEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, através do 

Sistema Campo Limpo, ocupa-se em integrar os elos da cadeia do ciclo de vida de 

agrotóxicos e suas embalagens, no que tange ao pós-consumo. 

 

Segunda esta entidade sem fins lucrativos, formada por mais de 100 representantes do 

setor agrícola, atualmente cerca de 94% das embalagens plásticas, que entram em 

contato direto com o produto (primárias), são retiradas do campo e enviadas para a 

destinação ambientalmente correta. 

 

O programa promoveu a LR, entre 2002 e 2014, de 323.284 toneladas dos resíduos. 

Entre janeiro e março de 2015, foram destinadas 10.933 toneladas no país, sendo que 

Minas Gerais foi responsável por 8,1% do total (894 toneladas). Em 2014, 91% das 

embalagens foram destinadas para reciclagem, enquanto 9% foram incineradas. Esta 

incineração se dá quando se trata de rejeitos, compostos por “materiais [...] que 

condicionam produtos não miscíveis em água, ou que não foram corretamente lavados 

pelos produtores [...] nas lavouras” (INPEV, 2014). 
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As unidades de recebimento dos resíduos devem ser ambientalmente licenciadas para 

o recebimento das embalagens e são classificadas como postos ou centrais, conforme 

o porte e o tipo de serviço efetuado, sendo esse o local para onde o gerador deverá 

encaminhar seu resíduo, por conta própria (INPEV, 2014). 

 

Naturalmente, pelo estágio de urbanização avançado no Município de Belo Horizonte, 

há pouca demanda de defensivos agrícolas. Assim, não há demanda de pontos de 

recebimento em seu território. O local disponibilizado pelo INPEV, mais próximo da 

capital, encontra-se em São Joaquim de Bicas, a cerca de 50 km de distância (INPEV, 

2014). 

 

Foram identificadas três lojas de comercialização de defensivos agrícolas na capital. 

Essas empresas apresentaram posicionamento similar, afirmando que praticamente 

não há mercado para consumo de agrotóxicos em Belo Horizonte. Todos souberam 

orientar sobre o descarte no ponto mais próximo (São Joaquim de Bicas), informação 

essa que acompanha a Nota Fiscal do produto. Um dos atendentes comentou, ainda, 

sobre o mercado informal nesse setor, onde são comprados agrotóxicos sem a devida 

receita, e naturalmente, o descarte deve ocorrer de forma irregular. 

 

Assim sendo, resta ao Município de Belo Horizonte a fiscalização dos pontos de venda 

de produtos, bem como a educação ambiental da população. A parceria com os 

municípios vizinhos também é importante, para atuação nesses quesitos, já que 50% 

dos locais de venda identificados estão em Municípios adjacentes. 

4.4.6.7 Embalagens em geral 

Segundo o Acordo Setorial (MMA, 2015), são definidas, como embalagens: 

aquelas que compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou 
equiparáveis, exceto aquelas classificadas como perigosas pela 
legislação brasileira, as quais podem ser compostas de: papel e 
papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, e embalagem cartonada longa 
vida. 
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Com abrangência Nacional, o Acordo Setorial, foi assinado em novembro de 2015, 

pelas diversas associações representativas das empresas do setor e pelo MMA. Ele 

tem, como anuentes, associações relacionadas ao mercado de reciclagem de resíduos, 

das quais se destacam a ANCAT e o CEMPRE, sendo, esta última, a entidade que 

será responsável por coordenar a atuação das empresas e fazer a interface das 

comunicações entre a coalizão e o MMA. 

 

O Acordo Setorial tem como objetivos e metas: 

Criação de sistema estruturante consistente nas ações de benfeitorias, 
melhorias de estrutura e equipamentos, observados os compromissos e 
cronogramas contidos no Anexo V, para que as ações conjuntas das 
Empresas e demais agentes da cadeia de responsabilidade 
compartilhada possam propiciar a redução de no mínimo 22% das 
embalagens dispostas em aterro, até 2018, o que corresponde ao 
acréscimo da taxa de recuperação da fração seca em 20%, com base 
no Anexo V, representando, no mínimo,a média de 3815,081 ton/dia, 
que deverá ser aferida mensalmente (MMA, 2015a). 

Segundo o Acordo, a operacionalização do Sistema de Logística Reversa de 

embalagens em geral se dará: 

mediante a implementação e o fomento de ações, investimentos, 
suporte técnico e institucional, pelas empresas, no âmbito da 
responsabilidade compartilhada, pelas embalagens contidas na fração 
seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, prioritariamente em 
parceria com Cooperativas, bem como a promoção de campanhas de 
conscientização com o objetivo de sensibilizar o consumidor para a 
correta separação e destinação das embalagens (MMA, 2015a). 

O fluxo logístico proposto pelo Acordo seguirá as seguintes etapas: 

 Separação: De responsabilidade do consumidor; 

 Descarte: Após separadas, o consumidor deverá ser responsável por 

encaminhar as embalagens para os PEV, cooperativas, centrais de triagens, ou 

quaisquer outras formas de coleta seletiva; 

 Transporte: Este ocorrerá a partir dos PEV ou de quaisquer outros pontos de 

coleta seletiva, prioritariamente, para cooperativas ou para o comércio 

atacadista de materiais recicláveis. 
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 Triagem e classificação: De responsabilidade das cooperativas, comércio 

atacadista e centrais de triagem; 

 Destinação – As embalagens serão compradas pelos fabricantes de embalagens 

ou pelas recicladoras, que deverão encaminhá-las para destinação final 

ambientalmente adequada. 

 

A Figura 116 apresenta o fluxo logístico do sistema proposto pelo Acordo Setorial. 

 

 

Figura 116 - Fluxo Logístico do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral  

Fonte: MMA, 2015a 

A implantação do sistema de Logística Reversa será dividida em duas fases, sendo 

que, a primeira fase, com duração de 24 meses, será realizada, prioritariamente, nas 

seguintes cidades: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, 

Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e contará, conforme 

estabelecido no Acordo Setorial (MMA, 2015), com as seguintes etapas: 
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(i) adequação e ampliação da capacidade produtiva das cooperativas nas 
cidades previstas na Fase 1 [...]; 

(ii) viabilização das ações necessárias para a aquisição de máquinas e de 
equipamentos, que serão destinados às Cooperativas participantes da 
Fase 1; 

(iii) viabilização das ações necessárias para a capacitação dos catadores 
das Cooperativas participantes da Fase 1, visando a melhoria da 
qualidade de vida, capacidade empreendedora, utilização adequada das 
técnicas necessárias à atividade, visão de negócio e sustentabilidade; 

(iv) fortalecimento da parceria indústria/comércio, para triplicar e consolidar 
os PEV [...];  

(v) compra direta ou indireta, a preço de mercado, por meio do Comércio 
Atacadista de Materiais Recicláveis e/ou das recicladoras, das 
embalagens triadas pelas Cooperativas, 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 envolvidas no processo de reciclagem, em todas as etapas; 

(vi) atuação, prioritariamente, em parceria com Cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais recicláveis, incluindo 
centrais de triagem ou unidades equivalentes, bem como priorização do 
pagamento às Cooperativas, tanto individualmente, quanto organizadas 
em rede, segundo preços negociados com base nos valores de 
referência de mercado, considerando os critérios de localização, 
volume, qualidade e capacidade instalada da indústria; 

(vii) instalação de PEVs em lojas do varejo, de acordo com os critérios 
técnicos e operacionais [definidos no Acordo Setorial]; 

(viii) Investimento em campanhas de conscientização, 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. Todavia, não há ainda informações sobre o 

andamento da implantação do sistema de logística reversa.  

4.4.6.8 Medicamentos 

Dentre os resíduos do Grupo B incluem-se os medicamentos vencidos, ou inutilizados. 

Ainda que os resíduos de medicamentos não tenham sido contemplados na PNRS 

(2010), como obrigatórios para a Logística Reversa, a ANVISA trabalha nessa questão 

desde 2008. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) publicou 
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estudo analisando a viabilidade técnica e econômica da atividade, particularmente no 

que se refere ao descarte de medicamentos pós-consumo. 

 

O Edital de Chamamento, publicado no Diário Oficial da União, em 10 de outubro de 

2013, convocou a apresentação de proposta de Acordo Setorial, para a implementação 

de sistema de logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de medicamentos. Existem três propostas em negociação, desde abril de 

2014, sendo, a próxima etapa, a Consulta Pública (SINIR, 2016). 

 

Algumas organizações se anteciparam e promovem iniciativas para Logística Reversa 

de medicamentos, como o programa Descarte Consciente, da BHS – Brasil Health 

Service, que possui pontos de entrega voluntária dos mesmos, tendo sido coletados 

mais de 77 toneladas de resíduos, até maio de 2014. Dentre os pontos de recebimento 

existentes no Brasil, em 2014, 19 estavam em Belo Horizonte, sendo 18 em lojas da 

rede Droga Raia e o último no hall de entrada do Hospital Life Center (PMGIRSS, 

2014).

 

4.4.6.9 Veículos em fim de vida útil 

 

Em 2011, estimou-se que existiam cerca de 9 milhões de carros e 400 caminhões 

sucateados pelo país, total esse que, segundo estimativas, chegaria a 12,3 milhões de 

unidades em 2016 (IPEA, 2011). 

 

A composição dos veículos varia muito, em função da idade, modelo, tecnologia e do 

fabricante do veículo (Joaquim Filho, 2012). A reciclabilidade de um veículo é 

altamente influenciada pelos materiais empregados. 

 

Com o objetivo de melhorar o desempenho do produto e da eficiência de seus 

processos de manufatura, a indústria automotiva tem integrado diversos materiais, 
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como metais, vidros, borrachas, fibras, tecidos, dentre muitos outros (Joaquim Filho, 

2012). 

 

Segundo o mesmo autor, existem basicamente três processos para aproveitamento 

dos materiais provenientes de veículos em final de vida útil (VFV):  

 (1) Reuso - trata-se de retirar componentes de um VFV e utilizá-lo com a 

mesma função, em outro veículo. Um exemplo seria reutilizar pneus, lâmpadas e 

baterias com alguma vida útil restante;  

 (2) Reciclagem – consiste em processar os materiais descartados, 

transformando-os em matéria prima, para produzir o produto original, ou um produto 

diferente, a partir do mesmo material; e  

 (3) Reciclagem energética – normalmente relacionada à combustão dos 

resíduos, com o propósito de gerar energia térmica ou elétrica.  

 

Veículos abandonados incentivam o mercado paralelo de peças. Todo esse material 

pode gerar alto índice de reaproveitamento e reciclagem, quando bem gerenciado.  

 

No caso de veículos apreendidos e armazenados nos Pátios do DETRAN e 

seguradoras, após a realização de hasta pública, estes terão destinação adequada, 

conforme o disposto na legislação vigente (Lei Municipal no 12.305/2010, Lei Federal no 

12.977/.2014, que disciplina a atividade de desmontagem de veículos, a Resolução 

CONTRAN no 331/2009 e o Código de Trânsito Brasileiro). 

 

Segundo estudos, o índice de materiais recicláveis nos veículos é superior a 90%, 

entretanto, o real aproveitamento na reciclagem no Brasil ainda é insignificante, sendo 

que, segundo dados do Sindicado das Empresas de Sucata de Ferro e Aço, somente 

1,5% da frota brasileira de veículos que sai de circulação é reciclada, bem diferente de 

países como Japão (70%) e EUA (95%) (IPEA, 2011). 

 

Esse baixo índice alcançado pelo Brasil pode ser explicado, em parte, pela ausência de 

regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que tange aos acordos 
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setoriais específicos para implementação da logística reversa de veículos inservíveis e 

suas peças constituintes, o que poderá regrar e estimular o mercado.  

 

Em outros âmbitos existem algumas disposições legais, como a Lei Estadual de Minas 

Gerais no 5.874/1972, que prevê que carcaças abandonadas por mais de 24 horas, em 

vias públicas, poderão ser guardadas pelo Departamento Estadual de Trânsito e 

leiloadas judicialmente, caso se expirem os prazos estipulados para retirada do veículo. 

Após leiloados, os veículos podem vir a receber destinação final ambientalmente 

adequada pelos compradores, que geralmente realizam o aproveitamento de 

peças/partes e descarte de resíduos. 

 

Em Belo Horizonte, a Lei no 10.885, de 27 de Novembro de 2015, que altera itens da 

Lei no 10.534/2012, destaca, em um item a parte, carcaças e veículos abandonados 

nos logradouros públicos, inclusive os inservíveis ou irrecuperáveis, que são 

considerados como resíduos especiais.  

 

Essa Lei Municipal permite que a SLU, depois de cumpridos os trâmites administrativos 

e legais, possa retirar o veículo abandonado, em via pública, que não esteja envolvido 

em atos ilícitos, o que não era possível anteriormente, uma vez que o tema não era 

regulamentado por nenhuma legislação no âmbito do município.  

 

O processo de retirada de veículos inservíveis/carcaças é complexo, uma vez que 

envolve diversos fatores, que vão muito além da ação em si de remoção, o que induz à 

necessidade de interface com diversos órgãos e instâncias, dentre eles: DETRAN, 

BHTrans, SMAFIS, Guarda Municipal e SLU (SLU, 2016). 

 

O fluxograma do processo de identificação, remoção e destinação final de veículos 

abandonados/carcaças, proposto pela PBH, resume as ações a serem executadas 

pelos órgãos e instâncias municipais e estaduais de interface com o tema.  

 

Esse fluxograma determina que o veículo/carcaça abandonado em logradouro público 

somente será removido pela SLU (que dará destinação final conforme determinação da 
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legislação vigente), após verificadas questões relativas à caracterização do bem, ao 

cometimento de ilícito e à identificação do proprietário, bem como ao cumprimento dos 

prazos legais. 

 

Como resultado do plano de ação integrada entre os órgãos da PBH, é realizado 

monitoramento, em conjunto, pelo grupo formado entre SLU, SMAFIS e BHtrans, com o 

objetivo de registrar a situação de veículos abandonados/carcaças em vias e 

logradouros públicos. Esse monitoramento é realizado por meio de planilha eletrônica 

online, na qual são registradas as ações de competência específica de cada órgão. Até 

Junho de 2016, foram identificados, por esse grupo, cerca de 520 VFV, dos quais, 

aproximadamente, 130 foram recolhidos pela SLU. 

 

A primeira ação de remoção ocorreu em 22 de Março de 2016, em dois pontos da 

região Leste, como pode ser verificado nas Figura 117 e Figura 118 a seguir. 

 

  

Figura 117 - Remoção de veículo 
abandonado 

Fonte: SLU, 2016 

Figura 118 - Remoção de veículo 
abandonado 

Fonte: SLU, 2016 

O CEFET/MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, com apoio 

da Agência Internacional de Cooperação Japonesa (JICA) e a empresa japonesa Kaiho 

Sangyo, anunciou a implantação de uma unidade escolar, que vai desenvolver projetos 

de reciclagem automotiva, projeto esse pioneiro na América Latina, com previsão de 

início de funcionamento no final de 2016. No Japão, existe legislação específica para 

reciclagem de veículos, sendo, este exemplo, um ponto de partida para iniciação do 

processo no país (GLOBO MINAS, 2015). 
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Quanto aos pneus, o panorama geral é positivo, havendo um processo induzido pela 

publicação da Resolução CONAMA no 416, de 30 de Setembro de 2009, e 

posteriormente, na PNRS. As legislações introduzem a obrigatoriedade de logística 

reversa para os pneus em desuso, de forma a melhorar o gerenciamento do resíduo, 

reduzindo os problemas, sobretudo ambientais, associados à disposição inadequada, 

comumente verificada. Belo Horizonte conta com uma URP e as diversas URPV 

Municipais, que também atuam como pontos de recebimento.  

 

Por fim, citam-se os vidros automotivos, sendo gerados mais de 1 milhão de vidros 

dianteiros e mais 1,2 de vidros traseiros/laterais, com um singelo percentual de 

reciclagem de 4%, tendo, o restante, destino em aterros e lixões. Cerca de 80% das 

quebras ocorrem devido à má conservação de vias, onde pedras são projetadas contra 

os veículos (IPEA, 2011). 

 

Considerações 

 

A destinação de veículos em fim de vida no Brasil ainda é um tema que vem sendo 

tratado com pouca ênfase, do ponto de vista ambiental, sendo um problema crescente, 

em função do aumento da frota, da tendência de fim de vida cada vez mais precoce e 

do uso de materiais menos recicláveis (Joaquim Filho, 2012). 

 

Desmontar, separar, despoluir e recuperar as partes do automóvel, para reinserir seus 

materiais na cadeia produtiva, torna-se, então, um problema tão complexo quanto sua 

produção. A decisão de descartar um veículo é de caráter econômico, quando os 

custos de manutenção, custos de operação e taxas de registro de um veículo superam 

o benefício gerado. Eventualmente, os requisitos legais, ambientais e de segurança 

podem acelerar ou retardar esta decisão. Tomada a decisão, o veículo deveria ser 

levado a um local para ser desmontado e adequadamente destinado. (Joaquim Filho, 

2012). 

 

No momento, o Brasil encontra-se num panorama geral despreparado para enfrentar 

essa realidade, o que requer atuação do poder público e articulação do setor, para que 
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a questão seja resolvida. A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta um 

arcabouço adequado para consolidação das ações, do ponto de vista da destinação 

dos materiais, no entanto falta ainda articulação com a política industrial, uma vez que 

não há incentivos claros para priorização de materiais fáceis de reciclar ao fim da vida 

do veículo, e o modelo de taxação de veículos não leva em conta aspectos ambientais 

(Joaquim Filho, 2012). 

 

A indústria de reciclagem de veículos já é uma realidade em países como os membros 

da Comunidade Européia, Japão, e até a próxima Argentina. Mas, no Brasil, faltam 

iniciativas e planejamento para lidar com os crescentes volumes de VFV e, assim, 

evitar um possível caos na mobilidade urbana e no meio ambiente, e há experiências 

que podem ser aproveitadas (Joaquim Filho, 2012). 

 

Em Belo Horizonte, a Lei no 10.885/2015 permite ao poder público remover esses 

bens/resíduos das vias públicas, reduzindo, assim, os riscos associados à manutenção 

dos mesmos, nessas condições.  

 

O projeto desenvolvido pelo CEFET/MG e parceiros, para implantação de uma unidade 

escolar para reciclagem de veículos, é uma importante iniciativa para se buscar uma 

solução ambientalmente adequada e economicamente viável para a destinação destes 

resíduos na capital e região. 
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4.4.6.10  Considerações 

Considerando os resíduos passíveis de logística reversa, o poder público municipal 

deverá, inicialmente, acompanhar, de forma participativa, sempre que possível, os 

processos em andamento, visando estimular e induzir a aplicação das decisões legais 

e coletivas, no âmbito municipal. 

 

Neste aspecto, é de suma importância o papel da Prefeitura na promoção da educação 

ambiental, de modo a informar e estimular a população a realizar adequadamente as 

ações a ela relacionadas, sempre que necessário.  

 

A fiscalização, relacionada ao fluxo dos resíduos reversos, também deve fazer parte da 

pauta do poder público Municipal, de forma a garantir que as responsabilidades 

estipuladas sejam cumpridas, aplicando punição sempre quando forem identificados 

desvios. 

 

Em relação aos veículos em fim de vida útil, apesar da recente alteração na Lei 

Municipal no 10.885/2015 criar um panorama favorável à resolução do problema 

apresentado, muito ainda há para desenvolver, sobretudo no que tange a destinação 

dos mesmos. 

 

O poder público Municipal, como titular dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, deverá ainda atuar no sentido de identificar as ações, por 

ele realizadas, que sejam de responsabilidade de terceiros, repassando, aos mesmos, 

os custos relacionados, conforme preconizado pela PNRS. Como citado, um exemplo 

dessa situação ocorre no caso dos pneus, para os quais a PBH arca com custos 

relacionados à LR. Destaca-se, ainda, que a implantação do sistema de logística 

reversa de embalagens em geral, poderá contribuir, significativamente, para a 

ampliação do Programa Municipal de Coleta Seletiva.  
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Outro aspecto de destaque, passível de realização pelo poder público Municipal, diz 

respeito ao estímulo do desenvolvimento das unidades de recolhimento, 

beneficiamento e reciclagem desses resíduos, o que poderá ser importante fonte de 

divisas e geração de empregos no município. 

4.4.7 Resíduos de Serviços de Transportes 

Os resíduos originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagens de fronteira são denominados RST – Resíduos de Serviços de 

Transporte, de acordo com a PNRS. Essa matéria também é tratada na Resolução 

CONAMA no 05/1993, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados 

nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. Essa Resolução 

contemplava, ainda, os RSS, mas as disposições acerca desses resíduos foram 

revogadas pela Resolução CONAMA no 358/2005. 

 

A classificação dos resíduos gerados nestes estabelecimentos é apresentada a seguir, 

com base na Resolução CONAMA no 05/1993 e na Resolução no 56/2008, do 

Ministério da Saúde. 

 

Deve-se citar que a classificação apresentada pelas resoluções relacionadas aos 

resíduos de serviços de transporte é similar à classificação apresentada para os RSS 

(Resolução CONAMA no 358/2005 e Resolução RDC ANVISA no 306/2004). 

 

Grupo A: Resíduos que apresentem risco potencial ou efetivo à saúde pública e ao 

meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos, consideradas suas 

características de virulência, patogenicidade ou concentração. São os originados por: 

 Viajantes ou animais a bordo, que apresentem anormalidades clínicas, com 

sinais e sintomas de doenças transmissíveis; 

 Óbito de pessoas ou animais ocorridos a bordo, quando provocados por doença 

transmissível; 

 Serviços de atendimento médico e veterinário a bordo; 
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 Procedimentos de limpeza e desinfecção de sanitários de bordo, incluindo os 

resíduos coletados durante estes procedimentos (fralda, papel higiênico, 

absorvente e outros); 

 Procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies expostas a fluidos, 

secreções e excreções orgânicas humanas e animais, incluindo os objetos que 

tenham entrado em contato com os mesmos, quando não puderem sofrer 

processo de desinfecção de alto nível; 

 Meios de transporte procedentes de áreas afetadas por doenças transmissíveis 

ou afins; 

 Sangue e hemoderivados; 

 Meios de cultura, tecidos, órgãos, fetos; 

 Os resíduos sólidos do grupo D que tenham entrado em contato com os 

resíduos descritos nos itens acima. 

 

Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas, que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente. Enquadram-se neste grupo de resíduos, dentre 

outros, os: 

 Provenientes de áreas de manobras, industriais e de manutenção, depósitos de 

combustíveis, áreas de treinamento de incêndio; 

 Produtos de farmácias e drogarias; 

 Saneantes, desinfetantes, desinfestantes, reagentes para laboratório; resíduos 

contendo metais pesados; inclusive os recipientes contaminados por estes; 

 Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos); 

 Drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados. 

 

Grupo C: Rejeitos radioativos, tais como os: 

 Resultantes de laboratório de pesquisa e ensino na área de saúde e de 

laboratórios de análises clínicas; 

 Gerados em serviços de medicina nuclear e radioterapia, que contenham 

radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação. 
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Grupo D: Não apresentem risco biológico, químico ou radiativo à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

 

Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes. 

Deve-se ressaltar que, apesar da classificação ser a mesma apresentada nas duas 

resoluções citadas (CONAMA e Ministério da Saúde), no caso da resolução do 

Ministério da Saúde essa não trata do gerenciamento dos resíduos em terminais 

rodoviários e ferroviários, tendo como especificidade os resíduos gerados em 

passagens de fronteiras e recintos alfandegados. 

 

A Resolução CONAMA no 05/1993 prevê que os portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários devam elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

e submetê-lo à aprovação pelos órgãos de meio ambiente e de saúde, dentro de suas 

respectivas esferas de competência, bem como possuir profissional técnico 

responsável pelo correto gerenciamento dos resíduos sólidos gerados. 

 

Por sua vez, a Resolução no 56/2008 do Ministério da Saúde, anteriormente à PNRS, 

definiu, como boas práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas 

de portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos alfandegados, o 

conjunto de procedimentos planejados, implantados e implementados 
[...] com o objetivo de atender a preceitos de minimização de riscos e 
proporcionar um encaminhamento seguro aos resíduos, de forma 
eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da 
saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

O diagnóstico do setor foi elaborado e está disponível no sítio do SINIR – Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Este documento está 

dividido em dois cadernos, sendo que, o primeiro, trata dos resíduos sólidos de 

serviços de transporte aéreos e aquaviários e, o segundo, dos rodoviários e 

ferroviários. Entretanto os mesmos não apresentam dados específicos para Belo 

Horizonte.  
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4.4.7.1 Aéreos e aquaviários  

Diversos tipos de resíduos são gerados em um aeroporto, porém nem sempre em 

grandes quantidades. A estimativa de geração de resíduos é, em média, de 300 

gramas, incluindo todos os tipos de resíduos gerados em uma aeronave. Apesar da 

estimativa, os registros existentes são bastante incompletos, não permitindo uma 

conclusão mais abrangente (IPEA, 2011). 

 

A destinação dos resíduos gerados acontece, em alguns casos, em incineradores ou 

similares, instalados no próprio local, o que permite a destruição de resíduos que 

apresentam riscos à saúde humana e ao meio ambiente. A atuação, com parceiros, 

para coleta de recicláveis, também foi verificada em algumas localidades, ainda que 

pontuais (IPEA, 2011). 

 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 05/1993, para os resíduos do Grupo A, 

recomenda-se a esterilização a vapor ou a incineração. Tais resíduos, após tratamento, 

para fins de disposição final, serão considerados resíduos comuns (Grupo D), não 

podendo ser reciclados.  

 

Belo Horizonte conta com dois aeroportos nacionais, Pampulha e Carlos Prates, 

enquanto que o de abrangência internacional encontra-se em Confins, região 

metropolitana, todos sob comando da INFRAERO. 

 

O Aeroporto da Pampulha possui LOC – Licença de Operação Corretiva, a qual exigiu 

a elaboração de PGRSE. Assim, acontece a destinação especial de resíduos, como 

recicláveis, lâmpadas, pilhas e baterias, para empresas. Não existe qualquer forma de 

tratamento de resíduos no local (INFRAERO, 2015). 

 

No Aeroporto Carlos Prates, segundo Superintendente entrevistado, está ocorrendo o 

processo de licenciamento de operação corretiva da unidade, em análise pela 

SUPRAM. Os estudos passam por EIA/RIMA, PCA, PRAD, EIV, PMFA (Plano de 

Manejo de Fauna em Aeródromos) e PGRS (CRESTANI, 2015). Esse último 
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possibilitará a melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos, ainda que iniciativas 

positivas já estejam sendo realizadas pela Administração.  

 

Segundo informações do entrevistado, as companhias que atuam no aeroporto são 

obrigadas a destinar corretamente resíduos de manutenção e outros, sob fiscalização 

da administração. Quanto à unidade administrativa, como a mesma tem área inferior a 

100 m², não há geração significativa de resíduos. A própria Administração já realizou 

destinação de lâmpadas, pilhas e baterias, por iniciativa própria, em pontos de entrega 

voluntária. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura, através de cobrança de 

taxa especial de coleta, e o volume corresponde a menos de 1 m³ a cada dois dias 

(CRESTANI, 2015), sendo, portanto, destinado a aterro sanitário, pelo poder público 

Municipal. 

 

Quanto aos meios de transporte aquaviários, não serão detalhadas maiores 

informações, uma vez que Belo Horizonte não possui portos fluviais nem marítimos em 

seu território. 

4.4.7.2 Rodoviários e ferroviários 

 

O segundo caderno do SINIR trata dos RST rodoviários e ferroviários. Porém, a 

referência no setor, ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, não possui 

dados consolidados acerca da gestão de resíduos sólidos dos milhares de terminais 

existentes no país. 

 

Assim como ocorre com os resíduos aéreos e aquaviários, existe também o risco de 

contaminação em terminais rodoviários, por agentes biológicos e pragas provenientes 

dos locais de origem. Destacam-se, como resíduos que ofertam risco, os sanitários, 

orgânicos, insetos e solos/partículas carregados (IPEA, 2011). 

 

Há dificuldades na realização de gerenciamento de resíduos, pelas empresas de 

transporte de cargas e passageiros, mas há a intenção de uma grande parcela de 
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empresas interessadas em priorizar esse quesito. O custo para se destinar 

determinados resíduos apresenta-se alto, ou algumas vezes não existe local 

ambientalmente correto para destinação final (IPEA, 2011). 

 

No Terminal Rodoviário Central de Belo Horizonte, o gerenciamento de resíduos 

restringe-se ao mínimo necessário, que se resume em coleta nos pontos de descarte e 

destinação, pelo serviço de coleta Municipal. Ainda existe intenção em implantar a 

coleta seletiva dos materiais recicláveis, por meio das lixeiras específicas, o que ainda 

não ocorre, na prática, e não há um programa desenvolvido para reverter o cenário. 

 

Muito além dos resíduos gerados no terminal em si, mais preocupantes, pelos riscos de 

contaminação, são os que vêm nos veículos, sendo, de responsabilidade de cada 

empresa transportadora, o seu gerenciamento. Ou seja, é nestas empresas que o 

Município pode atuar, visando garantir uma destinação diferenciada aos resíduos que 

apresentem maior potencial de risco à saúde humana e animal, através da solicitação 

de elaboração de PGRSEs.  

 

Neste aspecto, para o presente diagnóstico, não foi obtido levantamento de todas as 

empresas de transporte que utilizam o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, se 

possuem garagem na cidade e como gerenciam seus resíduos. 

 

No cenário ferroviário, foi elaborado estudo, pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA), do 

Grupo Vale, que passa por Minas Gerais, sendo o mesmo apresentado no Caderno 

Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Transportes Terrestres: Rodoviários e 

Ferroviários. É realizada a gestão de todos os resíduos em mais de 8.000 km de 

extensão de linhas, e o modelo foi considerado referencial. Ocorre a segregação de 

resíduos Classe I e II, e todo inventário é incluído em sistema próprio, capaz de gerar 

relatórios gerenciais sobre a gestão. No estudo, são citados como resíduos ferroviários, 

dentre outros: 

 Resíduos de dormentes – peças de madeira para assentamento dos trilhos; 

 Embalagens de agrotóxicos – herbicidas utilizados para manter a ausência de 

vegetais em torno da linha; 
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 Sucatas metálicas – trilhos e outras sucatas; 

 Resíduos de instalações – Lâmpadas, REE, de escritório e outros; 

 OLUC e embalagens e similares. 

 

Outros resíduos considerados no diagnóstico realizado do IPEA (2011), e que se 

enquadram, tanto no universo rodoviário, ferroviário e aquaviário, quanto no aéreo, são 

os resíduos de fronteiras e recintos alfandegados, preocupantes devido aos riscos de 

sérias contaminações provenientes de outros países. Entretanto, tais resíduos não são 

gerados em Belo Horizonte, uma vez que o Município não possui fronteiras 

internacionais nem recintos alfandegados, sendo, o mais próximo, localizado no 

Aeroporto Internacional de Confins. 

 

4.4.7.3 Considerações  

 

Traçadas em linhas gerais as características dos RST, pode-se concluir que: 

 

Resíduos aéreos – Não são de grande risco para o Município, uma vez que o 

aeroporto internacional, que possui recinto alfandegado, fator mais preocupante, não 

está em seu território. Porém, os aeroportos existentes podem melhorar o seu 

gerenciamento interno de resíduos, conforme exposto pelo principal aeroporto 

(Pampulha), o que pode ser incentivado através da cobrança e monitoramento do 

PGRSE, pelo poder público. 

 

Resíduos ferroviários – Fazem parte da realidade do Município, já que existem linhas 

que passam pela cidade. Essas linhas férreas são administradas por grandes 

empresas, as quais possuem sistemas de gestão ambiental e tendem a gerenciar seus 

resíduos de maneira satisfatória. Neste aspecto, a fiscalização pública se faz 

necessária, para garantir essa tendência. 
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Resíduos rodoviários – Deve-se atuar diretamente nas empresas de transporte, por 

serem elas as responsáveis pela limpeza de seus veículos, principal momento em que 

se constatam resíduos críticos. Ou seja, procedimentos para licenciamento, PGRSEs, 

educação ambiental e fiscalização são incentivos possíveis, pelo poder público, para 

aprimorar a gestão e gerenciamento. 

 

Resíduos aquaviários e de fronteira/alfândegas – Não constituem uma realidade 

para o Município, não incidindo em necessidade de planejamento para sua gestão. 

4.4.8 Resíduos de Serviços de Saneamento 

De acordo com o artigo 13 da PNRS, resíduos dos serviços públicos de saneamento 

básico são todos os gerados nestas atividades, excetuados os resíduos sólidos 

públicos (PNRS, 2010).  

 

Aprofundando na caracterização destes resíduos, tem-se que, de acordo com a Lei 

Federal no 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, a .atividade 

é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais para: 

 Abastecimento de água potável, desde a captação, até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de medição; 

 Esgotamento sanitário, desde as ligações prediais, até o seu lançamento final 

no meio ambiente; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, contemplando lixo doméstico 

e lixo originário da varrição e limpeza de vias e logradouros públicos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, com transporte, detenção 

ou retenção, para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

 

Os resíduos provenientes de Estações de Tratamento de Água (ETA) e de Tratamento 

de Esgotos (ETE) são, desde 2007, temas de um conjunto de três normas: ISO: 24510, 

24511 e 24512:2007. Elas tratam, inclusive, acerca da gestão dos resíduos, propondo 
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indicadores para sua melhor gestão, como proporção gerada, devidamente tratada e 

destinada, em relação ao volume captado ou área de decantadores, entre outros 

(ACHON, 2011). 

 

Nas ETA, os resíduos são gerados devido às impurezas presentes na água bruta, que 

é interceptada dos cursos d’água e tratada, com aplicação de produtos químicos, 

gerando subprodutos que são removidos nas unidades do sistema. Por isso, 

apresentam características e propriedades diversas e ainda pouco estudadas. Sabe-se 

que existe grande parcela de resíduos orgânicos, mas também há presença, por 

exemplo, de elevadas concentrações de metais pesados (ACHON, 2011). 

 

Considerando os sistemas de tratamento de água mais usuais no Brasil, com 

tratamento convencional, a maior parte de resíduos está presente nos equipamentos 

de filtragem, e muitas vezes são retirados da estação, juntamente com água de limpeza 

dos filtros. O que também representa os resíduos sólidos gerados nas ETA é a porção 

de lodos proveniente de decantadores (ACHON, 2011). 

 

Diferentemente de países mais avançados em saneamento básico, como EUA e 

Inglaterra, o Brasil apresenta-se incipiente na gestão de resíduos de ETA. Neste 

aspecto, em Minas Gerais, das ETA dos 175 municípios pesquisados, tem-se que 

(ACHON, 2011): 

 87% lançam o lodo em corpos d’água sem tratamento; 

 6% não informaram a destinação dos resíduos;; 

 3% possuem unidades de tratamento de resíduos (UTR); 

 2% lançam os resíduos na rede de drenagem pluvial; 

 1% em ETE; 1% lançam os resíduos no solo. 

 

De acordo com pesquisa realizada em cinco ETA em São Paulo, observou-se que o 

volume médio de lodo gerado nos decantadores foi de 21,1 litros, para cada 1.000 litros 

de água tratada. Quatro destas estações assumiram não tratar de forma alguma o 

volume de lodo gerado (ACHON, 2011). 
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Quanto a Belo Horizonte, o Município conta com água tratada proveniente de um 

sistema integrado de abastecimento e de poços artesianos, localizados na capital e 

entorno. Da produção total do sistema, 8.204,12 l/s foi a produção média destinada ao 

Município em 2014, ou 54,3% do total (Tabela 74). 

 

Tabela 74 - Capacidade dos sistemas produtores para RMBH e BH 

Sistema Produtor 
Capacidade de 
Produção (L/s)* 

Produção Média 
2014 (L/s)** 

Produção Destinada a BH** 

(L/s) (%) 

Sistema Rio das Velhas 7500 6890 5486,03 79,62 

Sistema Rio Manso 4300 4270 1453,18 34,03 

Sistema Serra Azul 2700 1598 396,98 24,84 

Sistema Várzea das Flores 950 798,38 110,77 13,87 

Sistema Morro Redondo 750 440 388,80 88,36 

Sistema Ibirité 390 334 163,46 48,94 

Sistema Catarina 130 108 74,97 69,42 

Sistema Barreiro 140 130 99,93 76,87 

Poços Artesianos 750 538 30,00 5,58 

TOTAL 17610 15106,38 8204,12 54,31 

* Definida em função de contratos com a concessionária de energia, sazonalidade, limite de transporte e 
reservação 

** Vazões médias de Maio de 2014 
Fonte: ACHON, 2011 

Considerando o volume médio de lodo de ETA apresentado para São Paulo, estima-se 

que a produção desse resíduo gerado pelo sistema de abastecimento de água que 

atende Belo Horizonte seja da ordem de 173 litros/s ou 15.000 m3/dia. Nem todo esse 

volume é gerado efetivamente na capital. Tendo em vista os Sistemas Barreiro e Morro 

Redondo, esses valores são de 10,31litros/s e 893 m³/dia de lodo. 

 

Todo esse lodo deve ser tratado de forma a reduzir peso e volume, reduzindo a parcela 

de água via secagem, para posterior destinação final, da porção sólida, em aterro 

sanitário. 

 

Quanto aos resíduos de ETE, o Brasil apresenta-se um pouco mais avançado no 

aspecto de tratamento, já que estes resíduos tendem a ser mais poluentes. Por outro 

lado, o desenvolvimento tecnológico nessa área limita-se em adotar tecnologias 

importadas, e as pesquisas avançam em desarticulação (ACHON, 2011). 
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A COPASA possui cinco estações de tratamento de efluentes em operação no 

Município de Belo Horizonte, sendo quatro ETE e uma Estação de Tratamento de 

Águas Fluviais (ETAF), cujos dados de operação encontram-se apresentados no 

Quadro 30, a seguir. 

 

Quadro 30 - Estações de tratamento de efluentes implantadas no município de Belo 
Horizonte 

UNIDADE 
CAPACIDADE  

(l/s) 
INÍCIO DA OPERAÇÃO 

ETE Arrudas 3.375 Out/2001 

ETAF Ressaca – Sarandi - Fim de 2002 

ETE Onça 1.800 Fev/2006 

ETE Pilar Olhos d´água Pequeno porte Ago/2003 

ETE Jardim Vitória 38 2014 

Fonte: PBH, 2014 

Em Dezembro de 2013, o percentual de atendimento da população de Belo Horizonte 

por esgotamento sanitário era de 95,47%. Porém, nem todo o esgoto coletado é 

direcionado para estações de tratamento de esgoto, seja por descontinuidade do 

sistema, ou por falta de interceptores. O percentual de esgoto que vai diretamente para 

os cursos d´água é de 28%, equivalente a uma população de cerca de 660.000 

habitantes (PBH, 2014). 

 

O esgoto é composto por 99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos/inorgânicos 

(inclusive metais pesados) e micro-organismos, com alguns agentes patogênicos 

(bactérias, protozoários e vírus). Desta pequena parcela, tem-se uma grande 

quantidade de sólidos passíveis de volatilização (Figura 119), fazendo com que a 

secagem dos lodos seja parte preliminar do tratamento do lodo. Quando se atinge uma 

umidade de 0 a 15%, tem-se uma característica de pó fino desintegrado (VON 

SPERLING apud SANTOS, 1996): 
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Figura 119 - Distribuição aproximada dos sólidos do esgoto bruto 

Fonte: VON SPERLING apud SANTOS, 1996 

Com a secagem do lodo ocorrendo na própria ETE, o volume restante para destinação 

final deixa de ser tão elevado, podendo ser destinado de formas distintas, algumas 

aproveitando o potencial do material para uso agrícola, recuperação de áreas 

degradadas, disposição no solo, uso industrial, incineração, aterramento, dentre outros. 

 

Segundo dados da assessoria de imprensa da COPASA, os resíduos das ETEs de 

Belo Horizonte são destinados para aterro sanitário, (Quadro 31): 

 

Quadro 31 - Total de resíduos oriundos do processo de tratamento de esgoto sanitário em 
BH 

Característica Quantidade (t/dia) Destinação 

Lodo Desidratado 178 

Aterro Sanitário Material Gradeado 0,73 

Areia 9 

Fonte: Copasa, 2015 

4.4.8.1 Considerações 

 

A atual destinação dos resíduos de ETAs e ETEs do Município não é a melhor, por não 

promover a reciclagem, e sim o aterramento, mas a COPASA busca adequar-se aos 

procedimentos quanto à gestão ambiental de suas unidades e o desenvolvimento de 

uma solução para destinação de resíduos, em conjunto com o Município. 
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A rigor, a SLU deve solicitar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos especiais, 

gerados pela companhia de saneamento, assim como manter as ações de fiscalização 

e/ou monitoramento das atividades. 

4.4.9 Resíduos Industriais 

Todos os resíduos gerados em processos produtivos e instalações de quaisquer 

indústrias são considerados resíduos industriais, conforme estabelecido pela Lei 

Federal no 12.305/2010. Estes resíduos, ainda que classificados juntamente quanto à 

origem de geração, diferem significativamente entre si, já que cada processo industrial 

se desenvolve à sua maneira. 

 

Em Belo Horizonte, a atividade industrial não ocupa posição de destaque do mesmo 

modo como ocupa, por exemplo, em Betim (Figura 120), mas ainda assim possui uma 

participação de 15,5% do total do PIB, em 2013, e de 13%, em 2012 (R$ 7,6 bilhões 

em 58,4 bilhões). Esse valor pouco se alterou desde 1999, evidenciando que a cidade 

é essencialmente pautada em serviços (IBGE, 2015). 

 

 

Figura 120 - Participação da indústria e serviços no PIB do município de BETIM– 1999 a 
2012 

Fonte: IBGE, 2015 
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A FEAM publicou, por nove vezes, os inventários anuais de resíduos industriais no 

âmbito estadual, atendendo a uma premissa da legislação em vigor – Deliberação 

Normativa COPAM no 90, de 15 de Setembro de 2005. As indústrias enquadradas no 

licenciamento ambiental como Classes 3 e 4 apresentam o inventário a cada dois anos, 

e as Classes 5 e 6, anualmente, inserindo dados sobre sua atividade em sistema 

disponibilizado pelo Estado (FEAM). São 1.094 empresas declarantes no sistema no 

ano base de 2013, dentre 21 setores distintos, em 19 municípios (FEAM, 2014). 

 

A tipologia de indústria com mais representantes foi a de produtos minerais não-

metálicos (222 empresas ou 20,3%) e produtos químicos (128 empresas ou 11,7%) 

(FEAM, 2014). Praticamente, um terço das 1.094 indústrias está localizado na 

jurisdição da SUPRAM Central e, outro terço, na SUPRAM Alto São Francisco. Em se 

tratando da capital, são 36 indústrias localizadas em seu território, e pelo menos outras 

200 na Região Metropolitana (FEAM, 2014). 

 

Especificamente em se tratando de Belo Horizonte, a GELAI/SMMA informou não 

possuir dados consolidados sobre o licenciamento de atividades industriais no 

município (número de licenciamentos existentes por tipologia industrial, ou somatório 

de estimativa de geração de resíduos por tipologia industrial, entre outros). Essas 

informações poderiam contribuir para o planejamento de ações a serem adotadas, 

visando A melhoria da gestão pelo poder público.  

 

A Prefeitura de Belo Horizonte licencia atividades industriais com geração de resíduos 

Classe 1 a 6, apenas tendo que recorrer ao Governo do Estado, no caso em que os 

impactos ambientais transpassem os limites municipais. São estimadas cerca de 2.500 

atividades industriais regularizadas, e outras 2.500 em atividades irregulares, além dos 

empreendimentos não passíveis de licenciamento.  

 

Quanto à estimativa de geração, em 2013, um total de 156,5 milhões de toneladas de 

resíduos industriais foi inventariado em Minas Gerais. Os setores que mais geraram 

foram a indústria metalúrgica de não ferrosos (42%) e a siderúrgica com redução de 

minério (30%). Cerca de 3,5% desses resíduos foram classificados como perigosos, 
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sendo um quarto de indústrias provenientes da área da SUPRAM Central, que abrange 

81 municípios localizados nas proximidades da capital (FEAM, 2014). 

 

Em se tratando da coleta, transporte e destinação desses resíduos, em Belo Horizonte 

há, no mercado, opções de empresas especializadas nestes serviços, sejam os 

resíduos perigosos ou não, conforme citado no item 4.4.1 - Resíduos de Serviços de 

Saúde. As empresas não estão necessariamente instaladas no Município, mas 

atendem toda a região e colar metropolitano. 

 

As empresas de coleta/transporte são diversas e, juntas, atuam com uma diversificada 

gama de veículos e equipamentos, adequando a utilização, caso a caso: Caminhões 

com caçambas estacionárias (capacidade média de 5 m³), básculas (capacidade média 

de 15 m³), contêineres para maiores quantidades (capacidade média de 35 m³) e 

veículos utilitários, que se encarregam de coleta de resíduos perigosos em menor 

volume, dentre outros. 

 

Quanto à destinação dos resíduos gerados nas indústrias, no Estado de Minas Gerais, 

dentre as alternativas praticadas, tem-se que 43% foram dispostos em barragens de 

rejeitos; outros 22%, encaminhados para reutilização externa (metade dos resíduos 

refere-se à escória de alto forno), seguido de utilização em caldeira, fertirrigação e 

incorporação no solo e pilha de estéril (entre 4,2% e 6,2%) (FEAM, 2014). Porém, essa 

realidade não condiz com a situação no Município de Belo Horizonte, uma vez que a 

maioria dos resíduos catalogados nos relatórios referem-se a atividades minerárias, 

pouco expressivas na capital mineira. 

 

Como opções de tratamento de resíduos industriais na Região Metropolitana, têm-se 

empresas que atuam com incineração, eliminando substâncias e reduzindo o volume a 

ser disposto, ou blendagem, em que resíduos industriais diversos são homogeneizados 

para servir de insumo ao coprocessamento (utilização como combustível no processo 

de fabricação de cimentos). Como opções de destinação ou disposição final, há 

empresas que atuam com reciclagem de resíduos, disposição em aterros industriais 
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Classe I e II, e reciclagem energética/coprocessamento, por meio da queima controlada 

com utilização da energia resultante, dentre outras. 

4.4.10 Resíduos de Mineração 

De acordo com a PNRS, resíduos de mineração são aqueles gerados nas atividades 

de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios, dentre os quais há grande 

variabilidade de tipologia, conforme mineral explorado e processo industrial associado, 

sempre incluindo os estéreis e rejeitos. 

 

Os estéreis são materiais escavados no decapeamento da mina e que não possuem 

valor econômico, sendo, normalmente, armazenados em pilhas. Os rejeitos são 

originados nos processos de beneficiamento dos minerais, que objetivam padronização 

de fragmentos, purificação dos produtos finais, os quais são acondicionados em 

barragens (CNRH, 2015).  

 

Dentre os demais resíduos gerados nos processos relacionados à mineração, podem-

se citar, por exemplo: resíduos com característica domiciliar; componentes de frotas de 

veículos, incluindo baterias, carcaças e pneus; lodos de tratamento de esgotos; e 

resíduos perigosos diversos. 

 

Segundo o SINIR, em seu Caderno Diagnóstico de Resíduos Sólidos da Atividade de 

Mineração, a quantificação dos resíduos gerados pela mineração é imprecisa, uma vez 

que o setor não se encontra totalmente organizado, neste sentido. Sabe-se que os 

estéreis representam entre 70 e 80% da massa total de resíduos, de acordo com 

inventários realizados em Minas Gerais, mas não existem dados consolidados de todo 

o país. Quanto aos rejeitos, estes são passíveis de quantificação, visto que há dados 

oficiais, entretanto também inexiste consolidação das informações. 
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Para a obtenção de cada mineral, há procedimentos específicos para um. Com isso, 

cada atividade tem sua própria taxa de geração de resíduos, o que depende da 

concentração dos minerais no solo, da tecnologia empregada para extração e da 

localização da jazida, entre outros fatores (CNRH, 2015). 

 

Ainda que as quantidades de resíduos sejam variáveis, em quaisquer situações de 

mineração haverá um grande volume de resíduo gerado; sendo, em sua maioria, 

diversificados em rejeitos e estéreis (CNRH, 2015). 

 

Na condição de maior Estado minerador do país, com mais de 300 minas, Minas 

Gerais extrai mais de 180 milhões de toneladas de minério de ferro, por ano. Além 

disso, Minas também assume outras significativas marcas, como: possui 53% da 

produção nacional de minerais metálicos; tem uma das três reservas de nióbio 

existentes no mundo, com 400 anos de projeção; é o maior município minerador do 

Brasil (Itabira); e possui 40 das 100 maiores minerações do país em seu território 

(IBRAM, 2015). 

 

Naturalmente, o valor econômico do negócio no Estado também se apresenta com 

números relevantes. Em 2014, 45,2% do valor de importação de minerais primários 

teve origem no território de MG, o equivalente a mais de 15 milhões de dólares. O 

estado ocupa o 1o lugar em arrecadação de royalties da mineração, com 46,8% do 

valor nacional no mesmo ano. Nova Lima ocupou a primeira posição da lista no estado, 

com cerca de 106,5 milhões de reais,  juntamente com Mariana (IBRAM, 2015). 

 

Em Belo Horizonte, a atuação do setor não é tão representativa como no Estado. 

Atualmente, existem somente três atividades minerárias e, até 2012, havia uma quarta, 

já desativada. Segundo a SMMA, novas atividades não estão em processo de 

licenciamento e, pela condição de urbanização do Município, é improvável que isso 

ocorra (GELAI, 2015). 
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A extinta Mineração Lagoa Seca, integrante do grupo UNITAS, possuía, desde 1951, 

uma jazida em Belo Horizonte, localizada no bairro Belvedere, denominada Acaba 

Mundo. O mineral extraído era uma dolomita de alta qualidade, utilizada nas indústrias 

siderúrgicas, de refratários, agronegócio e construção civil (MLS, 2015). 

 

Por estar inserida no meio urbano, houve reações da comunidade, por meio da criação 

do Movimento Pró Lagoa Seca, que reivindica a implantação de um parque na região 

(DIAS & CAMPOS, 2015). 

 

A atividade foi encerrada no primeiro trimestre de 2012, após cerca de 60 anos de 

exploração a céu aberto. Foram formadas três pilhas de estéril/rejeito ao longo da 

operação, respectivamente com 100.000 m³, 107.000 m³ e 250.000 m³ de resíduos 

manejados internamente (GELAI, 2015). 

 

Quanto às atividades em execução no Município de Belo Horizonte, cita-se a extração 

de minério de ferro pela Intermineração, localizada no bairro Taquaril, zona leste da 

capital. O futuro da área será a implantação de um projeto imobiliário, já aprovado, 

sendo que já foi implantada uma estrada de 12 km, melhorando o acesso à região. Há 

intenção de se unir as áreas verdes que compreendem os parques florestal da Baleia e 

das Mangabeiras, criando um corredor ecológico (INTERMINERAÇÃO, 2015). 

Segundo informações dos respectivos órgãos, não consta PGRSE desse 

empreendimento protocolado na SLU e não há informações sobre licenciamento 

ambiental na SMMA. 

 

A Magnesita, por sua vez, possui atividade subterrânea na cabeceira do 

Córrego Acaba Mundo, desde 2008. A licença de operação é válida até Junho de 2020. 

Os resíduos – rejeito e estéril – são destinados internamente, em galerias subterrâneas 

desativadas, conforme PCA – Plano de Controle Ambiental. Não há dados quantitativos 

atuais dos resíduos destinados externamente, sendo que os últimos relatórios se 

apresentaram inconsistentes/incompletos (GELAI, 2015). 
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A outra pequena atividade minerária no Município, de areia bruta empedrada para 

agregado, é realizada pela empresa PRECON, na região do Barreiro, em uma área 

total de 112.600 m², onde também é realizada a produção de blocos de concreto 

celular (SMMA, 2015).  Trata-se de uma situação delicada, tendo em vista que a 

atividade está instalada em uma unidade de preservação ambiental, no Parque 

Estadual Serra do Rola Moça, fator esse que foi desconsiderado durante o 

licenciamento, válido até 2021. Não existem dados atuais de geração e destinação de 

resíduos, mas, segundo o PCA, um volume de 152.000 m³ é previsto para a pilha de 

estéril (GELAI, 2015). 

 

Os empreendimentos pertencentes às empresas MAGNESITA e PRECON possuem 

PGRSE aprovados pela SLU/PBH, porém ainda não implantados. 

 

Segundo a GELAI – Gerência de Licenciamento de Infraestrutura da SMMA, todas as 

atividades de mineração ocorridas no Município não incidiram em retirada de resíduos. 

Ocorre a geração, porém todo o volume é armazenado no local e remanejado com 

reposição ou comercialização, não impactando o Município, em termos de geração de 

resíduos. Foi informado, ainda, que não existem dados compilados sobre os 

quantitativos de geração de resíduos pela gerência (GELAI, 2015). 

 

4.4.11 Resíduos Agrosilvopastoris 

Resíduos agrosilvopastoris são definidos, pela PNRS, como aqueles gerados nas 

agropecuárias e silviculturas (exploração de madeiras), incluídos os relacionados a 

insumos utilizados nessas atividades.  

 

Quanto à geração, não existem estudos consistentes que permitam uma boa estimativa 

de taxa de geração. Ela é bastante variável e está intimamente ligada à espécie 

cultivada, condições de fertilização, sazonalidade, tipo de terreno, insolação etc. 

 

Grande parte dos resíduos gerados em atividades agropecuárias e de silviculturas são 

do tipo orgânico. A utilização desses como biomassa, objetivando obtenção de energia, 
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é a mais recomendada e usual, quando realizado o gerenciamento de resíduos. Na 

agricultura, também é explorada a possibilidade de manutenção dos resíduos sobre a 

própria área pós-colheita, permitindo a proteção do solo e a reposição de matéria 

orgânica. 

 

Belo Horizonte possui ocupação em mais de 90% do território, sendo uma das 

principais áreas remanescentes, a região do Isidoro, onde há a intenção de se construir 

moradias (SMAD, 2015). 

 

Segundo o setor de suporte técnico da EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), em BH não existem atividades de 

natureza Agrossilvopastoris, e a ação no Município passa pelo caráter social, e não de 

desenvolvimento do setor. 

 

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, não ocorre em Belo Horizonte a cobrança 

de ITR – Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, de responsabilidade do 

Governo Federal, o que aconteceria caso ocorressem atividades caracterizadas como 

rurais (SMF, 2015). 

 

Em consonância com a afirmação, a Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento 

Econômico também informou que realmente não ocorrem atividades significativas de 

natureza rural em Belo Horizonte (SMAD, 2015). 

 

Ainda que as partes tenham relatado a ausência das atividades no Município, não 

podemos levar esse dado ao zero. Segundo análise de dados do IBGE (2013), existem 

ocorrências de “silvicultura” e “pecuária”, porém não há produção agrícola. 

 

Dentro do que seria pecuária, na realidade, temos uma maioria de equinos, certamente 

utilizados em tarefas de tração animal ou lazer. No ano de 2013, foi registrada uma 

população de 4.381 de animais de grande porte, sendo 3.219 cabeças de equinos e 

1.162 cabeças de bovinos. A curva de variação destas populações entre 2006 e 2013 é 

apresentada a seguir (Figura 121) (IBGE, 2015). 
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Figura 121 - Variação das populações de bovinos e equinos de Belo horizonte 

Fonte: IBGE, 2015 

São exemplos de organizações que mantêm animais destinados à prática de equitação 

a CEPEL – Centro de Preparação Equestre da Lagoa (Pampulha), a Escola do Cavalo 

e a Café Paddock; dentre outras. Não há registros de PGRSE desses estabelecimentos 

encaminhados para análise na SLU.  

 

Quanto à silvicultura, ela corresponde à extração vegetal, que ocorre isoladamente. 

Foram produzidos 59 m³ de extração vegetal, em 2012, contra 17 m³, em 2013, o que 

demonstra um decréscimo de mais de 70%. Também, em 2012, ocorreu a produção de 

madeira especificamente para lenha, tendo somado mais 59 m³. Não houve dados 

disponíveis para os anos de 2007 a 2011 (IBGE, 2015). 

 

4.4.11.1 Considerações  

 

A partir do exposto, evidencia-se que a geração de resíduos agrosilvopastoris não 

constitui uma realidade para o Município de Belo Horizonte, não demandando ações 

específicas para viabilização de sistemas de coleta e procedimentos para destinação 

final. 
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4.4.12 Planos de Gerenciamento de Resíduos – Obrigatoriedade 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos são instrumentos a serem 

elaborados pelos geradores, sendo primordiais para o correto manejo dos materiais. 

Sua regulamentação ocorre por diversas leis e normas, com destaque para as Políticas 

Nacional e Estadual e para a Lei Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos de Belo 

Horizonte (Lei no 10.534/2002). 

Com vistas a apresentar como esse instrumento é regido no arcabouço legal 

relacionado, primeiramente será apontada a regulamentação dos Planos nas Políticas 

Nacional e Estadual e na citada Lei Municipal. Em sequência, serão apresentadas as 

exigências legais relacionadas aos resíduos da construção civil, de serviços de saúde, 

de serviços de transporte e aos demais resíduos especiais. 

 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua Regulamentação 
 

A PNRS define que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um documento a 

ser elaborado pelo gerador. Este deve estabelecer o conjunto de ações a serem 

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

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

Segundo a PNRS, os Planos Municipais devem identificar quais resíduos sólidos e 

quais geradores estão sujeitos à elaboração dos Planos de Gerenciamento, bem como 

estabelecer os meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização da sua 

implementação e operacionalização.  

 

A Lei Federal no 12.305/2010 estabelece que estão sujeitos à elaboração dos Planos 

de Gerenciamento os estabelecimentos que gerem:  

 resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; 
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 resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

 resíduos de serviços de saúde; 

 resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

 resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

 resíduos perigosos e/ou que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como 

não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam 

equiparados aos resíduos domiciliares, pelo poder público Municipal. 

Além desses, devem também proceder à elaboração dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos: 

 as empresas de construção civil; 

 os responsáveis por atividades agrossilvopastoris; 

 as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do 

seu gerenciamento. 

Todos eles são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do 

Plano e deverão designar responsável técnico devidamente habilitado, que deverá 

manter as informações atualizadas e disponíveis para as autoridades competentes.  

A lei estabelece também o conteúdo mínimo para os Planos de Gerenciamento, sendo: 

 

I - descrição do empreendimento ou atividade; 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, 
contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo 
os passivos ambientais a eles relacionados; 

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos: 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento 
de resíduos sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 
gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do 
gerador; 
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IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com 
outros geradores; 

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 
gerenciamento incorreto ou acidentes; 

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de 
resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem; 

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31; 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos; 

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de 
vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do 
Sisnama. 

Ainda segundo a lei em questão, o Plano de Gerenciamento deve seguir os 

procedimentos exigidos pelo Plano Municipal, sem prejuízo às demais leis e 

regulamentos em vigor.  

 

Essa lei declara que os Planos de Gerenciamento devem ser parte integrante do 

processo de licenciamento ambiental e, quando o licenciamento for realizado pelo 

Estado ou União, será assegurada oitiva do órgão municipal competente. No caso de 

empreendimentos não sujeitos a licenciamento, a aprovação do plano cabe à 

autoridade municipal competente.  

 

O Decreto Regulamentador da PNRS (Decreto no 7.404/2010) traz, em seu conteúdo, 

algumas ressalvas referentes aos Planos de Gerenciamento, que são apresentadas a 

seguir. 

 

Esse Decreto preconiza que os empreendimentos sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos localizados em um mesmo condomínio, Município, 

microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana, que exerçam atividades 

características de um mesmo setor produtivo, e que possuam mecanismos 

formalizados de governança coletiva ou de cooperação em atividades de interesse 

comum, poderão optar pela apresentação do referido plano de forma coletiva e 

integrada. Para tanto, esse plano deve conter a indicação individualizada das 
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atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilidades 

atribuídas a cada um dos geradores. 

 

O Decreto estabelece que as informações a respeito dos Planos de Gerenciamento 

deverão ser disponibilizadas anualmente, de acordo com as regras estabelecidas pelo 

órgão coordenador do SINIR, por meio eletrônico.   

 

Ainda segundo tal Decreto, o Plano de Gerenciamento de Resíduos poderá prever a 

participação de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis no 

gerenciamento dos resíduos, desde que elas tenham capacidade técnica e operacional, 

que essa participação seja economicamente viável e que as atividades atribuídas a 

essas associações sejam especificadas no plano.  

 

O principal item abordado pelo Decreto que não havia sido incluído na PNRS 

anteriormente, aborda as microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo 

com o Decreto, esses empreendimentos, quando geram apenas resíduos 

caracterizados como domiciliares ou equiparados a estes, estão dispensados da 

apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos, porém, caso o plano seja 

exigido, estes seguirão as seguintes premissas: 

 Poderão ser inseridos no plano das empresas com as quais operam desde que 

estas estejam localizadas na mesma área de abrangência da autoridade de 

licenciamento ambiental e desde que sejam indicadas e descritas as atividades 

individualizadas de cada empreendimento; 

 Poderão ser apresentados de forma simplificada, definida em ato do Ministério 

do Meio Ambiente. 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos  

A primeira diferença entre a Política Nacional e a Política Estadual, no que diz respeito 

aos planos a serem elaborados pelos geradores, é o termo dado a estes planos. 

Enquanto, na PNRS, a nomenclatura utilizada é Plano de Gerenciamento de Resíduos, 
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a PERS utiliza o termo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, mesmo termo 

usado para os planos a serem elaborados pelos municípios e microrregiões. 

Segundo a Política Estadual, Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é o 

documento integrante do processo de licenciamento que apresenta um levantamento 

da situação, naquele momento, do sistema de manejo dos resíduos sólidos. Além 

disso, apresenta a pré-seleção das alternativas mais viáveis e o estabelecimento de 

ações integradas e diretrizes relativas aos aspectos ambientais, educacionais, 

econômicos, financeiros, administrativos, técnicos, sociais e legais, para todas as fases 

de gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação final. 

De acordo com essa Política, estão sujeitos à elaboração dos Planos de Gestão, entre 

outros, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, prestadores de 

serviços e as demais fontes geradoras previstas em regulamento. 

A PERS estabelece, também, o conteúdo mínimo para os Planos de Gestão, sendo:  

I - informações sobre a origem, a caracterização e o volume de resíduos sólidos 

gerados, bem como os prazos para sua destinação; 

II - os procedimentos a serem adotados na segregação, na coleta, na classificação, no 

acondicionamento, no armazenamento, no transporte, no tratamento e na destinação 

final licenciada, conforme a classificação dos resíduos sólidos, indicando-se os locais e 

as condições em que essas atividades serão executadas; 

III - as ações preventivas e corretivas a serem praticadas, no caso de situações de 

manuseio incorreto ou acidentes; 

IV - a forma de operacionalização das exigências relativas à gestão de resíduos 

sólidos, bem como as intervenções necessárias e as possibilidades reais de 

implementação de tais exigências; 

V - as modalidades de manuseio que correspondam às particularidades dos resíduos 

sólidos e dos materiais que os constituem, inclusive no que se refere aos resíduos 

provenientes dos serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde pública e do meio 

ambiente; 
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VI - os procedimentos a serem adotados pelos prestadores de serviços e as 

respectivas formas de controle; 

VII - os indicadores de desempenho operacional e ambiental; 

VIII - as formas de participação da sociedade no processo de implementação, 

fiscalização e controle social do Plano; 

IX - as ações ou os instrumentos que poderão ser utilizados para promover a inserção 

das organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis e de outros 

operadores de resíduos sólidos na coleta, no beneficiamento e na comercialização 

desses materiais. 

 

As instruções e diretrizes para elaboração dos Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos deverão ser estabelecias nos planos municipais, conforme prevê a PERS.  

 

O decreto regulamentador da PERS não apresenta, em seu conteúdo, nenhuma 

ressalva relevante com relação aos Planos de Gestão Integrada de Resíduos. 

 
Lei Municipal de Belo Horizonte no 10.534/2012 

 
Essa Lei Municipal nomeia os planos a serem elaborados pelos geradores, de forma 

diferente da PNRS e da PERS, conforme pode ser visualizado no Quadro 32 a seguir:  

Quadro 32 - Nomenclatura usada pelas leis para os Planos de Gerenciamento/Gestão de 
Resíduos Sólidos 

PNRS PERS Lei no 10.534 

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos 

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos Especiais 

 

A referida Lei Municipal define o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Especiais (PGRSE) como documento que aponta e descreve as ações relativas ao 

manejo dos resíduos sólidos, no âmbito das áreas de intervenção e de influência direta 

do empreendimento, contemplando os aspectos referentes às fases de gerenciamento 

intra e extraestabelecimento. 
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Define ainda que os resíduos sólidos especiais, listados a seguir, abrangem aqueles 

que, “por seu volume, peso, grau de periculosidade ou degradabilidade, ou por outras 

especificidades, requeiram procedimentos especiais para o seu manejo e destinação”, 

tendo em vista os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente. 

a) resíduos de serviços de saúde e congêneres; 

b) resíduos da construção civil e congêneres; 

c) resíduos de atividades industriais; 

d) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

e) pilhas e baterias inservíveis; 

f) pneus inservíveis; 

g) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

h) lâmpadas inservíveis, que contenham em sua composição resíduos 
perigosos; 

i) resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como seus 
componentes; 

j) cadáveres de animais; 

k) restos de matadouros de animais, restos de entrepostos de 
alimentos, restos de alimentos sujeitos à rápida deterioração, 
provenientes de feiras públicas permanentes, mercados, 
supermercados, açougues e estabelecimentos congêneres, alimentos 
deteriorados ou condenados, ossos, sebos e vísceras; 

l) resíduos contundentes ou perfurantes, não caracterizados como 
resíduos de serviços de saúde, cuja produção exceda o volume de 25 
(vinte e cinco) litros ou 15 (quinze) quilos por período de 24 (vinte e 
quatro) horas; 

m) veículos inservíveis ou irrecuperáveis, abandonados nos logradouros 
públicos, carcaças, pneus e acessórios de veículos, bens móveis 
domésticos imprestáveis e demais resíduos volumosos; 

n) resíduos sólidos provenientes de calamidades públicas; 

o) documentos e material gráfico apreendidos pelas autoridades 
policiais; 

p) resíduos de poda de manutenção de jardim, pomar ou horta, 
especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados, de acordo 
com a quantidade e a periodicidade estabelecidas no regulamento desta 
lei; 

q) lodos e lamas oriundos de estações de tratamento de águas, de 
esgotos sanitários, de fossas sépticas ou postos de lubrificação de 
veículos ou assemelhados, e resíduos provenientes de limpeza de caixa 
de gordura ou outros produtos pastosos que exalem odores 
desagradáveis; 

r) resíduos químicos em geral; 

s) resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos; 

t) rejeitos radioativos; 
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u) demais resíduos classe I - perigosos; 

v) 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; 

w) produtos da limpeza de terrenos não edificados ou não utilizados; 

x) óleos e gorduras de uso na preparação de alimentos; 

y) outros que, pela sua composição qualitativa ou quantitativa, se 
enquadrem na presente classificação, conforme disposto no 
regulamento desta lei; 

z) carcaças e veículos abandonados, inclusive os inservíveis ou 
irrecuperáveis, nos logradouros públicos. (Lei no 10.534/2012) 

Segundo essa Lei, o gerador de resíduos sólidos especiais é obrigado a elaborar o 

PGRSE, em conformidade com as normas técnicas da SLU e legislação específica. 

Feito isso, deve apresentar o Plano para aprovação nos órgãos municipais 

competentes; implantar e monitorá-lo, manter cópia do plano e dos comprovantes de 

prestação de serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos, por tipo, 

disponibilizando-os para consulta da SLU e outros órgãos municipais competentes. 

 

Assim como a Política Nacional, a Lei Municipal preconiza sobre o profissional 

responsável pelos planos e define que o PGRSE deve ser elaborado por profissional de 

nível superior, habilitado pelo seu respectivo conselho de classe, com apresentação de 

Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber. 

 

A Lei Municipal especifica de forma diferenciada os planos a serem elaborados pelos 

empreendimentos que geram resíduos da construção civil e de serviços de saúde, 

embora tais resíduos também sejam classificados como especiais, supostamente por 

estes terem importância prioritária, devido aos recorrentes problemas relacionados. 

Portanto, a Lei estabelece que para os geradores destes resíduos serão adotadas 

nomenclaturas específicas, sendo: Planos de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS) e Planos de Gerenciamento de Resíduos de Construção 

Civil (PGRCC). 

 

De acordo com a Lei em questão, para cada tipo de resíduo deverá ser observada a 

legislação e as normas técnicas específicas. 
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Análise Geral 

Fazendo uma análise sucinta do arcabouço legal levantado, conclui-se que todas as 

leis apresentadas estabelecem a elaboração dos Planos de Gerenciamento com o 

mesmo objetivo, porém a PNRS orienta de forma mais completa, principalmente 

quando comparada à PERS. Já a Lei Municipal, traz questões específicas do município 

de Belo Horizonte, extremamente relevantes para a regulamentação do tema. 

 

Em conformidade com as questões regulamentadas pela legislação apresentada, este 

PMGIRS define que os planos a serem elaborados pelos geradores serão nomeados 

em conformidade com o estabelecido pela Lei Municipal – Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Especiais. Estarão sujeitos à elaboração dos planos aqueles 

geradores definidos como especiais, de acordo com a citada Lei, a qual define também 

o conteúdo mínimo exigido para esses planos. 

 

Ainda de acordo com a Lei Municipal, os planos deverão seguir as normas e leis 

específicas de cada resíduo, quando houver, com destaque para os Resíduos da 

Construção Civil e de Serviços de Saúde, que já possuem instrumentos jurídicos para o 

tema.  

 

O Quadro 33, a seguir, apresenta as leis que compõem o arcabouço legal sobre o 

PGRSE. 

Quadro 33 - Arcabouço legal sobre PGRSE, específico por resíduo 

Resíduos da Construção Civil 
Resolução CONAMA no 307/2002 

Lei Municipal no 10.522/2012 

Resíduos Serviços de Saúde 

Resolução CONAMA no 358/2005 

Decreto Municipal no 12.165/2005 

ANVISA - RDC nº 306/2004 

Resíduos Serviços de Transportes Resolução CONAMA no 5/1993 

Resíduos Sólidos Especiais Lei Municipal no 10534/2012 
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Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil são geridos pela 

Resolução CONAMA no 307/2002 e alterações, no âmbito nacional, e pela Lei 

Municipal no 10.522/2012, em Belo Horizonte, através dos seguintes artigos:  

Art. 8o - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
serão elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão 
como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo 
e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. (Resolução 
CONAMA no 307/2002) 

Art. 14o - Os geradores de resíduos da construção civil, públicos ou 
privados, responsáveis pela execução de obras de edificações que 
estejam sujeitas à obtenção de licença outorgada pelo Poder Executivo, 
precedida de aprovação dos respectivos projetos, nos termos do Código 
de Edificações do Município, deverão elaborar e implementar Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil - PGRCCs, conforme 
modelo previsto no Anexo III desta lei, em conformidade com a 
legislação específica. (Lei Municipal no 10.522/2012) 

Ambas as normatizações citadas definem os temas que deverão ser contemplados nos 

PGRCC, de forma semelhante, a saber: 

I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar 
os resíduos; 

II - triagem: deverá ser realizada pelo gerador, preferencialmente, na 
origem ou nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, 
respeitadas as classes de resíduos estabelecidas em Resolução do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; 

III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos 
resíduos após a geração, até a etapa de transporte, assegurando, em 
todos os casos possíveis, as condições de reutilização e de reciclagem; 

IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas 
anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o 
transporte de resíduos; 

V - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nas 
Resoluções do CONAMA. (Lei Municipal no 10.522/2012) 

Deve-se mencionar que a Resolução CONAMA no 307/2002 determina que os 

municípios também deverão elaborar Planos Municipais específicos para os Resíduos 

da Construção Civil. 
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Atualmente, as obras classificadas como de impacto ambiental são obrigadas a 

apresentar o PGRCC, no âmbito do processo de licenciamento, sendo que sua análise 

e aprovação estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Para comprovação de sua implantação, a SMMA exige a apresentação de relatórios 

periódicos, que certifiquem a implantação dos procedimentos estabelecidos no PGRCC 

e comprovem o transporte e destinação dos resíduos gerados, em locais 

adequadamente licenciados a essa finalidade. 

 

Para as obras que não se enquadram nessa categoria, que constituem a grande 

maioria, a exigência de apresentação do PGRCC ainda depende de regulamentação 

da Lei no 10.522/2012.  Avalia-se que, devido ao volume de novas obras, o processo 

de análise, aprovação e acompanhamento da implementação dos PGRCC demandará 

um grande contingente de técnicos. Devido a isso, a ação mais efetiva deveria ser o 

acompanhamento da implementação dos planos, ao invés da sua análise. Para tanto, a 

SLU está avaliando formas de simplificar a elaboração e análise dos PGRCC. 

Ressalta-se que a utilização de ferramentas digitais tem se mostrado uma boa 

alternativa para agilizar o processo de aprovação e acompanhamento da 

implementação dos PGRCCs. 

 

Um grave problema relacionado à gestão dos resíduos de construção civil é a 

distribuição das competências e responsabilidades entre várias secretarias, sendo que 

as competências não são claramente definidas. Nesse sentido, a ferramenta eletrônica 

também proporcionaria grandes avanços para o município.  

 

Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde – PGRSS 

Os PGRSS são regidos pela Resolução CONAMA no 358/2005 e suas alterações, no 

âmbito nacional, bem como pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 306/2004, 

da ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. Em Belo Horizonte, há legislação que trata 

especificamente sobre o tema, a saber: 
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 Decreto no 12.165/2005 – Aprova as Diretrizes Básicas e o Regulamento 

Técnico para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde no 

Município e dá outras providências; 

 Portaria no 127/2008 – Norma Técnica SLU/PBH no 001/2008, que estabelece as 

características construtivas e os procedimentos para o sistema de 

armazenamento externo dos resíduos sólidos, em estabelecimentos geradores 

de resíduos de serviços de saúde. 

 

Segundo a Resolução CONAMA no 358/2005,  

PGRSS é o documento integrante do processo de licenciamento 
ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na 
minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações 
relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos referentes à 
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a 
proteção à saúde pública e ao meio ambiente. 

E de acordo com o Decreto Municipal no 12.165/2005, os estabelecimentos geradores 

de resíduos de serviços de saúde, públicos ou privados, a serem implantados e em 

funcionamento, devem apresentar o PGRSS às autoridades municipais, para fins de 

aprovação. 

 

As diretrizes para a elaboração dos PGRSS considerados no presente Plano Municipal 

serão as mesmas definidas pelo Decreto Municipal regulamentador do tema, visto que 

este já se encontra consolidado.  

 

Em Belo Horizonte, para os empreendimentos prestadores de serviços de saúde, 

exige-se o PGRSS de todos os estabelecimentos cuja geração apresenta risco 

potencial à saúde pública e ao meio ambiente. Aqueles que não se enquadrarem 

nestas condições podem apresentar à SLU declaração específica de não gerador, 

sendo dispensado da elaboração e implantação do Plano. 

 

Os geradores de resíduos de serviços de saúde devem apresentar o PGRSS, em duas 

vias, para a Secretaria Municipal de Saúde e para a a Superintendência de Limpeza 
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Urbana. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Vigilância Sanitária 

(SMSA/VISA), a aprovação e a fiscalização do PGRSS, na fase intraestabelecimento 

de saúde. À SLU/DPPLN/DVLIC, cabe a análise e aprovação dos aspectos 

extraestabelecimento da gestão dos RSS, no que tange ao acondicionamento, 

armazenamento final, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. 

 

Para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto, a 

responsabilidade pela aprovação do PGRSS caberá à Secretaria Municipal Adjunta de 

Meio Ambiente (SMMA), de forma integrada com a SLU e com a VISA. 

 

Os estabelecimentos de impacto, geradores de resíduos de serviços de saúde, devem 

requerer à SMMA a concessão da aprovação final do PGRSS, apresentando os 

pareceres, devidamente instruídos, da SMSA e SLU.  

 

Quando houver geração de rejeito radioativo, deverá ser anexada, ainda, a cópia do 

capítulo referente ao programa de gerência de rejeitos radioativos do Grupo C, 

apresentado no relatório de Análise de Segurança da instalação, encaminhando-a à 

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear –, na ocasião do licenciamento. Deve-

se anexar também uma cópia da autorização para operação da instalação, emitida pela 

CNEN. 

 

Segundo a Divisão de Licenciamento da SLU, já foram protocolados cerca de 10.000 

PGRSS até 2015, dos quais: 

 1.200 foram aprovados; 

 2.700 estão pendentes (foram analisados, mas aguardam manifestação do 

empreendedor); 

 2.100 aguardam análise (incluindo documentação complementar e planos 

novos); 

 4.000 estão em arquivo morto (quando os estabelecimentos deixam de existir, 

mudam de endereço/CNPJ, ou apresentam novo PGRSS por determinado 

motivo) 
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Existe hoje uma grande quantidade de planos acumulados, muitos deles aguardando 

por análise, outros apresentando problemas na elaboração, e consequentemente, com 

necessidade de readequação. A análise ocorre, tanto pela Vigilância Sanitária quanto 

pela SLU, sendo que ambas relatam possuir equipe restrita. Assim, o processo se torna 

lento e desgastante e aponta para a necessidade de melhor estruturação e 

organização das informações. 

 

O licenciamento de veículos para coleta e transporte de RSS é realizado na DVLIC / 

DPPLN-SLU, juntamente com a DVMAE-SLU, conforme a legislação municipal vigente, 

Portaria no 115/2002, que instituiu a Norma Técnica SLU/PBH no 004/2002. É aberto 

processo administrativo específico, anualmente, visando esse licenciamento, no qual 

são verificados: 

 Documentação administrativa – alvará, contrato social, documentação regular 

dos veículos a serem licenciados, dentre outros; 

 Documentação ambiental – licenças ambientais vigentes do local de disposição 

dos resíduos, contratos com as empresas responsáveis pelo tratamento e/ou 

disposição; 

 Plano de coleta – documento que deve apresentar os clientes, a rota do traslado 

percorrido pelos veículos e a quantidade transportada por veículo.  

 

Após verificação da documentação, são realizadas vistorias nos veículos e 

equipamentos em processo de licenciamento, para sua aprovação. Ao final, é 

concedido o Alvará de Licença de Veículos / Equipamentos para Execução de Coleta e 

Transporte de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, o qual tem validade de 01 (um) 

ano. 

 

Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Transporte – PGRST 

Os planos de gerenciamento de resíduos de serviços de transporte são 

regulamentados pela Resolução CONAMA no 05/1993 e suas alterações.  
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A referida legislação norteia os planos de forma similar às resoluções que dispõem 

sobre os RCC e os RSS, e para o presente plano serão adotadas as diretrizes da 

referida Resolução.   

 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais – PGRSE 

Atualmente, em Belo Horizonte, é exigida a elaboração e a implantação dos PGRSE de 

empreendimentos de impacto, em processo de licenciamento ambiental ou urbanístico, 

com base na legislação e procedimentos específicos, a saber: 

 Portaria no 83/2000 – Norma Técnica SLU/PBH no 002/2000, que estabelece as 

características de localização, construtivas e os procedimentos para uso do 

abrigo externo de armazenamento de resíduo sólido em edificações; 

 Diretrizes para Elaboração de PGRSE – 10ª versão. 

 

A análise dos PGRSE segue o fluxo apresentado na Figura 122 , sendo coordenada 

pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU. 

 

Figura 122 - Fluxo de análise do PGRSE 

Fonte: SLU, 2015 

Segundo informações da DVLIC-SLU, o total de PGRSE aprovados e implantados, até 

outubro de 2015, é de: 

 387 planos aprovados (sem vistoria ao local); 

• Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SMSU – Coordenação  –
Gerência de Orientação e Licenciamento Integrado – GELC

• Superintendência de Limpeza Urbana – SLU – Divisão de Licenciamento –
DV-LIC

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA – Gerência de 
Licenciamento Ambiental de Empreendimento de Impacto – GELA
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 154 planos aprovados e implantados.  

 

Considera-se como implantado o PGRSE que, após sua aprovação, teve o sistema de 

armazenamento proposto verificado in loco, através de vistoria técnica, tendo em vista 

certificar a efetiva implantação do plano. Contudo, existem ainda alguns planos 

aguardando informações complementares, tanto para serem aprovados, quanto para 

serem aprovados e implantados, além de planos novos a serem analisados e/ou que 

estão aguardando informações complementares para aprovação. 

 

Estuda-se exigir também o PGRSE de empreendimentos considerados como grandes 

geradores de resíduos com característica domiciliar, como supermercados e sacolões, 

o que estaria em consonância com a Lei Municipal no 10.534/2012, que preconiza a 

obrigatoriedade de elaboração de planos a todos os geradores de resíduos especiais. 

Entretanto, o Decreto no 7407/2010, que regulamenta a PNRS, menciona que as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, geradoras de resíduo especial, 

possam apresentar planos simplificados de gerenciamento. Porém o referido Decreto 

não define critérios para classificação entre pequeno e grande geradores. 

 

Nesse sentido, para as empresas citadas, consideradas como grandes geradores de 

resíduos do tipo domiciliar, está em desenvolvimento, pela SLU, proposta de formulário 

simplificado para elaboração do PGRSE. 

 

O licenciamento de veículos para coleta e transporte de RSE é realizado na DVLIC / 

DPPLN-SLU, juntamente com a DVMAE-SLU, conforme a legislação municipal vigente, 

Portaria no 116/2002, que instituiu a Norma Técnica SLU/PBH no 005/2002. 

Semelhante ao processo relacionado aos RSS, é aberto processo administrativo 

específico, anualmente, visando a regulamentação das empresas e de seus veículos. 

Também são realizadas vistorias em tais veículos e equipamentos, para sua 

aprovação. Ao final, é concedido o Alvará de Licença de Veículos / Equipamentos para 

Execução de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Especiais, o qual tem validade 

de 01 (um) ano. 
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4.4.12.1 Considerações  

Considerando os aspectos legais, a obrigatoriedade de apresentação de PGRSE é 

satisfatória, entretanto a exigência do documento, na prática, não abrange todos os 

geradores de resíduos especiais, como citado na Lei Municipal no 10.534/2012. Além 

disso, mesmo para os geradores dos quais se exige o PGRSE, atualmente esse 

documento não tem sido empregado, pelo poder público municipal, como instrumento 

de gestão. 

 

A ausência de sistema informatizado, capaz de agrupar as informações provenientes 

dos Planos de Gerenciamento de Resíduos, dificulta o acesso às mesmas e 

impossibilita análise do panorama geral. 

 

A ausência da diferenciação de complexidade dos PGRSE de empreendimentos de 

grau de impacto diferentes, como permitido pelo Decreto Regulamentador da PNRS, 

burocratiza e torna mais lento o processo. Neste aspecto, também é agravante o fato 

de o mesmo Plano ser analisado/aprovado por distintos setores/órgãos, como ocorre 

no caso do PGRSE e PGRSS, o que evidencia a necessidade de compatibilização dos 

fluxos de análise.  

 

Para que se obtenham resultados mais satisfatórios na gestão dos resíduos sólidos, 

está em curso um estudo acadêmico, no intuito de apontar quais tipologias de 

atividades econômicas seriam passíveis da exigência de elaboração e implantação de 

PGRSE, que otimizaria a gestão dos resíduos gerados, de forma mais ampla e 

eficiente. 

 

Concomitantemente, será necessária uma atuação da Autarquia mais integrada com a 

SMAFIS e SMSA/VISA na fiscalização, monitoramento e realização de campanhas 

educativas/informativas. 

 

5 - 5 - 
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5 - FISCALIZAÇÃO 

As atividades de fiscalização, monitoramento e regulação, relativas à gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, são tão importantes quanto a organização dos 

sistemas de manejo e destinação. Principalmente depois da PNRS, com a definição de 

responsabilidades do gerador e/ou compartilhada, o Município tem que estar atento 

para que as atividades e políticas públicas funcionem perfeitamente como um sistema 

integrado. 

 

5.1 SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO  

 

Até a reforma administrativa do ano 2000, a SLU tinha uma estrutura própria de 

fiscalização, com atuação exclusiva na Limpeza Urbana, sendo a Gerência de Ações 

Fiscais – GEFIR – a unidade responsável pelo monitoramento e planejamento das 

ações de fiscalização. Em decorrência da reforma, foram criadas as Gerências 

Regionais de Fiscalização de Limpeza Urbana – GERFLU, subordinadas às 

Secretarias Regionais de Serviços Urbanos, desvinculando-se das antigas Divisões de 

Limpeza Urbana, correspondentes às atuais Gerências Regionais de Limpeza Urbana- 

GERLUs.  

 

Em 2005, por meio do Decreto no 11.929, art. 31, a Divisão de Fiscalização de Limpeza 

Urbana- DVFIS foi criada, mas sem vínculo hierárquico com a GERFLU. A DVFIS foi 

subordinada ao Departamento de Planejamento (DPPLN) da Diretoria de Gestão e 

Planejamento (DRGEP) da SLU, substituindo a GEFIR. Porém, esta Divisão continuou 

com as competências de coordenação geral e normatização das GERFLU, 

destacando-se: 

coordenar e promover a interlocução entre as unidades que participam 
do processo de fiscalização, buscando soluções de melhoria conjunta e 
contínua do mesmo; buscar oportunidades de melhorar a efetividade e a 
eficiência da gestão dos serviços de fiscalização de limpeza urbana, por 
meio da revisão periódica dos procedimentos, com a incorporação de 
melhores práticas da área; propor e solicitar ao órgão normatizador do 
sistema de atendimento ao cidadão a inclusão, exclusão ou alteração 
de serviços disponibilizados no sistema; promover, no âmbito de sua 
competência, as ações necessárias ao processo de implementação das 
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normas estabelecidas, em especial o treinamento, bem como ampla 
divulgação nas unidades envolvidas, prestando os devidos 
esclarecimentos, quando necessários; monitorar e avaliar os 
indicadores e metas de desempenho do processo de fiscalização de 
limpeza urbana, no âmbito do município, propondo e implementando as 
ações de intervenção necessárias ao cumprimento e aperfeiçoamento 
do plano estabelecido; promover análise e compilação das informações 
conjunturais referentes ao processo de fiscalização no âmbito do 
município e, em especial, daquelas referentes aos indicadores e metas 
estabelecidos, subsidiando as tomadas de decisões gerenciais; receber 
e avaliar propostas de alteração de procedimentos encaminhados pelas 
unidades executoras e, caso pertinentes, providenciar a devida 
atualização na normatização em vigor, bem como a respectiva 
formalização junto à SMATI. Manter a guarda, organização e controle 
dos documentos produzidos na execução dos serviços e observar 
rigorosamente a Tabela de Temporalidade de Documentos do Arquivo 
da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, com relação aos prazos 
de guarda e à destinação dos mesmos, contribuir para a melhoria do 
sistema informatizado de atendimento ao cidadão, solicitando melhoria 
em sua performance e reportando à Secretaria Municipal Adjunta de 
Tecnologia da Informação e à PRODABEL, conforme pertinência, as 
disfunções ocorridas (Instrução Normativa Conjunta SMURBE/SMPL/ no 
001/2007, revisão no 001/2008). 

Em 2011, após a publicação do Decreto no 14.652/2011, que dispõe sobre alocação, 

denominação e atribuições dos órgãos de terceiro grau hierárquico e respectivos 

subníveis da estrutura organizacional da Administração Direta do Executivo, nas 

Secretarias de Administração Regional Municipal, a DV-FIS e as GERFLU foram 

extintas, e, posteriormente, foram criadas as Gerências Regionais de Licenciamento e 

Fiscalização Integrada – GRFIL, que são responsáveis pela coordenação das ações 

relacionadas ao licenciamento urbanístico, ambiental e posturas, no âmbito regional 

(PBH, 2014). 

 

Assim, a partir de 2011, com a publicação da Lei no 10.101 e do Decreto no 14.278, foi 

criada a Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização – SMAFIS e definidas suas 

competências. Concomitantemente foi publicada a Lei no 10.308, que criou o cargo de 

Fiscal Integrado e suas atribuições, por sua vez, regulamentadas por meio do Decreto 

no 14.648. A Ação Fiscal deixou de ser responsabilidade específica da SLU ficando a 

cargo da SMAFIS, sendo ambas vinculadas à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos – SMSU. 

 



 

 

Página: 439/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831  

De acordo com a Lei no 10.101/2011, compete à SMAFIS: 

 

 Planejar, coordenar, normatizar, monitorar e avaliar a fiscalização das áreas 

de controle ambiental, de limpeza urbana, de obras, posturas e vias 

urbanas no Município, inclusive o exercício do respectivo poder de polícia, 

podendo delegar a execução da fiscalização a outros órgãos e entidades da 

Administração Municipal; 

 Normatizar a aplicação das sanções legais, pelos agentes da fiscalização, 

nos casos de infração; 

 Executar as atividades de fiscalização de vigilância sanitária, mediante 

delegação da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos. 

 

A SMAFIS foi concebida para se estruturar em 14 gerências com competências 

administrativas, financeiras e operacionais, para executar o planejamento, o 

acompanhamento, o monitoramento e a coordenação, buscando resultados eficazes na 

fiscalização do município de Belo Horizonte, conforme apresentado no organograma da 

Figura 123. 
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Figura 123 - Organograma SMAFIS. 

Fonte: PBH, 2016. 

 

A SMAFIS é composta pelas Gerências de Planejamento, Acompanhamento, Controle 

de Qualidade e Suporte Técnico e, em cada regional, possui uma Gerência Regional 

de Licenciamento e Fiscalização Integrada e quatro ou cinco Gerências de Fiscalização 

Integrada “Sub-regionais”.  

 

Em 2016, com a nova reestruturação da PBH, o licenciamento foi repassado para a 

SMARU - Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, permanecendo somente 

as gerências de fiscalização integrada, nas regionais. Houve também a redução do 

número de gerências da SMAFIS, de 14 para 12.  

 

SECRETARIA 
MUNICIPAL ADJUNTA 

DE FISCALIZAÇÃO

SMAFIS

GERÊNCIA DE 
PLANEJAMENTO DA 
FISCALIZAÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO

GPFI

GERÊNCIA DE 
ELABORAÇÃO E 

ANÁLISES DE ROTEIROS 
FISCAIS  

GEROF

GERÊNCIA DE 
ELABORAÇÃO DOS 

PLANOS DE 
FISCALIZAÇÃO 

GPLAF

GERÊNCIA DE 
ACOMPANHAMENTO DA 

FISCALIZAÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO

GAFI

GERÊNCIA DE APOIO 
OPERACIONAL DA 

FISCALIZAÇÃO 

GAOPF

GERÊNCIA DE 
ACOMPANHAMENTO E 

VALIDAÇÃO DA 
PRODUTIVIDADE FISCAL 

GAVPF

GERÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO PARA 

ATIVIDADES ESPECIAIS 

GCFAE

GERÊNCIA DE GESTÃO 
DA QUALIDADE DA 
FISCALIZAÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO

GQFI

GERÊNCIA DE 
APURAÇÃO E ANÁLISES 
DOS ÍNDICADORES DA 

QUALIDADE DA 
FISCALIZAÇÃO 

GAIQF

GERÊNCIA DE 
MONITORAMENTO DA 

FISCALIZAÇÃO

GEMOF

GERÊNCIA DE SUPORTE 
TÉCNICO 

INFORMATIZADO À 
FISCALIZAÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO

GSFI

GERÊNCIA DE APOIO E 
SUPORTE TÉCNICO -
INFORMATIZADO A 

FISCALIZAÇÃO 

GSTIF

GERÊNCIA DE APOIO 
ÀS ATIVIDADES  DO 

GABINETTE

GAPFIS

GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRA

GEADMF-FIS
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A cidade possui mais de 250 fiscais integrados ativos, distribuídos pelas nove regionais 

e na própria SMAFIS, onde são centralizados o planejamento e a coordenação. Os 

fiscais possuem atribuições gerencias e de campo, com a finalidade de executar planos 

de fiscalização estabelecidos. A otimização do trabalho do fiscal se dá pelo fato de que 

cada um desses profissionais está habilitado a atuar nas áreas de obras, posturas, vias 

urbanas, limpeza urbana e controle ambiental.  

 

A rotina dos fiscais integrados inclui ações planejadas e também as originadas por 

demanda da população, registradas no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). 

Dentre os serviços mais solicitados, se destacam os de combate à deposição 

clandestina de resíduos, má conservação de lotes, poluição sonora, obras e comércio 

irregulares, obstrução de logradouros públicos, que impactam diariamente a vida da 

população de Belo Horizonte. Os fiscais integrados também atuam na orientação da 

população, como forma de reduzir a necessidade de aplicação de penalidades, por 

descumprimentos das normas e legislação vigentes.  

 

As ações de fiscalização têm o apoio do COP – Centro de Operações da Prefeitura, 

com servidores da SMAFIS trabalhando diariamente naquele órgão, para otimizar as 

ações planejadas da fiscalização, através do apoio, repasse de solicitações e 

informações às equipes de campo, enfatizando as orientações e direcionamentos, para 

atendimento imediato de demandas urgentes e que tenham interface com outros 

órgãos. A articulação da fiscalização com as políticas de governo para a cidade é um 

grande desafio, ou seja, a capacidade da SMAFIS de planejar, acompanhar, monitorar 

e controlar, a partir da visão Estratégica do Governo – Projetos Sustentadores e 

Resultados para a Cidade e a operação realizada pelas demais Secretarias e 

Administrações Regionais (SARMU).  

 

As ações estratégicas da SMAFIS se organizam a partir de 3 vetores de atuação:  

1. Ações de impacto na cidade: poluição sonora (ex. programa disque sossego), 

poluição visual, passeio e mobilidade, poluição veicular (ex. operação oxigênio), 

fiscalização do uso e ocupação dos logradouros públicos). Todas as ações 



 

 

Página: 442/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831  

fiscais estão focadas no atendimento de demandas oriundas, não somente do 

SAC WEB, mas também de órgãos da PBH, estaduais e federais 

2. Ações de rotina: Reclamações do SAC, fiscalização de aparelhos de transporte 

(elevadores, escada rolantes, etc), de terrenos não edificados ou não utilizados, 

de casas noturnas, de invasões em terrenos públicos municipais e em áreas de 

risco, obras públicas e particulares, estabelecimentos comerciais e relacionadas 

à prestação dos serviços de limpeza urbana. 

3. Ações planejadas por território: Esta linha está em desenvolvimento. Entretanto, 

tem abordado planejamento específico, de acordo com as particularidades dos 

40 territórios criados pela SMAGC. 

 

De maneira geral, os principais desafios da fiscalização integrada, vislumbrados pela 

SMAFIS (2015) são: 

 Interação da Fiscalização Integrada com os outros órgãos, buscando solucionar 

as demandas de forma mais efetiva, minimizando conflitos e otimizando 

resultados. A gestão da cidade é realizada com interface entre as Secretarias da 

PBH, PMMG, Promotorias de Defesa do Cidadão, Comitê de Monitoramento da 

População em situação de Rua, MPMG, Outros.  

 Planejamento com foco em resultados, visando integrar as ações, com 

efetividade e atendimento das demandas, quer seja, de modo imediato da 

ocorrência do fato, ou por agendamento; 

 Controle urbano preventivo: manutenção dos logradouros públicos 

desobstruídos (comércio não licenciado em via pública, obras e serviços no 

logradouro público, bem como instalações fixas e móveis, áreas de risco 

geológico,  Invasões de áreas ou logradouros públicos); controle da poluição 

sonora, atmosférica, hídrica e visual.  

 Modernização da fiscalização; 

 Normatização e padronização das ações; 

 Melhoria e fortalecimento da gestão; 

 Treinamento contínuo. 
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Com relação aos mecanismos de integração entre a SMAFIS e a SLU, na questão 

relativa à gestão dos resíduos, esta vem ocorrendo regularmente, no atendimento à 

SLU/DPPLN/DVLIC, no que compete às ações dos PGRSS, PGRSE e Licenciamento 

de Veículos de Coleta e Transporte de RSS e RSE. Os mecanismos atuais de 

integração existentes, praticados pela SLU, por meio do DPPLN, referem-se à:  

 Reuniões periódicas entre equipes da SLU e SMAFIS, com vistas à discussão, 

revisão ou proposição de legislações; 

 Reuniões periódicas com atuação integrada entre SLU e SMAFIS, referentes às 

ações nos empreendimentos caracterizados como grandes geradores de RSS, e 

também na regulação e fiscalização dos PGRSS. 

 No entanto, salienta-se a necessidade de se institucionalizar, assim como criar 

outros mecanismos de integração entre SLU, SMAFIS, SARMU (GERLU e 

GRFIS), com vistas à busca de soluções para as questões relativas à limpeza 

urbana, em especial, veículos abandonados e carcaças, combate à Dengue 

através da limpeza, fechamento e manutenção dos lotes vagos,  assim como 

estudos acerca da viabilidade de se regulamentar o sistema de logística reversa 

no Município, viabilizando a atuação da fiscalização de forma mais abrangente  

 

A seguir, destaca-se a equipe de fiscalização integrada com foco em Limpeza Urbana, 

uma das atuações da SMAFIS com interface direta com a SLU, conforme ilustra a 

Figura 124. 

 

 

Figura 124 - Atuação da equipe de fiscalização integrada de limpeza urbana. 

Fonte: SMAFIS, 2015. 

 

Objetivos:  
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 Incrementar a fiscalização nos locais de deposição clandestina de resíduos, com 

empenho na manutenção da limpeza do logradouro e a consequente melhoria 

do aspecto visual da cidade e da qualidade de vida da população. 

 Reduzir o volume de resíduos removidos pela PBH/SLU; 

 Reduzir as reclamações do SAC, referentes ao descarte irregular de resíduos 

sólidos.  

 

Tabela 75 - Resultados da fiscalização integrada (10/11/14 a 30/04/15):  

Atividade/Tipo Quantidade % 

Vistorias realizadas (demanda oriunda da 
SLU) 4702 38,00% 

Vistorias espontâneas 3750 30,30% 

Vistorias de retorno (irregularidades 
sanadas) 3920 31,70% 

Total de vistorias  12372 100,00% 

Dias úteis de atuação 115   

Nº de regionais ou fiscais 8   

Média real de vistorias por dia, por fiscal 13,4   

Quantidade de notificações emitidas 4079   

Quantidade de autos de infração emitidos 34   

Fonte: SMAFIS (GAIQF/ABRIL-2015) 

 

5.2 SISTEMA DE MONITORAMENTO 

 

Buscando solucionar questões relativas à gestão inadequada de resíduos e aos 

serviços de limpeza urbana existentes, foi implantado o Programa de Modernização 

dos Serviços de Limpeza Urbana – Sala de Situação e Monitoramento. Este programa 

foi desenvolvido dentro do projeto sustentador Coleta, Destinação e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, área Cidade Sustentável do BH Metas e Resultados, para a gestão 

2013-2016. O objetivo e funcionamento do programa são descritos, no Plano Municipal 

de Saneamento - PMS, conforme a seguir: 

“viabilizar a atuação estratégica nos pontos vulneráveis da gestão dos 
serviços de limpeza urbana existente, proporcionando aumento da 
eficiência, maior controle operacional, redução dos custos, ampliação 
da receita e melhoria na qualidade dos serviços, através da criação e 
verificação de indicadores operacionais. 
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Este Programa estrutura-se, basicamente, em um sistema de 
rastreamento da frota; um sistema inteligente de monitoramento, 
controle e racionalização dos serviços e uma sala de situação e 
monitoramento. Esta estrutura possibilitará uma economia de recursos, 
através do ganho em logística e uma maior eficiência e controle, por 
meio de gestão integrada dos serviços.  

Outro destaque do Programa são as Equipes de Campo (10 no total), 
veículos equipados com Tablets (mobile), que percorrem a Cidade, 
identificando e qualificando os problemas envolvendo limpeza urbana, 
como as deposições clandestinas de resíduos, bocas de lobo 
obstruídas, áreas que precisam de capina ou de varrição; e avaliando a 
qualidade dos serviços executados, entre outros serviços demandados 
pelos projetos especiais. 

As ocorrências são automaticamente registradas no sistema 
(transmitidas via GPRS e acessíveis por website), possibilitando sua 
visualização na Sala de Situação e Monitoramento, com a localização, 
descrição e identificação da equipe de limpeza mais próxima do evento. 
Diante da informação, o setor operacional da SLU também é acionado 
para tomar as providências necessárias e para programar o 
atendimento, dentro das possibilidades estruturais e financeiras, e/ou 
definir ações corretivas ou emergenciais. São utilizados também, para 
monitoramento dos chamados “eventos”, que podem ser sazonais ou 
frequentes, entre eles: ações de fiscalização operacional de URPV, de 
carcaças de veículos, de aterro de inertes, de ações de combate a 
dengue, de áreas de alagamento, Copa do Mundo, Virada Cultural, 
festas populares etc” (PMS, 2012/2015). 

O monitoramento da cidade de Belo Horizonte hoje acontece no Centro de Operações 

da Prefeitura de Belo Horizonte – COP-BH, inaugurado em 2014. O COP visa prover 

uma gestão eficaz e eficiente dos serviços prestados à população, por meio de um 

modelo de controle integrado dos principais serviços do Município, como defesa civil, 

saúde, segurança, ordenamento, mobilidade urbana, fiscalização, limpeza urbana e 

outros, possibilitando a interoperabilidade dos órgãos envolvidos, a fim de proporcionar 

o acompanhamento e o controle das ações e da produtividade, viabilizando a melhoria 

contínua desses serviços.  

 

O COP tem, assim, papel fundamental dentro do Programa de Modernização dos 

Serviços de Limpeza Urbana, permitindo o monitoramento em um plantão de 24 horas 

por dia, durante sete dias por semana, com encaminhamento imediato das demandas 

recebidas de outros órgãos para atendimento das patrulhas em campo. 
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Figura 125 - COP - Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Fonte: Site PBH/2015. 

 

Na SLU foi criado o Centro de Operação e Controle – COC ou sala de situação, que 

funciona em interface direta com o COP-BH. No COC são desenvolvidas ou 

coordenadas as seguintes ações:  

 Cidadão auditor (encerrado em 2015); 

 Monitoramento remoto, com equipes de campo; 

 Fiscalização executada pela SMAFIS, em interface com a SLU. 

 Monitoramento de frota contratada; 

 Monitoramento ou vigilância eletrônica das URPV e pontos críticos; 

 Busca de alternativas para monitoramento remoto. 

 

 

Figura 126 - Sala de situação - COC/SLU. 

Fonte: Site PBH/2015 
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O Quadro 34, a seguir, demonstra os resultados das ações de monitoramento e 

fiscalização realizadas nas nove regionais, em 2015. 

 

Quadro 34 - Atuação da SMAFIS por regional referente à deposição clandestina de entulho 

 

Fonte: COC/SLU/2015. 

 

Com a apuração dos registros das ocorrências, o número de autuações, vistorias e 

atendimentos realizados, é possível monitorar e quantificar o trabalho realizado pelas 

equipes de campo da SLU e de fiscalização integrada de limpeza urbana nas regionais, 

assim como identificar os locais que necessitam de intervenções com ações 

educativas, fiscalizatórias e operacionais, conforme demonstrado por meio das Figuras 

127 a 129, a seguir. 

 

REGIONAIS
Total de 

ocorrências

Pendentes de baixa 

ou não realizadas

Notificações 

/Autuações

Infrator não 

identificado
Improcedentes

Local encontrado 

limpo

Barreiro 2817 1270 829 13 100 605

Centro Sul 172 169 1 0 1 1

Leste 1029 14 341 95 269 310

Nordeste 1197 108 401 82 163 443

Noroeste 809 36 405 49 116 203

Norte 2219 7 997 22 655 538

Oeste 745 223 186 8 3 325

Pampulha 1030 224 481 187 14 124

Venda Nova 1490 547 325 54 18 546

Totais 11508 2598 3966 510 1339 3095

Percentuais 100% 23% 34% 4% 12% 27%
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Figura 127 - Quantidade de notificações e autuações 

Fonte: COC/SLU/2015. 

 

 

Figura 128 - Número de vistorias realizadas pela SMAFIS. 

Fonte: COC/SLU/2015. 
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Figura 129 - Média do atendimento as demandas da Equipe de Fiscalização Integrada de 
Limpeza Urbana. 

 Fonte: COC/SLU/2015. 

 

Ações de fiscalização e monitoramento realizadas pelas equipes de campo da SLU e 

SMAFIS, em conjunto com o COP/PBH e o COC/SLU, objetivam: 

 

 Identificar áreas ou locais de maior concentração de deposição clandestina de 

resíduos, tendo em vista avaliar a necessidade de execução de planejamento e 

intervenções diferenciadas;  

 Incrementar a fiscalização nas deposições clandestinas, com empenho na 

manutenção da limpeza do logradouro e consequente melhoria visual da cidade 

e da qualidade de vida da população; 

 Reduzir o volume de resíduos removidos pela PBH/SLU;  

 Reduzir as reclamações no SAC, referentes ao descarte irregular de resíduos da 

construção civil e volumosos. 

 

5.3 SISTEMA DE REGULAÇÃO 

 

Para os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário existe, no 

Estado, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, que estabelece as condições gerais 
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da prestação e de utilização dos serviços relativos à água e esgoto. Sua atuação, 

embora seja sobre os serviços de saneamento básico, não inclui a regulação dos 

serviços de drenagem urbana, e nem de manejo e disposição final de resíduos sólidos.  

 

A função do órgão regulador é de traduzir, em ações concretas, decisões de política 

pública, que demandam a atuação municipal indireta no mercado, por meio da indução 

e da orientação à iniciativa privada. Na ausência de um órgão específico, a SLU, junto 

da PBH, teria a função regulatória de atuar estabelecendo parâmetros e induzindo o 

comportamento do mercado, estimulando a atuação dos agentes econômicos, além de 

tratar analiticamente informações sobre os setores regulados, inclusive a partir de 

dados primários. A finalidade da regulação é, portanto, a de cumprir com o interesse 

público, por meio de metas pré-estabelecidas, sejam econômicas ou sociais. 

 

Dentre as atividades atualmente realizadas pela SLU, a proposição e adequação da 

legislação vigente é uma atribuição exercida enquanto agente regulador da gestão dos 

resíduos sólidos municipais. Nesse sentido, pode-se destacar algumas das ações em 

desenvolvimento ou já propostas pela SLU:  

 

 Revisão do Decreto no 12.165/2005, no intuito de atualizar procedimentos e 

regulamentar o Artigo 46, Parágrafo 3º da Lei Municipal no 10.534/2012, no tocante 

às Diretrizes Básicas para apresentação e aprovação do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS no Município. 

 Formulário simplificado para os PGRSS de estabelecimentos de saúde que 

gerem apenas resíduos de um ou mais grupos e subgrupos, conforme RDC 

ANVISA no 306/2004, a saber: 

Grupo A (1 - Subgrupo A1, apenas os frascos de vacina (vazios ou com 

restos); vacinas vencidas e inutilizadas; 2 - Subgrupo A3; 3 - Subgrupo A4;); 

Grupo B; Grupo D; Grupo E. 

 Formulário completo para os PGRSS dos estabelecimentos de saúde que 

gerem resíduos dos demais grupos e subgrupos;  

 Proposta de uma porta única: Os formulários seriam disponibilizados em meio 

eletrônico, tendo campos específicos para análise da SMSA e SLU. A SLU 
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somente analisaria o plano após aprovação da parte intraestabelecimento, pela 

SMSA.  

 

 Elaboração do Termo de Referência para a contratação de empresa para a 

prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS 

oriundos de estabelecimentos de saúde públicos municipais.  

 

 Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para elaboração 

dos PGRSS de estabelecimentos de saúde públicos municipais.  

 

 Revisão da Portaria no 127/2008 - Norma Técnica no 001/2008, que estabelece as 

características de localização, construtivas e de procedimentos para uso do sistema 

de armazenamento externo de resíduos sólidos, em estabelecimentos geradores de 

resíduos de serviços de saúde. É importante destacar que esta revisão deverá 

contemplar a verificação, junto a SMARU, dos aspectos que comprometam a 

concessão da baixa do imóvel, onde a implantação do sistema externo de resíduos 

sólidos possa modificar a área líquida aprovada, conforme alertado pela SMAFIS.  

 

 Revisão das Portarias no 82/2000 - Norma Técnica no 001/2000 que fixa a 

padronização de contenedores, para acondicionamento de resíduos sólidos.  

 

 Revisão da Portaria no 83/2000 – Norma Técnica no 002/2000, que estabelece as 

características de localização, construtivas e de procedimentos para uso do 

sistema de armazenamento externo de resíduos sólidos em edificações.  Proposta 

de revisão da Lei no 10.534/2012, para se adequar aos novos procedimentos 

operacionais da SLU e da SMAFIS.  

 

 Proposta de revisão das Portarias no 115 e 116/2002 – Normas Técnicas no 004 e 

005/2002, que estabelecem as condições para o licenciamento de veículos de 

carga automotores e os procedimentos para a coleta e transporte externos de 

resíduos de serviços de saúde e especiais, respectivamente. 
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 Revisão das Diretrizes Básicas para Apresentação dos PGRSE  

 

 Elaboração de Instruções Normativas para Gerenciamento Operacional dos 

Contratos. 

 

 Elaboração de Instruções Normativas para elaboração de Editais de Contratação 

de Serviços e Compras 

 

Já a atuação da SLU no manejo de RCC e na coleta e destinação de resíduos de 

grandes geradores, resíduos estes de responsabilidade do gerador, pode ser vista 

como uma atividade que está extrapolando a função reguladora, entrando em conflito, 

ou mesmo impedindo o estabelecimento de um mercado específico para tal atividade.  

 

De maneira geral, a SLU atua como órgão regulador das atividades relacionadas aos 

resíduos sólidos, do ponto de vista de criar e revisar dispositivos normativos de manejo 

e gestão. Contudo, falta um sistema que integre ainda medidas administrativas de 

controle e monitoramento (gestão da informação e dados, incluindo utilização de 

ferramentas georreferenciamento), além da integração e suporte à fiscalização e 

demais órgãos com atuação na gestão de resíduos sólidos. 
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6 - ÁREAS DA PBH PASSÍVEIS DE USO PELA SLU 

Para o levantamento, junto à PBH, das áreas públicas, edificadas ou não, contendo 

dimensões, ocupação atual, propriedade, infraestrutura disponível, para análise de 

eventual possibilidade de utilização pela SLU, exclusiva ou compartilhada com outras 

instâncias da Administração, tendo em vista as necessidades de bases físicas e apoio 

administrativo e operacional, foram realizados, além da própria SLU, contatos com a 

PRODABEL e SMAGEA, para verificação das informações disponíveis.  

 

No caso das informações recebidas da SLU, foi analisado o levantamento de áreas 

para construção da Estação de Reciclagem de Entulho - ERE, realizado em 2011, pela 

empresa Horizontes. O ponto de partida, para o estudo realizado, foi a definição de que 

as ERE são áreas operacionais de recebimento de resíduos da classe A da construção 

civil, transportados por caminhões e empresas de caçambas, podendo apresentar no 

máximo 10% de outros materiais (papel, plástico, metal e outros) e com ausência de 

terra, matéria orgânica, amianto e gesso.  

 

A PBH estabeleceu ainda diretrizes de orientação do trabalho de localização da área, 

priorizando a facilidade de acesso e a disposição de infraestrutura: 

 Terrenos públicos localizados estrategicamente, com área mínima de 6.000 m², 

que devem ser cercados e dotados de pontos de aspersão de água, localizados 

estrategicamente, de forma a reduzir o excesso de poeira. 

 Preparo de barreira vegetal, para proteção acústica e contenção do material 

particulado, bem como execução de bases de sustentação dos equipamentos e 

pontos de água e energia, para instalação do conjunto reciclador, conforme 

projetos específicos. 

 

Além dessas diretrizes, foram estabelecidas também as condições de implantação: 

 Critérios locacionais: o impacto ambiental a ser causado pela instalação da área 

de reciclagem seja minimizado; a aceitação da instalação pela população seja 

maximizada (se possível longe de áreas residenciais); esteja de acordo com a 

legislação de uso do solo e legislação ambiental (zoneamento). 
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 Critérios de adequabilidade: hidrologia; vegetação; vias de acesso.  

 Critérios de isolamento e sinalização: cercamento no perímetro da área em 

operação, construído de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas e 

animais; portão junto ao qual seja estabelecida uma forma de controle de acesso 

ao local; sinalização na(s) entrada(s) e na(s) cerca(s) que identifique(m) o 

empreendimento; anteparo, para proteção quanto aos aspectos relativos à 

vizinhança, ventos dominantes e estética, como, por exemplo, cerca viva 

arbustiva ou arbórea no perímetro da instalação. 

 Critérios de acessibilidade: Os acessos internos e externos devem ser 

protegidos, executados e mantidos, de maneira a permitir sua utilização sob 

quaisquer condições climáticas. 

 Critérios de iluminação e energia: O local da área de reciclagem deve dispor de 

iluminação e energia que permitam uma ação de emergência a qualquer tempo. 

(Rede Cemig). 

 

A partir dessas diretrizes e critérios da PBH, a empresa Horizontes desenvolveu o 

trabalho em quatro etapas sequenciais, para selecionar 3 lotes compatíveis, a partir da 

listagem de 46 opções disponibilizadas pela SLU.  

 

Na primeira etapa, foram listados fatores eliminatórios que permitiram uma seleção 

inicial das áreas: Lotes localizados na região Noroeste; Lotes com área menor que 

7000 m²; Lotes com zoneamento ZPAM ou ZP;  Lotes com declividade acima de 47%. 

Como resultado:  

Após análise das áreas, verificou-se que, dos 46 lotes disponibilizados, 23 lotes não 

atendem aos requisitos necessários, sendo que 22 lotes possuem área menor que 

7000 m² e 1 lote está localizado na regional Noroeste. Sendo assim, 23 lotes têm áreas 

compatíveis para implantação da ERE (Horizontes, 2012).  Dos 23 lotes restantes, 

foram eliminados 12, por estarem em ZPAM e ZP. Restaram 13 lotes para serem 

avaliados, sendo que 2 destes estão localizados em ZE, área de maior interesse para 

implantação da ERE (Horizontes, 2012). 
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Na segunda etapa, foi realizada uma seleção de áreas, a partir do cruzamento das 

variáveis (conhecido como análise multicritérios). Na terceira etapa, foi utilizado o 

mapeamento para verificar, em um raio de 200 m, a presença de equipamentos de uso 

público (Escolas, Hospitais, Creches, Secretarias), proximidade de recursos hídricos e 

de vias arteriais.  

Após avaliar os 46 lotes disponibilizados pela SLU, verificou-se que 9 lotes estão aptos 

a ser usados para implantação da nova sede da Estação de Reciclagem de Resíduos – 

ERE (Horizontes, 2012).  

A quarta e última etapa foi a avaliação, em campo, da instabilidade geomorfológica do 

terreno, da presença de infraestrutura urbana, da existência de ocupação/invasão 

irregular e da presença de vegetação expressiva. Além dos 9 lotes habilitados, foram 

incluídos outros 4 lotes que a SLU julgou válidos, totalizando 13 lotes avaliados 

presencialmente pelos técnicos da empresa Horizontes.  

As visitas de campo foram fundamentais no processo decisório e permitiram a seleção 

dos três lotes mais adequados à implantação da Estação de Reciclagem de Entulho:  

 Lote 6 – Regional Nordeste (área de 10.090 m2): O acesso é pela Av. Cristiano 

Machado, o uso e ocupação do entorno é favorável. O lote é plano e há 

necessidade de implantação de sistema de drenagem pluvial, para evitar 

inundação. Já existia ocupação irregular em parte do terreno.   



 

 

Página: 456/488 

Arquivo: 126-DOC-TECNICOS-OPERACIONAIS-R60-160831  

 

Figura 130 - Imagens do lote 6 – regional Nordeste.  

Fonte: Horizontes, 2013. 
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 Lote 1 – Regional Oeste (área de 26.437 m2): O lote tem grandes dimensões e 

declividade suave e há possibilidade de se criar acesso pelo Anel Rodoviário.  

 

 

Figura 131 - Imagens do lote 1 – regional Oeste.  

Fonte: Horizontes, 2013. 
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 Lote 3 – Regional Barreiro (área de 18.460 m2): Já existe uma URPV funcionando 

no lote, que poderia ser readequado para estocagem de material da ERE. O 

acesso é por ruas estreitas. A declividade e o uso e ocupação do entorno são 

favoráveis e a presença de curso d’água no lote não é fator impeditivo.  

 

 

Figura 132 - Imagens do lote 3 – Barreiro. 

 Fonte: Horizontes, 2013. 

A base de dados disponibilizada pela PRODABEL, em atendimento à solicitação da 

Myr e da SLU, tem a distribuição dos lotes de Belo Horizonte, com categorização a 

partir da natureza das edificações ou ocupações:  

 Residencial: barracão, casa, apartamento e vaga de garagem. 

 Não residencial: sala, loja, galpão, vaga de garagem não residencial, barracão, 

casa com ocupação não residencial, apartamento não residencial.  
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Os lotes, que não apresentavam edificação / ocupação residencial ou não residencial, 

poderiam ser entendidos como vagos, por eliminação. Mas a natureza pública ou 

privada continuava desconhecida. Dessa forma, optou-se por desconsiderar a base da 

PRODABEL, para análise de áreas públicas para a gestão de resíduos sólidos.   

 

A SMAGEA possui um levantamento de áreas públicas existentes para fins de 

contratação dos serviços de limpeza, realizada por meio da SLU. Essas planilhas foram 

analisadas e as áreas públicas foram classificadas como  edificadas e não edificadas, e 

agrupadas de acordo com seu uso, tais como: (a) áreas públicas edificadas: saúde, 

educação, social, próprios; (b) áreas públicas não edificadas: terrenos públicos, 

campos de futebol e quadras.  

 

As informações repassadas pela SMAGEA são importantes para o planejamento 

operacional da limpeza urbana. No entanto, somente o levantamento relativo às áreas 

não edificadas é que possibilitou realizar uma estimativa de áreas para suprir as 

necessidades de bases físicas e para apoio administrativo e operacional da SLU, tendo 

em vista que as edificadas já estão ocupadas para outros fins. A Tabela 76, a seguir, 

relaciona os terrenos classificados como áreas públicas e campos de futebol/ quadras 

públicas, por Regional. 

 

Tabela 76 - Estimativa de terrenos públicos disponíveis, por regional 

Regional 
Quantidade de 

Terrenos 
Área Pública (m2) 

Campo Futebol /Quadra 
(m2) 

Barreiro 104 381.153 12.434 

Oeste 21 132.381 22.270 

Leste 54 89.913 39.984 

Centro-Sul 10 45.840 8.939 

Nordeste 34 84.788 5.350 

Noroeste 37 189.438 24.960 

Norte 29 55.033 21.478 

Pampulha 44 501.363 0 

Venda Nova 30 90.118 57.470 

Total 363 1.570.027 192.885 

 

Fonte: SMAGEA, 2015. 
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Finalmente, conclui-se que a utilização de terrenos públicos deve ser melhor avaliada, 

em função do tipo de equipamento a ser implantado- se este se adequa a alguns 

critérios, como o tamanho exigido e declividade, localização, zoneamento urbano - 

observando se o terreno indicado está liberado ou já foi destinado a outra finalidade, 

pela PBH. 

 

Uma importante informação a ser registrada a respeito das áreas para a implantação 

de unidades para gerenciamento de resíduos (URPV, ERE, Galpões, etc), é que as 

mesmas não se enquadram como um equipamento urbano na legislação urbanística 

municipal vigente e, por isso, não tem privilégio de licenciamento simplificado. Tal fato 

leva a uma dificuldade ainda maior para a regularização das unidades existentes, bem 

de outras necessárias.  
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7 - LACUNAS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E 
DESAFIOS 

O desenvolvimento de um planejamento estratégico é fundamental tendo em vista 

melhorar a eficácia do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos gerados nos 

municípios, mediante avaliação e estabelecimento de metas e objetivos, em longo 

prazo, assim como identificação de Planos de Ação a curto e médio prazos. É 

importante salientar que o planejamento e melhoria do Sistema de Manejo de Resíduos 

Sólidos requer a participação, não só de técnicos e especialistas ligados ao tema, 

como também das diferentes instituições e grupos de interesse, envolvidos com a 

prestação dos serviços de limpeza urbana. 

 

Considerando que a missão da SLU é a de promover a limpeza urbana universalizada 

e de qualidade, bem como a gestão racional dos resíduos, a partir da análise das 

informações apresentadas nos capítulos anteriores deste diagnóstico, e de dinâmicas 

realizadas com servidores da PBH e SLU, são referenciadas, neste tópico, as principais 

lacunas existentes no atendimento à população, bem como suas implicações. Além 

disso, procurou-se, neste capítulo, correlacionar as deficiências identificadas aos 

desafios ou alternativas propostas para seu enfrentamento.  

 

Diante disso, foram elaboradas e apresentadas as Tabelas 78 a 80 contendo a síntese 

das principais lacunas e desafios referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos, primeiramente sumarizados de forma mais abrangente e generalizada e, na 

sequência, no âmbito específico do manejo de cada tipo de resíduo, em conformidade 

com o diagrama constante no Capítulo 4 - Sistema de manejo diferenciado de resíduos 

sólidos, a seguir reproduzido. 
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SISTEMA DE MANEJO DIFERENCIADO DOS RESÍDUOS 

Fonte: Adaptado a partir de SLU, 2015. 
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Tabela 77 – Lacunas e desafios: Gestão dos resíduos sólidos 

 

Lacunas Desafio 

Deficiência na promoção de ações de educação ambiental  
Intensificar ações de educação ambiental, relacionadas à gestão 
sustentável e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

Ausência de planejamento estratégico  Implantar e promover a atualização regular do PMGIRS-BH 

Aterramento da maior parte dos resíduos gerados 
Implantar novas alternativas de processamento e tratamento dos resíduos 
potencialmente recicláveis 

Falta de investimento em tecnologias e treinamento  
Estruturar a Autarquia para exercer suas funções de gerenciamento, 
controle e fiscalização dos serviços, através da promoção de ações de 
capacitação e da implantação de sistemas eficientes de informação, 
ferramenta essencial de planejamento das ações 

Falta de organização/ampliação do quadro de pessoal 

Falta de iniciativas administrativas inovadoras 

Deficiência de controle, análise e tratamento de dados estatísticos, 
operacionais e de planejamento 

Deficiência nos fluxos de interação interna e externa 
Institucionalizar mecanismos para promoção da atuação articulada entre 
os órgãos envolvidos 
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Tabela 78 – Lacunas e desafios: Resíduos Sólidos Urbanos  

 

Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
públicos 

Dificuldades operacionais na prestação de serviços 
mecanizados de limpeza de logradouros públicos 

Adequar os processos operacionais, visando a correta utilização dos 
equipamentos de limpeza urbana e a melhoria da eficiência dos mesmos 

Falta de previsão de variações sazonais na contratação dos 
serviços 

Alterar os modelos de contratação, de forma a contemplar a sazonalidade 

Falta de critérios que permitam a escolha assertiva do tipo de 
serviço a ser executado (capina e roçada) 

Alterar os modelos de contratação, de forma a contemplar a diferenciação 
destes serviços 

Participação de vários atores (SLU, GERMA, SUDECAP) na 
execução do serviço de limpeza de bocas de lobo 

Definir responsável único para execução dos serviços de limpeza e 
manutenção de bocas de lobo  

Dificuldades operacionais decorrentes da gestão compartilhada 
entre SLU e SARMU 

Padronizar procedimentos operacionais, em consonância com as diretrizes 
da SLU, e melhorar os processos de informação e comunicação entre os 
responsáveis 

Dificuldades na gestão dos serviços de limpeza urbana 

Desenvolver e institucionalizar mecanismos de integração entre SLU, 
SMAFIS, SARMU (GERLU e GRFIS), com vistas à atuação articulada, 
para a busca de soluções para as questões relativas à gestão dos resíduos 
sólidos 

Falta de conscientização da população sobre as 
responsabilidades relacionadas à manutenção da limpeza  

Intensificar ações de educação ambiental 

Promover a conscientização da população, quanto a importância da 
manutenção da limpeza de passeios e lotes 

Deficiência de recursos humanos e infraestrutura, para 
monitoramento da execução dos serviços prestados 

Informatizar e otimizar o controle, análise e tratamento dos dados de 
produção 

Melhorar a infraestrutura e ampliar a equipe responsável 

Impacto econômico/financeiro decorrente da limpeza de eventos 

Incentivar a integração da administração pública, nos moldes do Decreto 
15.801/14, e conscientizar dos responsáveis por eventos privados quanto à 
limpeza 

Adequar os processos operacionais e contratuais, relacionados à limpeza 
de eventos 

Uso inadequado de água potável, para lavação de vias e outros 
logradouros públicos 

Buscar fontes alternativas de captação de água e de processos de lavação 
mais eficientes 

Continua ... 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
domiciliares 

Acondicionamento e disposição de resíduos de forma 
inadequada (locais e/ou horários) 

Sensibilizar a população para o correto acondicionamento e 
disponibilização para coleta nos dias e horários adequados e promover a 
atuação mais efetiva da fiscalização 

Crescimento da massa de resíduos ao longo dos anos  

Investir em ações de educação ambiental, com vistas a não geração, 
redução, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos gerados pela 
população  

Promover o aproveitamento de todos os resíduos potencialmente 
recicláveis 

Demanda por ampliação dos serviços em áreas de ZEIS 
Expandir a cobertura dos serviços de coleta em área de ZEIS, a partir de 
metodologias e ações integradas com a URBEL, SMAPU e outros 

Aterramento da maior parte dos resíduos gerados 
Implantar novas alternativas de processamento e tratamento dos resíduos 
potencialmente recicláveis 

Deficiência de recursos humanos e infraestrutura para 
monitoramento da execução dos serviços prestados 

Informatizar e otimizar o controle, análise e tratamento dos dados de 
produção 

Melhorar a infraestrutura e ampliar a equipe responsável 

Carência de campanhas educativas quanto ao adequado 
manejo de resíduos pela população 

Intensificar ações de educação ambiental 

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

Ampliar o programa municipal de coleta seletiva 

Buscar novas tecnologias e metodologias operacionais  

Promover a educação ambiental e a adesão da população  

Baixo índice de automação no serviço de coletas indiferenciada 
e seletiva 

Otimizar os serviços, por meio da automação 

Infraestrutura limitada e/ou inadequada das associações e 
cooperativas 

Promover a capacitação das associações e cooperativas de catadores 

Promover a melhoria operacional e gerencial das associações e 
cooperativas 

Atuação de catadores avulsos, em condição de vulnerabilidade 
social 

Promover a inclusão social de catadores, através do planejamento das 
ações das cooperativas e associações, considerando as políticas sociais 

Criar incentivos para adesão de catadores avulsos às entidades 
associativas/cooperativas 

Ausência de mercado para materiais de recicláveis no 
município 

Fomentar a implantação de indústrias recicladoras 
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Tabela 79 – Lacunas e desafios: Resíduos Sólidos Especiais 
 

Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
de serviços 
de saúde 

Ausência de estimativas confiáveis de quantitativo de geração 
de RSS no município 

Promover a integração dos geradores e instâncias públicas relacionadas, 
assim como o rastreamento dos RSS gerados 

Falta de integração entre a SMSA/VISA, SLU e SMMA, nos 
processos relacionados ao fluxo do RSS 

Promover a integração dos órgãos envolvidos, assim como otimizar a 
forma, o fluxo de apresentação, a análise e a aprovação dos PGRSS 

Falta de implantação de PGRSS e de segregação de resíduos 
na fonte de geração 

Implantar PGRSS nas unidades de serviços de saúde (privadas e 
públicas), sobretudo nas de pequeno porte e risco 

Promover a segregação dos resíduos nas fontes geradoras e o 
gerenciamento de RSS de forma adequada 

Deficiência na fiscalização, intra e extra estabelecimento e 
ausência de mecanismos de controle e monitoramento dos 
PRGSS aprovados 

Promover a integração dos órgãos envolvidos 

Garantir a responsabilização do gerador  

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

Criar processo integrado e sistema informatizado de gestão destes 
resíduos, compatibilizado com os de análise e aprovação dos PGRSS 

Vida útil limitada da célula de aterro de RSS da CTRS BR040 
Buscar alternativas tecnológicas para destinação de RSS gerados nas 
unidades públicas de serviços de saúde 

Continua ... 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
da 

construção 
civil e 

volumosos 

Significativa ocorrência de deposições clandestinas, com 
aumento crescente da quantidade 

Ampliar a atuação da fiscalização de limpeza urbana  

Ausência de regulamentação da Lei Municipal nº 10.522/12 Regulamentar a Lei Municipal nº 10.522/12 

Deficiências operacionais e de gestão das ERE municipais 
Definir a atuação do poder público municipal e melhorar a operação e 
gestão das ERE 

Ausência de mercado estabelecido para o agregado reciclado 
no município 

Promover o desenvolvimento do mercado de agregado reciclado no 
município e região 

Contribuir na divulgação das boas práticas de gerenciamento de RCCV, 
dos transportadores e das áreas receptoras licenciadas 

Necessidade de agregar valor econômico ao RCC reciclado 
Incentivar o uso do agregado reciclado, principalmente pelo poder 
público municipal 

Carência de áreas de recebimento e tratamento de RCCV no 
município 

Incentivar a identificação de áreas para recebimento e tratamento de 
RCCV 

Restrições, quanto ao uso e ocupação do solo, para 
instalação de unidades de recebimento, triagem e 
processamento de RCCV 

Adequação da legislação urbanística, com vistas a incorporar os 
equipamentos de limpeza urbana 

Problemas estruturais e operacionais das URPV 
Promover a melhoria operacional e de gestão das URPV, bem como 
incentivar sua divulgação junto à população 

Falta de rastreamento do fluxo dos RCCV  Implantar Sistema Informatizado de Gerenciamento de RCC 

Continua ... 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
equiparados 

aos 
domiciliares 

(grandes 
geradores)  

Dificuldade para identificação dos estabelecimentos grandes 
geradores  

Estimar geração de resíduos, por tipo de atividade econômica e área 
ocupada pelo empreendimento 

Adequar os processos de obtenção de álvaras de localização e 
funcionamento, com vistas a permitir a identificação dos possíveis 
grandes geradores  

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

Adequar os processos de cobrança pelo serviço público de coleta, 
transporte e destinação 

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

Elaborar estudo de viabilidade econômica 

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

Criar processo integrado e sistema informatizado de gestão destes 
resíduos, compatibilizado com os de análise e aprovação dos PGRSE 

Resíduos 
de poda e 
similares 

Falta de procedimentos para registro e controle da geração e 
destinação de resíduos de poda no município 

Rastrear o fluxo dos resíduos de poda, da origem ao destino 

Falta de tratamento adequado para os resíduos de poda Buscar alternativas tecnológicas para tratamento de resíduos de poda 

Resíduos 
orgânicos 

Ausência de iniciativa de coleta diferenciada e de 
aproveitamento do resíduo orgânico gerado nos domicílios 
residenciais 

Reduzir o desperdício 

Ampliar o tratamento do resíduo orgânico  

Conscientizar os geradores, em relação à necessidade de redução do 
desperdício e do encaminhamento dos resíduos para tratamento 

Baixa abrangência do serviço (cobertura) e resultados 
inexpressivos do Programa de Compostagem 

Realizar levantamento de grandes geradores de orgânicos no município, 
com estimativa de geração, e criar banco de dados 

Viabilizar a implantação de outras alternativas tecnológicas de tratamento 
para os resíduos orgânicos  

Otimizar o gerenciamento dos processos operacionais adotados 

Atingir a sustentabilidade econômica e ambiental no tratamento de 
resíduos orgânicos 

Continua ... 
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Tema Lacunas Desafio 

Resíduos 
reversos 

Indefinição do papel do município em relação à gestão dos 
resíduos reversos 

Implantar a responsabilidade compartilhada (gerador, fabricante, 
comerciante, poder público) 

Acompanhar andamento dos acordos e termos de compromissos 
estabelecidos entre os atores envolvidos 

Estabelecer metas municipais 

Não ressarcimento do poder público pelos serviços prestados 
(embalagens na coleta seletiva, pneus, veículos em fim de vida 
útil, dentre outros) 

Promover a discussão e a definição de responsabilidades dos agentes 
envolvidos 

Conscientização da população de sua responsabilidade quanto 
aos resíduos reversos 

Promover educação ambiental e comunicação social à população 

Deficiência na fiscalização dos responsáveis pela implantação 
dos sistemas de logística reversa, no âmbito municipal  

Promover ações eficientes de fiscalização 

Outros 
resíduos 
especiais 

Falta de monitoramento e controle dos geradores de outros 
resíduos especiais (atividades industriais, minerárias, de 
tratamento de água e esgoto, serviço de transporte e 
agrosilvopastoris) 

Promover a integração dos órgãos envolvidos da PBH 

Exigir elaboração e implantação de PGRSE 
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