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APRESENTAÇÃO 
 

A motivação do presente trabalho decorre do Processo de Licitação, modalidade 

Concorrência nº 011/2014, que foi processado e julgado em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

O processo licitatório originou o Contrato de Prestação de Serviços nº 018/2015, 

firmado entre o município de Contagem e a empresa Ampla Consultoria e 

Planejamento LTDA cujo objeto é a prestação de serviços de elaboração do Plano 

de Coleta Seletiva do Município Contagem. 

 

O presente relatório trata-se do Produto 4. O trabalho será desenvolvido de acordo 

com o Termo de Referência, o qual prevê os seguintes produtos: 

 

Produto 1 – Relatório do diagnóstico para a Coleta Seletiva; 

Produto 2 – Relatório com Metas, Projetos, Ações e Programas do Plano de Coleta 

Seletiva; 

Produto 3 – Relatório do evento de validação; 

Produto 4 – Plano de Coleta Seletiva; 

Produto 5 – Relatório do evento de divulgação. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

1.1.1. Localização 
 

O município de Contagem está localizado no estado de Minas Gerais, mais 

precisamente na região metropolitana de Belo Horizonte, vide Figura 1. Faz divisa 

com cinco municípios: Belo Horizonte (leste), Betim (oeste), Ribeirão das Neves 

(norte), Esmeraldas (noroeste) e Ibirité (sul). 

 

Este é um dos municípios de maior importância da região, principalmente pelo seu 

grande parque industrial e seu sistema viário, planejado para suprir a demanda de 

veículos e carga que ali transitam diariamente. Tal sistema viário é composto 

principalmente pelas rodovias: BR-381, que dá acesso à São Paulo; BR-262, que dá 

acesso à Vitória e ao Triângulo Mineiro; e a BR-040, que dá acesso à Brasília e ao 

Rio de Janeiro. O município dista 17 km da capital Belo Horizonte. 
 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 34 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

2 

Figura 1: Localização do município de Contagem – MG. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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1.1.2. Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH 
 

Constituída por 34 municípios, a RMBH é a terceira região metropolitana mais 

populosa do Brasil, com 5.783.773 habitantes, e concentra 29,51% da população do 

Estado. Também é a maior aglomeração urbana do país fora o eixo Rio-São Paulo. 

Na Figura 2 pode-se visualizar a localização destes municípios pertencentes à 

RMBH. 

 

A região possui uma bela herança deixada pelos imigrantes, podendo se destacar a 

arquitetura típica do período de colonização e também manifestações artísticas do 

estilo barroco. Outro ponto a destacar é a gastronomia típica e costumes advindos 

do povo colonizador da região, assim como grandes feiras e eventos. 

 

Devido à riqueza que esta região possui, a RMBH tem posição de relevância no 

contexto estadual e nacional, por possuir um elevado PIB no setor de comércio e 

indústrias. Com este potencial a região poderá continuar a se desenvolver e atrair 

novos investimentos para seguir crescendo. 
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Figura 2: Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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1.1.2.1. Integração 
 

Em 1973 foi criada oficialmente a RMBH com 14 municípios. Esta evoluiu para 34 ao 

longo da década de 90 devido à expansão que se notava inclusive em contexto 

nacional. Em 1995, com a extinção do Planejamento da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte – PLAMBEL – órgão do estado criado em 1974 para gerir a RMBH, 

houve uma perda de capacidade de planejamento urbano na região. Então, em 

2004, o governo estadual implantou uma nova estratégia institucional de 

desenvolvimento, através das Leis Complementares 88, 89 e 90, composto pela 

Assembleia Metropolitana e pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento 

Metropolitano, órgão de suporte técnico e planejamento, e pela Agência de 

Desenvolvimento Metropolitano, instituída em 2009. 

 

O transporte na RMBH é feito pelo Departamento de Estradas e Rodagem de Minas 

Gerais, órgão executivo rodoviário, e gerencia os serviços de transporte coletivo 

intermunicipal e outros tipos de transporte. 

 

Outras questões urbanas são pensadas em conjunto, como o abastecimento de 

água da região (fornecida principalmente pelos mananciais Várzea das Flores, 

Ribeirão Serra Azul e Rio Manso), além de assuntos como a geração de resíduos 

sólidos, cuidados ambientais e atendimento social. O Município de Contagem possui 

o próprio sistema integrado de transporte urbano, a TRANSCON (Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem), ficando sob responsabilidade da 

DRE apenas a integração com a Capital e o restante da região metropolitana. 

 

1.1.3. Economia 
 

A RMBH é o principal centro econômico do estado de Minas Gerais e a quarta 

região metropolitana do país, estando atrás apenas das regiões de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Distrito Federal. De acordo com dados do IBGE de 2012, o PIB da 

região metropolitana representava 37% do PIB do estado de Minas Gerais. Os 

municípios que mais contribuem com esse PIB são Belo Horizonte, Betim e 

Contagem, que juntos somam 70% do PIB da RM. 
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No ramo industrial se destaca as indústrias petroquímicas, metalúrgicas, 

automobilística e alimentícia. Betim é o município que mais se destaca neste ramo, 

abrigando a refinaria da Petrobrás, fábrica de automóveis da Fiat, entre outras. 

Contagem também merece destaque pelas suas indústrias, como a empresa Aethra, 

que fornece equipamentos para a fábrica da Fiat. 

 

A região ainda apresenta um privilégio de contar com jazidas importantes do 

Quadrilátero Ferrífero. Isto garante uma boa participação no PIB da região 

metropolitana. As minas ativas se encontram principalmente nos municípios de Nova 

Lima, Brumadinho e Itatiaiuçu. Por essa razão as mineradoras Vale, Anglo American 

e Ferrous atuam fortemente na extração, garantindo emprego e investimentos para a 

região neste ramo. 

 

As atividades econômicas dos demais municípios da RMBH são bastante 

diversificadas; enquanto algumas cidades ainda baseiam sua economia nas 

atividades do setor primário com técnicas pouco desenvolvidas de produção, outras 

experimentam acentuado índice de industrialização nas últimas décadas, o que é 

evidenciado no Quadro 1 através da variedade de características observadas em 

função de população e produto interno bruto. 

 

Paralelamente, muitos municípios caracterizam-se como cidades-dormitório, o que 

engessa o desenvolvimento do setor secundário e terciário da cidade. Como 

alternativa, nas últimas décadas, muitos desses municípios, que no passado eram 

colônias de imigrantes europeus, têm apostado no turismo rural. 

 
Quadro 1: Municípios da RMBH – PIB e População. 

Municípios 
Produto Interno Bruto 

per Capita 
(mil reais)  

População 
Urbana 

População 
Rural 

População 
Total  

Baldim 8,11 5.066 2.847 7.913 
Belo Horizonte 18,15 2.375.151 - 2.375.151 

Betim 59,66 375.330 2.759 378.089 
Brumadinho 38,96 28.642 5.331 33.973 

Caeté 6,63 35.437 5.314 40.750 
Capim Branco 7,32 25.739 3.365 8.881 

Confins 63,32 5.936 - 5.936 
Contagem 25,58 601.402 2.042 603.442 
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Municípios 
Produto Interno Bruto 

per Capita 
(mil reais)  

População 
Urbana 

População 
Rural 

População 
Total  

Esmeraldas 5,35 56.215 4.056 60.721 
Florestal 7,78 5.504 1.096 6.600 

Ibirité 7,15 158.591 363 158.954 
Igarapé 12,11 32.662 2.190 34.851 
Itaguara 8,77 9.526 2.846 12.372 
Itatiaiuçu 106,2 6.220 3.708 9.928 

Jaboticatubas 6,05 10.740 6.393 17.134 
Juatuba 32,38 21.827 375 22.202 

Lagoa Santa 13,91 48.951 3.569 52.520 
Mário Campos 6,08 12.457 734 13.192 
Mateus Leme 13,64 24.681 2.984 27.856 
Matozinhos 16,38 30.877 3.078 33.955 
Nova Lima 66,36 79.232 1.767 80.998 
Nova União 7,93 2.872 2.683 5.555 

Pedro Leopoldo 15,37 49.991 8.750 58.740 
Raposos 4,42 14.552 789 15.342 

Ribeirão das Neves 5,81 294.158 2.158 296.317 
Rio Acima 11,07 7.944 1.146 9.090 
Rio Manso 7,62 2.809 2.468 5.276 

Sabará 10,07 123.084 3.185 126.269 
Santa Luzia 8,97 202.379 563 202.942 

São Joaquim de 
Bicas 12,08 18.598 6.939 25.537 

São José da Lapa 27,16 11.400 8.398 19.799 
Sarzedo 13,19 25.527 287 25.814 

Taquaraçu de Minas 9,71 1.755 2.040 3.794 
Vespasiano 10,56 104.527 - 104.527 

Região 
Metropolitana de 
Belo Horizonte 

20,91 4.809.782 94.223 4.904.005 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

1.1.4. Regionalização para a Gestão de Resíduos Sólidos – ATO’s 
 

O Estado de Minas Gerais teve seus 853 municípios agrupados em regiões 

denominadas Arranjos Territoriais Ótimos – ATO‟s visando à regionalização da 

gestão integrada de resíduos sólidos.  

 

O município de Contagem inseriu-se na região ATO Belo Horizonte, contemplando 

ainda os municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves além da capital Belo 
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Horizonte que dá nome a regional. A regionalização foi proposta através de um 

Estudo da Fundação do Meio Ambiente – FEAM – MG observando aspectos 

técnicos e econômicos.  

 

A regionalização proposta no ATO Belo Horizonte é conforme a Figura 3 a seguir. 
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Figura 3: ATO Belo Horizonte. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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1.1.5. Características Físicas 
 

O clima da cidade é do tipo tropical de altitude, por ela estar a 933 m acima do nível 

do mar, em média, segundo o site do município. A cidade é influenciada por massas 

de ar quente provenientes do Atlântico e massas de ar frio vindas do Sul do Brasil. A 

temperatura média anual é em torno de 21,1°C, possuindo uma temperatura média 

anual mínima de 16,7°C e temperatura média anual máxima de 27,1°C, informado 

no site do município. No período compreendido entre os meses de outubro e abril é 

quando ocorrem as maiores temperaturas, acompanhadas de grandes precipitações, 

por outro lado os meses de maio a setembro são frios e secos. O município possui 

um índice pluviométrico anual de 1491,3 mm, segundo dados do site do município. 

 

A vegetação nativa é característica do Cerrado e da Mata Atlântica. Porém, a 

intensa urbanização ocorrida nas últimas décadas vem ocupando as áreas de 

vegetação nativa. Contagem possui o Parque Municipal Gentil Diniz, que possui 

24.000 m² de vegetação, informado pelo site do município, com cerca de oitenta por 

cento desta área coberta por espécies nativas, entre elas  jabuticabeira, árvore 

símbolo da cidade. Esta é uma das poucas áreas verdes que restam na cidade.  

 

Nesta região há a formação de colinas côncavo-convexas originadas da Serra do 

Curral, estendidas às proximidades dos municípios de Vespasiano, Pedro Leopoldo, 

Betim e Santa Luzia. As altitudes variam, em geral, entre 900 e 1000 metros, com 

declividades na faixa de 12 a 50%, informados pelo site do município. O ponto 

culminante está situado a 1047 metros de altitude, no Morro Vermelho, e a menor 

altitude do município está a 879 metros, próximo ao Rio Betim, segundo o site do 

município. 

 

1.1.6. Demografia 
 

Contagem é um importante município para a região metropolitana de Belo Horizonte 

e possui a terceira maior população do Estado. Possui 603.442 habitantes, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2010, sendo 601.402 da 

área urbana e 2.402 da área rural, e possui uma área de 195,268 km².  
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Seus limites geográficos perderam-se em função da intensa conurbação com a 

capital Belo Horizonte. O Quadro 2  apresenta os dados geográficos e demográficos 

do município.  

 
Quadro 2: Dados geográficos e demográficos. 

Localidade 
População Área 

Territorial 
(Km²) 

Densidade 
(hab./Km²) Urbana Rural Total 

Contagem 601.400 2.042 603.442 195,27 3.090,33 
Estado de Minas Gerais 16.714.275 2.882.354 19.597.330 586.519,73 33,41 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Até a década de 50 o município apresentava características rurais mais acentuadas 

em relação às urbanas, com um pequeno crescimento populacional, resultado das 

taxas vegetativas. Mas o crescimento da região metropolitana de Belo Horizonte, 

impulsionado pelos investimentos em indústrias, atraiu pessoas de outras regiões 

que resultou em um processo de crescimento do núcleo urbano. Hoje os habitantes 

do município de Contagem se localizam em sua grande maioria na área urbana, são 

cerca 601.400 habitantes residentes da área urbana, ou seja, 99,66% do total. O 

Quadro 3 apresenta o histórico de crescimento da população rural e urbana de 

Contagem e a evolução do grau de urbanização. 

 
Quadro 3: Crescimento populacional do município de Contagem. 
Ano Pop. 

Urbana 
Pop. 
Rural 

Pop. 
Total Grau de Urbanização 

1950 1.998 4.024 6.022 33,18% 
1960 25.215 2.850 28.065 89,85% 
1970 108.028 3.207 111.235 97,12% 
1980 278.081 2.396 280.477 99,15% 
1991 419.365 29.626 448.991 93,40% 
2000 533.530 4.687 538.217 99,13% 
2010 601.400 2.042 603.442 99,66% 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. 
 

Ao longo das décadas de 1960 e 1970 houve um aumento do crescimento da 

população deste município, principalmente da área urbana. O acréscimo desta parte 

da população não pode ser relacionado com o êxodo rural, visto que a primeira 

cresceu muito mais do que o montante populacional que havia no meio rural, que 

por sua vez, se manteve constante ao longo das últimas cinco décadas. O que 

explica esse incremento da população urbana é a imigração que ocorreu nesta 
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região em função dos investimentos feitos pelo governo estadual na Cidade 

Industrial que atraíram inúmeros trabalhadores para a área urbana. A Figura 4 

apresenta um gráfico comparativo entre a evolução das populações urbana e rural 

do município nas últimas décadas. 

 
Figura 4: Histórico populacional de Contagem. 

 
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. 

 

1.1.6.1. Densidade Demográfica 
 

A seguir, na Figura 5, apresenta-se o mapa do município de Contagem com as 

divisões de subdistritos definidos pelo IBGE e suas respectivas densidades 

populacionais.  
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Figura 5: Mapa da Densidade Populacional de Contagem. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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No Quadro 4 está apresentada a relação dos subdistritos definidos pelo IBGE, assim 

como as respectivas informações de área territorial, população residente e 

densidade demográfica.  

 
Quadro 4: Densidade demográfica e outras informações dos subdistritos do IBGE. 

Subdistritos IBGE  População (hab.) Área (Km²) Densidade (hab./Km²) 
Água Branca 24.792 3,39 7.307,44 
Amazonas 5.719 0,65 8.812,33 

Bandeirantes 10.604 1,36 7.818,72 
Bernardo Monteiro 15.670 1,73 9.065,13 

Boa Vista 797 3,27 243,88 
Bom Jesus 2.651 5,77 459,68 

CEASA 9.971 3,68 2.712,98 
Cidade Industrial 7.014 3,84 1.826,01 

Cinco 135 3,14 42,95 
Colorado 25.288 3,94 6.414,51 
Confisco 2.811 3,21 876,43 
Eldorado 72.821 5,99 12.153,61 

Estrela D'alva 20.169 1,86 10.870,87 
Inconfidentes 16.391 1,94 8.446,13 

Industrial 39.043 3,21 12.171,37 
Jardim Industrial 12.173 1,67 7.270,90 
Jardim Riacho 16.808 3,63 4.628,54 

Laguna 30.969 2,99 10.363,29 
Nacional 38.612 7,89 4.895,53 

Nova Contagem 46.463 8,01 5.800,87 
Perobas 17.095 5,92 2.887,67 

Petrolândia 38.604 7,83 4.930,18 
Riacho 41.556 3,70 11.220,74 

São Joaquim 25.286 3,50 7.228,76 
Sede 73.057 19,14 3.816,75 

Tapera 141 5,08 27,74 
Vargem das Flores 8.775 75,95 115,53 

VM5 27 2,87 9,41 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
1.1.7. Regiões Administrativas Municipais 
 

Para implementação de políticas públicas e descentralização administrativa, foram 

criadas as Administrações Regionais para integrar a estrutura do Município, 

subordinadas pela Secretaria Municipal de Governo (conforme o Art. 11 da Lei 

Complementar nº 060, de 14 de janeiro de 2009). O núcleo urbano do município é 

dividido em 8 Regiões Administrativas e 185 bairros, conforme é mostrado abaixo na 

Figura 6 e no Quadro 5. 
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I – Região Administrativa Industrial; 

II – Região Administrativa Eldorado; 

III – Região Administrativa Riacho; 

IV – Região Administrativa Ressaca; 

V – Região Administrativa Nacional; 

VI – Região Administrativa Sede; 

VII – Região Administrativa Petrolândia; 

VIII – Região Administrativa Vargem das Flores. 
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Figura 6: Regiões Administrativas do município de Contagem. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Quadro 5: Regiões Administrativas e respectivos bairros. 
Região Administrativa Bairros 

Industrial 

Cidade Industrial Vila São Paulo 
Jardim Industrial Líder 

Industrial 1ª Amazonas 
Industrial 2ª Bandeirantes 
Industrial 3ª Santa Maria 

Vila Barraginha Vila Itaú 

Eldorado 

Água Branca Eldoradinho 
Conjunto Água Branca Cincão 

Vila Paris Cidade Jardim 
Eldorado 

Oliveiras Gloria 
Jardim Bandeirantes Novo Eldorado 
Santa Cruz Industrial São Pedro 

Cinco Bela Vista 
Parque São João Beatriz 

JK   

Ressaca 

Ressaca Cândida Ferreira 
Campina Verde Feijão Miúdo 

Boa Vista Novo Boa Vista 
Presidente Kennedy São Sebastião 

Jardim do Lago Morada Nova 
Oitis Colorado 

Milanês Arvoredo 
Arpoador Jardim Laguna 

Parque Airton Sena Novo Progresso 
Progresso Industrial Parque Turista 

Parque Recreio São Joaquim 
Balneário da Ressaca Guanabara 

Jardim Balneário São Gotardo 
Vila Perola Vila Santa Luzia 
Vila União   

Nacional 

Nacional Jardim Alvorada 
Caiapós Lua Nova da Pampulha 
Xangrilá Estrela Dalva 
Tijuco Bom Jesus 

Pedra Azul Vale das Amendoeiras 
Novo Horizonte Vila Francisco Mariano 

Sede 

Fonte Grande Santa Terezinha 
Alvorada Arcádia 

Vila Belém Camilo Alves 
Central Parque Colonial 

Coração de Jesus Praia 
Quintas Coloniais Vila Militar 
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Região Administrativa Bairros 
Chácaras del Rey Canadá 

Europa Granja Vista Alegre 
Linda Vista Maracanã 
Três Barras Perobras 

Maria da Conceição Funcionários 
São Gonçalo Santa Helena 

Petrolândia 

Petrolândia São Luiz 
Sapucaias I Sapucaias II 

Sapucaias III Campo Alto 
Tropical Beija Flor 

São Caetano   

Vargem das Flores 

Novo Contagem Ipê Amarelo 
Darcy Ribeiro Icaivera 
Buganville I Buganville II 

Santa Filomena Retiro 
Tupã   

Riacho 

Granja Lempp Riacho das Pedras 
Jardim Riacho das 

Pedras Monte Castelo 

Inconfidentes Vera Cruz 
Durval de Barros Riacho III 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

A seguir a disposição espacial dos bairros nas respectivas Regiões Administrativas 

municipais. As informações espaciais foram cedidas pelo município de Contagem e 

organizados para compor o presente diagnóstico.  
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Figura 7: Bairros inseridos na Região Administrativa Industrial. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 8: Bairros inseridos na Região Administrativa Eldorado. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 9: Bairros inseridos na Região Administrativa Ressaca. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 10: Bairros inseridos na Região Administrativa Nacional. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 11: Bairros inseridos na Região Administrativa Sede. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 12: Bairros inseridos na Região Administrativa Petrolândia. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 13: Bairros inseridos na Região Administrativa Vargem das Flores. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 14: Bairros inseridos na Região Administrativa Riacho. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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1.1.7.1.  Região Administrativa Industrial 
 

A partir da criação da Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, em 1941, o 

desenvolvimento de Contagem passa a crescer mais aceleradamente. O local foi 

escolhido pela proximidade com a Capital e o fácil acesso pelas rodovias BR 040 e 

381 Fernão Dias, que ligam Minas Gerais ao Rio de Janeiro e São Paulo, e também 

pela característica plana do relevo no local, o que facilita a instalação de indústrias. 

Então a partir da década de 50 que a cidade industrial se efetivou, com a instalação 

de importantes empresas no ramo de refratários. Isto atraiu outras empresas para a 

região, e ao final da década de 60, a cidade industrial já havia se tornado o maior 

núcleo industrial de Minas Gerais. 

 

1.1.7.2. Região Administrativa Eldorado 
 

A região teve como ponto de início o bairro Cidade Jardim, planejada para aportar 

4.000 lotes, além de cinemas, teatros, zonas comerciais, abastecimento de água e 

áreas de lazer para crianças, influenciado pelos modelos utilizados em cidades 

paulistas na época. Teve como objetivo resolver o problema de habitação para os 

moradores que foram trabalhar nas indústrias de Contagem. 

 

No início da década de 70, foi implantado na Região do Eldorado o CINCO – Centro 

Industrial de Contagem, com o intuito de desafogar a Cidade Industrial, que já 

estava saturada. Tudo isto levou para que nos dias de hoje a Regional Eldorado 

possuísse atividades de diversas naturezas. São praticadas atividades educacionais, 

comerciais, residenciais e, ainda, industriais. 

 

1.1.7.3.  Região Administrativa Ressaca 
 

O surgimento da região tem origem nas divisões da fazenda do Confisco, que 

começou a ser loteada na década de 50. Ao longo do tempo surgiram novos bairros 

e vilas na região, que fizeram desta regional um caráter majoritariamente residencial. 

 

Com a construção da Central de Abastecimento de Minas Gerais (CEASA-MG), 

Contagem passou a ter o segundo maior entreposto deste tipo do País. Foi formado, 
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então, um conjunto de bairros em função do acelerado crescimento de Belo 

Horizonte segundo duas principais vertentes: no eixo Pedro II Padre Eustáquio, 

direção da estrada de acesso ao antigo núcleo da Ressaca (Bairro Colorado, Jardim 

Laguna e Ressaca) e a expansão a partir da Pampulha (Bairro Nacional). 

 

1.1.7.4.  Região Administrativa Nacional 
 

Esta região foi fortemente impactada na década de 50 a partir do parcelamento que 

ocorreu a partir da Pampulha. Permaneceu desocupada por muito tempo, sendo 

destinados loteamentos deste local para recreação. Os loteamentos foram criados 

para desenvolver o Bairro Nacional, a partir de divisões da Fazenda Gangorra, 

pertencente a Joaquim Diniz Silveira e sua esposa. 

 

1.1.7.5. Região Administrativa Sede 
 

Documentações históricas atestam que a origem do núcleo urbano da Sede ocorreu 

através da criação do Registro das Abóboras a partir de 1716. O Arraial de “São 

Gonçalo da Contagem das Abóboras” foi o núcleo original da ocupação da sede 

municipal. 

 
1.1.7.6. Região Administrativa Petrolândia 
 

A região teve origem na compra de três fazendas por uma Cia imobiliária e 

construtora de Belo Horizonte, a CICOBE, em 1959. Foram as fazendas Olhos 

d‟água e Gafurinha, de José Diniz da Costa Belém, e a fazenda Pau Grande, de 

Oldemar Rocha. Foi o primeiro bairro a ser implantado nesta região, e, portanto, não 

existia nenhuma infraestrutura senão o arruamento. O bairro foi oficializado pela 

Prefeitura somente em 1977. 

 

1.1.7.7. Região Administrativa Vargem das Flores 
 

A ocupação desta região se deu irregularmente em seu início, impulsionada pelo 

crescimento dos municípios de Contagem e Betim. Áreas da bacia hidrográfica 
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foram sendo ocupadas e loteadas, desrespeitando a legislação. Este bairro foi 

construído para abrigar a população expulsa da região da Cidade Industrial e 

também para abrigar a Penitenciária Nelson Hungria. 

 

Atualmente existem ações no sentido de requalificar os espaços na questão 

habitacional, de pavimentação das ruas a grandes obras de saneamento. 

 

1.1.7.8.  Região Administrativa Riacho 
 

A ausência de um zoneamento da região da Cidade Industrial impulsionou o 

crescimento de bairros ao redor pela classe operária que ali trabalhava. No bairro 

Riacho das Pedras foram construídas 250 casas junto à Cidade Industrial. As casas 

foram comercializadas pelo BNH e o bairro completamente urbanizado, com água, 

energia elétrica, pavimentação e arborização. 

 

1.1.8. Caracterização Socioeconômica 
 

1.1.8.1.  Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de pobreza, 

alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para as 

diversas regiões, podendo ser aplicadas entre países, estados e municípios.  

 

É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma 

população, especialmente do bem-estar infantil. O índice varia de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total), sendo 

classificados da seguinte forma: quando o IDH está entre 0 e 0,499, este é 

considerado baixo; quando o IDH está entre 0,500 e 0,799, é considerado médio; 

quando o IDH está entre 0,800 e 1, é considerado alto. 

 

O IDH pode ser realizado somente com os seus quesitos de comparação, ou seja, 

envolvendo as questões de renda, longevidade e educação e através de uma média 

aritmética simples desses quesitos é obtido o valor municipal. 
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De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o IDH de Contagem 

no ano de 2010 era de 0,756, o que caracteriza o município com um índice de 

desenvolvimento humano de nível médio. No Quadro 6 observam-se todos os 

índices que compõem o IDH nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 
Quadro 6: IDH - Índice de Desenvolvimento Humano. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Contagem - MG 
IDHM e componentes 1991 2000 2010 
IDHM Educação 0,309 0,537 0,697 
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 33,75 47,06 62,30 
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 38,12 74,21 92,65 
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental 47,10 74,14 87,94 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 21,51 51,10 66,08 
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 11,71 30,25 48,08 
IDHM Longevidade 0,688 0,751 0,832 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 66,26 70,07 74,94 
IDHM Renda 0,631 0,683 0,745 
Renda per capita (em R$) 406,37 561,76 824,30 
IDHM 0,512 0,651 0,756 

  Fonte: PNUD, 2013. 
 

1.1.8.2. Índices de Desigualdade  
 
A renda per capita média de Contagem (Quadro 7) cresceu 102,84% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 406,37, em 1991, para R$ 561,76, em 2000, e para 

R$ 824,30, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse 

período de 3,79%. A taxa média anual de crescimento foi de 3,66%, entre 1991 e 

2000, e 3,91% de 2000 a 2010. 

 

O índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.  

 

Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos 

tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo 

detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 

 

Para o município de Contagem o Índice de Gini é apresentado no Quadro 7 abaixo:  
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Quadro 7: Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade 
Renda, Pobreza e Desigualdade - Contagem - MG 

Variável 1991 2000 2010 
Renda per capita (em R$) 406,37 561,76 824,30 
% de extremamente pobres 5,61 3,42 1,15 
% de pobres 22,25 13,94 4,81 
Índice de Gini 0,48 0,49 0,48 

Fonte: PNUD, 2013. 
 

1.1.8.3. Condições de Saneamento Básico 
 

Com relação aos dados referentes ao saneamento no município de Contagem, é 

apresentado o Quadro 8.  

 
Quadro 8: Informações sobre saneamento básico no município de Contagem. 

Indicadores de Saneamento Básico - Contagem 
Índice de atendimento total de água 99,66% 
Índice de atendimento total de esgoto 98,64% 
Taxa de cobertura da coleta de resíduos domiciliares 98,26% 

Fonte: SNIS, 2013. 

 

1.1.8.4. Escolas  
 

O município de Contagem possui diversas instituições de ensino em seu domínio. 

Entre elas existem as de responsabilidade estadual, municipal, federal e, ainda, 

particular. Conta com instituições de ensino pré-escolar, ensino fundamental e 

médio. O Quadro 9 abaixo mostra o quantitativo destas instituições no ano 

apresentado e a Figura 15 apresenta o mapa com as suas localizações no município 

contemplando as instituições públicas e privadas. 

 
Quadro 9: Instituições de ensino do município de Contagem. 

Escolas - Contagem 

Ensino Fundamental 

Estadual 33 
Federal 0 

Municipal 68 
Particular 82 

Total 183 

Ensino Médio 

Estadual 36 
Federal 0 

Municipal 7 
Particular 20 
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Escolas - Contagem 
Total 63 

Ensino pré-escolar 

Estadual 0 
Federal 0 

Municipal 25 
Particular 142 

Total 167 
Total 413 

Fonte: IBGE, 2012. 
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Figura 15: Escolas do município de Contagem. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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1.1.8.5. Movimentação Econômica 
 

Contagem era um município primordialmente agropastoril, com uma pequena 

movimentação de comércio. No entanto, em razão da instalação de um grande 

complexo industrial bancado pelo Estado de Minas Gerais, na década de 50 e 60 

começou um crescimento exponencial da população e a criação de novos bairros, 

que consequentemente, impulsionou o crescimento econômico da região, embora 

desordenado. 

 

Contagem se destaca principalmente pelo setor de serviços, que pôde se 

desenvolver em partes devido à boa localização próxima à capital Belo Horizonte. O 

setor de indústrias também merece destaque, com indústrias de exportação de 

veículos de grande porte, carbonato de magnésio, tijolos refratários, fios de ferro e 

transformadores elétricos. 

 

Estão apresentados no Quadro 10, os valores correspondentes ao PIB do município 

de Contagem por setor. 

 
Quadro 10: PIB por setor da economia. 

Setor 

2009 2010 2011 2012 

Valor 
Adicionado (R$ x 

1.000,00) 

Valor 
Adicionado (R$ x 

1.000,00) 

Valor 
Adicionado (R$ x 

1.000,00) 

Valor 
Adicionado (R$ x 

1.000,00) 

Agropecuária 1.892 1.880 1.487 1.585 
Indústria 4.140.457 5.195.386 5.006.226 4.585.411 
Serviços 8.603.234 10.240.414 10.768.881 12.497.075 

Total 12.745.583 15.437.680 15.776.594 17.084.071 
Fonte: IBGE, 2014. 

 

Conforme Quadro 11, na pecuária destaca-se a criação de bovinos e equinos, 

embora não de grande impacto na economia, mas muitas famílias vivem deste 

sustento, então deve entrar no cenário econômico da região. 

 
Quadro 11: Dados da Pecuária. 

Produto Unidade Total 

Bovinos Cabeças 1.540 

Equinos Cabeças 630 
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Produto Unidade Total 

Bubalinos Cabeças - 

Asininos Cabeças - 

Muares Cabeças - 

Suínos Cabeças - 

Caprinos Cabeças 40 

Ovinos Cabeças 58 

Galinhas/Frangos Cabeças - 

Vacas Ordenhadas Cabeças 610 

Leite de vaca Mil Litros 700 

Ovos de Galinha Mil Dúzias - 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

1.1.8.6. Indústrias 
 

O parque industrial de Contagem está inserido na região de maior concentração de 

indústrias do estado: a região central. Segundo dados da Fundação João Pinheiro – 

FJP, Contagem é o quarto município em contribuição ao Valor Adicionado Industrial 

do Estado. Os quatro primeiros do ranking são: Betim (12,4%), Belo Horizonte 

(7,2%), Itabira (5,1%) e Contagem (5,0%). 

 

A vocação de Contagem para o ramo industrial é algo antigo. A região já possuía um 

bom desenvolvimento de atividades manufatureiras, o que fez com o que o governo 

estadual investisse nesse município para a criação do seu primeiro distrito industrial, 

a Cidade Industrial Cel. Juventino Dias, Figura 16, por volta da década de 40. A 

cidade contou com muitos investimentos em infraestrutura, transporte e energia, e 

ainda, a proximidade das matérias-primas junto das políticas de desenvolvimento 

construiu este cenário promissor para o desenvolvimento deste ramo. No início, os 

investimentos foram direcionados para os ramos mais tradicionais da indústria, como 

o metal-mecânico e minerais não metálicos. 
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Figura 16: Vista aérea da Cidade Industrial Cel. Juventino Dias, década de 70. 

 
Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/ 

 

Ao final dos anos 50, Contagem já havia se tornado o município com maior núcleo 

industrial de Minas Gerais. Em seguida, com a criação do Centro Industrial de 

Contagem – CINCO (Figura 17), em 1966, o município passou a diversificar suas 

indústrias, passando a produzir bens de capital e consumo durável. O 

desenvolvimento dos segmentos mais modernos da indústria, como o de 

eletroeletrônicos e comunicação, o qual se verificou ao final do século XX, vem 

crescendo ao passo que também cresce o setor de comércio e serviços. 

 
Figura 17: Vista aérea do Centro Industrial de Contagem - CINCO. 

 
Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/ 
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Em termos de especialização produtiva dos segmentos industriais do município, 

Contagem se consolidou como centro industrial tradicional na produção de bens da 

indústria de transformação e construiu competência nos seguintes segmentos 

industriais: metalurgia, produtos alimentícios e bebidas e mecânica. O destaque vai 

para o setor de metalurgia, o qual fez parte do início do desenvolvimento industrial 

do município e serviu de base para a instalação de outras indústrias, como as do 

setor mecânico, material eletroeletrônico, material de transporte e autopeças, 

impulsionando ainda mais o cenário de desenvolvimento do parque industrial de 

Contagem. O Quadro 12 abaixo mostra os principais segmentos industriais do 

município. 

 
Quadro 12: Setores da indústria de Contagem. 
Setor Empregos Participação 

Metalurgia 10.453 22,35% 
Alimentício 9.735 18,02% 
Material de transporte 6.862 12,70% 
Mecânica 5.347 9,90% 
Material elétrico e de comunicações 5.329 9,86% 

Fonte: MTE/RAIS 2011. 

 

1.1.8.7. Produto Interno Bruto per capita 
 

O Produto Interno Bruto per capita indica o nível médio de renda da população em 

um país ou território, e sua variação é uma medida do ritmo do crescimento 

econômico daquela região. É definido pela razão entre o Produto Interno Bruto - PIB 

e a população residente. 

 

O crescimento da produção de bens e serviços é uma informação básica do 

comportamento de uma economia. O PIB per capita, por sua definição, resulta num 

sinalizador do estágio de desenvolvimento econômico de uma região. A análise da 

sua variação ao longo do tempo faz revelações do desempenho daquela economia. 

 

Habitualmente, o PIB per capita é utilizado como indicador-síntese do nível de 

desenvolvimento de uma localidade, ainda que insuficiente para expressar, por si só, 

o grau de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias nas quais 

esteja ocorrendo forte desigualdade na distribuição da renda. 
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No Quadro 13 é apresentado o valor do PIB do município e do Estado de Minas 

Gerais. 

 
Quadro 13: Produto Interno Bruto – PIB. 

Ano 
Contagem Minas Gerais 

PIB (R$ Bilhões) PIB per capita (R$ 
Mil) PIB (R$ Bilhões) PIB per capita (R$ 

Mil) 
1999 4,45 8,31 89,79 5,05 
2000 5,00 9,19 100,61 5,58 
2001 5,65 10,20 111,32 6,09 
2002 6,68 11,86 127,78 6,90 
2003 7,62 13,28 148,82 7,94 
2004 8,49 14,55 177,33 9,34 
2005 9,79 16,50 192,64 10,01 
2006 11,31 18,75 214,75 11,03 
2007 12,34 20,27 241,29 12,52 
2008 14,96 24,22 282,26 14,23 
2009 15,33 24,51 287,06 14,33 
2010 18,54 30,74 351,38 17,93 

Fonte: Fundação João Pinheiro – FJP, 2013.  

 

Contagem possui um produto interno bruto (PIB) considerável, em função da 

dimensão do município, com um total de R$ 20.647.181.000,00, em 2012, segundo 

estimativa do IBGE. Deste valor podemos destacar em primeiro lugar o setor de 

serviços com 73,15% do valor total, e em seguida o setor de indústrias, 

representando 26,8% do PIB total. O setor agropecuário é pouco representativo, 

com menos de 1% de participação no PIB. 

 

Ressalta-se a representatividade do PIB de Contagem referente ao PIB Estadual, 

5,11%, com R$ 20.647.181,00 e o seu PIB per capita, o PIB dividido entre todos os 

habitantes é de R$ 33.637,47, este acima da média estadual em 2012. 

 

1.1.8.8. Porcentagem de renda apropriada por extrato da população 
 

O Quadro 14 mostra a porcentagem de renda apropriada por extrato da população 

para o município de Contagem. 
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Quadro 14: Porcentagem de Renda Apropriada por Extrato da População. 

Extrato da População 1991 2000 2010 

20% mais pobres 4,3% 3,9% 4,5% 
40% mais pobres 8,4% 8,3% 8,9% 
60% mais pobres 13,2% 13% 13,4% 
80% mais pobres 21,1% 20,9% 20% 
20% mais ricos 53% 53,9% 53,2% 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

1.1.8.9. Organização Social da comunidade 
 

As atividades culturais desenvolvidas no Município de Contagem podem ser 

encontradas no calendário de eventos do município. Abaixo segue as principais 

feiras e festas do Município, segundo dados da Prefeitura: 

 

 Festa de Nossa Senhora do Rosário; 

 Folia de Reis; 

 Festa dos Ciriacos; 

 Festa Junina. 

 

 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos tem se destacado a partir da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída através da Lei n° 12.305/2010, que 

estabelece como suas diretrizes a seguinte ordem de priorização: não geração de 

resíduos, redução da geração, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Figura 18).  
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 Figura 18: Priorização quanto à gestão integrada de resíduos sólidos – Lei 12.305/10. 

 
Elaboração: AMPLA Consultoria (Maio, 2015). 

 

A partir da Lei n° 12.305/2010 os municípios brasileiros têm-se panejado para 

buscar atingir metas de reciclagem a partir de ações que antes ficavam em segundo 

plano para os governos por falta de recursos financeiros. Dentre estas ações pode-

se destacar a execução de programas de coleta seletiva e o incremento do incentivo 

à reciclagem dos resíduos sólidos.  

 

A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é da 

Administração Municipal, no entanto, nem sempre a coleta seletiva surge como 

iniciativa do Poder Público Municipal. Com o aumento da população urbana a 

reciclagem toma papel importante sob o ponto de vista ambiental e para o município 

considerando o grande volume de resíduos sólidos produzidos nas cidades.  

 

A coleta seletiva no âmbito Nacional têm ganhado força, como é possível observar 

no Quadro 15 que apresenta dados referentes aos municípios com o serviço de 

manejo de resíduos sólidos, com ou sem coleta seletiva ao longo do período de 8 

anos, no entanto esse crescimento ainda é gradual e precisa ser melhorado nos 

próximos anos. 

 
Quadro 15: Manejo de Resíduos Sólidos - Coleta Seletiva – Municípios Brasileiros. 

Municípios - Brasil 

Total de municípios 
Com Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos 

Total de municípios 
Existência de Coleta Seletiva 

Existe Não Existe 
2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
5.507 5.564 5.475 5.562 451 994 5.024 4.568 

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012).  
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Com base nas informações do Quadro 15 acima, verifica-se uma evolução de 120% 

no número de municípios que possuem coleta seletiva, no entanto, esta evolução 

ainda não foi suficiente para atingir bons índices a nível nacional, tais como a 

universalização da coleta seletiva no período analisado pelo Ministério do Meio 

Ambiente - MMA. O percentual total de municípios com coleta seletiva evoluiu de 

8,19% em 2000 para 17,86% em 2008, mas ainda demonstrando a inexistência de 

coleta seletiva em 82,14% dos municípios brasileiros.  

 

Em Contagem, diante da problemática e da necessidade de possibilitar o desvio de 

materiais recicláveis visando seu aproveitamento, o Programa de Coleta Seletiva 

municipal formalizou-se em 2008, integrando o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS), finalizado em 2012. O Programa Municipal de 

Coleta Seletiva já havia sido instituído através da Lei n° 3.676, de 03 de junho de 

2003.  

 

O Programa de Coleta Seletiva de Contagem tem como principais objetivos 

específicos (PMGIRS, 2008):  

 

 Gerar trabalho e renda através do incentivo à formação de associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 

 Organizar a atividade de diversos catadores informais de materiais recicláveis; 

 Estimular a participação da população em ações que visem o desenvolvimento 

sustentável; 

 Reduzir o volume de resíduos da coleta convencional e ampliar a vida útil do 

Aterro sanitário municipal 

 

No início o Programa de Coleta Seletiva desenvolveu-se sob gerência da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos através da Secretaria Adjunta de Limpeza 

Urbana (SALU) e atualmente é executado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade através da Diretoria de Coleta Seletiva. 

 

A coleta seletiva em Contagem ocorre então desde 2003 através de um convênio 

entre a Prefeitura Municipal e a Associação de Catadores Autônomos de Materiais 

Recicláveis de Contagem – ASMAC (fundada em 2002).  
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A ASMAC iniciou-se através de uma iniciativa da Pastoral de Rua da Arquidiocese 

de Belo Horizonte em parceria com a Prefeitura Municipal de Contagem visando a 

melhoria das condições de vida dos catadores de materiais recicláveis que atuam 

informalmente no município (PMGIRS, 2008).  

 

A Pastoral auxiliou na organização dos catadores e formação dos grupos de 

trabalho, quando em 2002, 25 catadores fundaram a ASMAC dando início as 

atividades num galpão que se localizava no bairro Novo Riacho. Atualmente a 

ASMAC atua em três galpões de triagem, inclusive sendo um dos pontos de apoio 

localizado no CEASAMINAS – Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A, um 

expressivo local gerador de resíduos recicláveis do município.  

 

Outro grupo que atua na triagem de materiais recicláveis em Contagem foi fundado 

em 2004, no formato de cooperativa, inicialmente com a denominação TRAMAR – 

Trabalhando com Materiais Recicláveis por um Mundo Melhor. Atualmente o grupo 

possui a denominação COOPERCATA – Cooperativa Rede Solidária de Contagem 

(alterada em 2012). 

 

Um importante marco para o desenvolvimento do Programa de Coleta Seletiva no 

município se deu através do convênio com o Governo Federal/Ministério das 

Cidades – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que possibilitou dar início 

à construção de um galpão de triagem de materiais recicláveis de 1.200 m², 

projetado para comportar 110 catadores e está localizado nas dependências da 

Central de Tratamento de Resíduos Perobas. Este galpão, inaugurado no fim de 

2011, é considerado modelo em termos de sua estrutura física disponibilizada no 

âmbito nacional, consolidando assim ações referentes à coleta seletiva na região de 

Contagem. 

 

A seguir elaborou-se uma breve “linha do tempo” resumindo o processo de 

desenvolvimento do Programa Municipal de Coleta Seletiva de Contagem, objeto 

principal de estudo deste Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS.  

 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 74 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

43 

Figura 19: Linha do tempo do Programa de Coleta Seletiva de Contagem. 

 
Elaboração AMPLA Consultoria (Maio, 2015).
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1.3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

No âmbito federal, estadual e municipal diversas legislações são relevantes quanto 

ao tema envolvendo resíduos sólidos e outros temas correlatos. O arcabouço legal 

relevante é indicado a seguir. 

 

1.3.1. Legislação Federal 
 

 Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. 

 

 Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei Federal nº 11.445 

de 05 de janeiro de 2007. 

 

 Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 

 Decreto nº 7404 de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.305 de 

02 de agosto de 2010. 

 

 Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos. 

 

 Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 

de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 

públicos. 

 

 Decreto nº 7.405 de 23 de dezembro de 2010. Institui o Programa Pró-Catador. 

 

 Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006. Institui a separação dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às cooperativas. 
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1.3.2. Legislação Estadual 
 
 Decreto Nº 4.484/2008. Estabelece normas para licenciamento ambiental e 

autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às 

normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece 

procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. 

 

 Decreto Nº 45.181/2009. Regulamenta a Lei Nº 18.031, de 12 de janeiro de 

2009, e dá outras providências. 

 

 Decreto Nº 45.975/2012. Estabelece normas para a concessão de incentivo 

financeiro a catadores de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem, de que 

trata a Lei Nº 19.283, de 22 de novembro de 2011. 

 

 Decreto Nº 46.652/2014. Altera o Decreto Nº 44.844, de 25 de junho de 2008, 

que estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização ambiental 

de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos 

de fiscalização e aplicação das penalidades. 

 

 Deliberação Normativa Nº 188/2013. Estabelece diretrizes gerais e prazos para 

publicação dos editais de chamamento público de propostas de modelagem de 

sistemas de logística reversa no Estado de Minas Gerais. 

 

 Lei Nº 13.317/1999. Contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. 

 

 Lei Nº 13.766/2000. Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à 

coleta seletiva de resíduos sólidos, e altera dispositivo da Lei Nº 12.040, de 28 

de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do 

produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o 

inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. 
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 Lei Nº 14.128/2001. Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de 

Materiais e sobre os instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à 

Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

 Lei Nº 18.031/2009. Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

 

 Lei Nº 19.283/2011. Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a 

catadores de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem. 

 

 Lei Nº 20.011/2012. Dispõe sobre a política estadual de coleta, tratamento e 

reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário e dá 

outras providências. 

 

 Lei Nº 18.511/2009. Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que 

dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e 

altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe 

sobre a distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS 

pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 

158 da Constituição Federal. 

 

1.3.3. Legislação Municipal 
 
 Lei Complementar Nº 33/2006. Institui o Plano Diretor do município de 

Contagem e dá outras providências. 

 

 Lei Complementar Nº 82/2010. Disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso 

do solo no município de Contagem e dá outras providências. 

 

 Decreto Nº 1.343/2010. Regulamenta a aplicação das normas da Lei 

Complementar Nº 82, de 11 de janeiro de 2010, relativas ao uso do solo e dá 

outras providências. 

 

 Lei Complementar Nº 87/2010. Altera e acrescenta dispositivos a Lei Nº 1611, 

de 30 de dezembro de 1983, revoga dispositivos da Lei Complementar Nº 70, 
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de 17 de dezembro de 2009, altera a Lei Complementar Nº 80, de 5 de janeiro 

de 2010, a Lei Complementar Nº 82, de 11 de janeiro de 2010 e dá outras 

providências. 

 

 Lei Complementar Nº 142/2013. Dispõe sobre a organização da administração 

direta do Poder Executivo e dá outras providências. 

 

 Lei Complementar Nº 188/2014. Dispõe sobre a política e as diretrizes da 

Limpeza no município de Contagem e dá outras providências. 

 

 Lei Ordinária 2.627/1994. Dispõe sobre a limpeza no município de Contagem e 

dá outras providências. 

 

 Lei Ordinária 3.676/2003. Institui o Programa de coleta seletiva de resíduos 

sólidos e dá outras providências. 

 

 Lei Ordinária 3.789/2003. Dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de aplicação e dá outras providências. 

 

 Lei Ordinária 4.377/2010. Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento 

Básico, seus instrumentos e dá outras providências. 

 

 

1.4. CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1.4.1. Classificação quanto a Política Nacional de Resíduos  
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, (Lei Federal n° 12.305/2010), 

define a classificação de resíduos sólidos a partir da diferenciação em relação à sua 

origem e periculosidade, assim: 
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I - quanto à origem: 
 
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b"; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j"; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea "c"; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e 

do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

 

II - quanto à periculosidade: 
 
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 

risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 

norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a".  
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Dentro da gama de resíduos sólidos urbanos e de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços pode-se inserir a coleta seletiva, que consiste na separação 

prévia dos resíduos, geralmente separados em: 

 

 Materiais recicláveis: resíduos sólidos compostos principalmente por papel, 

papelão, vidro, metal (sucatas) e plástico. 

 Materiais não recicláveis: resíduos compostos essencialmente de matéria 

orgânica* e pelos materiais que não apresentam condições favoráveis à 

reciclagem, classificados como rejeito**. 

 

*Resíduos essencialmente compostos de matéria orgânica, ou resíduos orgânicos, 

em geral não possuem coleta específica, onde nos municípios são considerados 

como rejeitos e encaminhados à disposição final. No entanto, ressalta-se que estes 

resíduos também são passíveis de reciclagem, através de técnicas de compostagem 

ou digestão anaeróbia, por exemplo. Segundo a PNRS devem ser desviados da 

disposição final ambientalmente adequada. 

 

**Rejeito: é entendido como:  

 
Art. 3°. Item XV: “resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada”.  

 

Na Figura 20 apresenta-se a tipologia da geração de resíduos sólidos nas cidades, 

de acordo com a Lei n° 12.305/2010.  
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Figura 20: Tipologia da Geração de Resíduos nas Cidades, de acordo com a PNRS. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015).
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1.4.2. Classificação quanto a NBR 10.004/2004. 
 

Outras classificações são aquelas apresentadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) em suas normas, podendo-se citar a NBR 10.004/2004, 

onde: 

 

Resíduos Sólidos são definidos como sendo:  

 

“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 à melhor tecnologia disponível”. 

 

Segundo a NBR 10.004/2004 a classificação de resíduos sólidos envolve a 

identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e 

características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.  

 

A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são 

partes integrantes dos laudos de classificação, sendo a identificação dos 

constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo estabelecida de acordo 

com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. 

 

Ainda segundo a mesma norma, os resíduos sólidos são classificados em:  

 

a) Resíduos Classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, ou 

seja, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, 

podem apresentar: 

 

 Riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; 
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 Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada. 

 

Os Resíduos Classe 1 – Perigosos, podem ainda apresentar as seguintes 

características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade e/ou 

Patogenicidade, ou ainda  as que constam nos anexos A ou B da NBR 10004. 

 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos; São subdivididos em Classe II A e Classe 

II B, como mostrado abaixo: 

 
Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram na classificação de 

resíduos Classe I ou resíduos Classe II B. 

 

Classe II B – Inertes: - Quando amostrados de forma representativa, conforme   

NBR 10.007, e submetidos aos procedimentos da NBR 10.006, não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água, excetuando-se aspecto, turbidez, dureza e sabor. 

 

De acordo com as características quali-quantitativas, os resíduos sólidos se 

diferenciam entre diferentes comunidades, podendo variar em função de vários 

aspectos, como os sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos. Em 

relação aos aspectos biológicos, os resíduos orgânicos podem ser metabolizados 

por vários microrganismos decompositores, como fungos e bactérias, aeróbios e/ou 

anaeróbios, cujo desenvolvimento dependerá das condições ambientais existentes. 

 

Além desses microrganismos, os resíduos sólidos podem apresentar 

microrganismos patogênicos, como os resíduos contaminados por dejetos humanos 

ou de animais domésticos, ou certos tipos de resíduos de serviços de saúde.  

 

O conhecimento das características químicas dos resíduos possibilita a seleção de 

processos de tratamento e técnicas de disposição final adequada. Algumas das 

características básicas de interesse são: poder calorífico, pH, composição química 

(nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e carbono) e relação teor de 

carbono/nitrogênio, sólidos totais fixos, sólidos voláteis e teor de umidade.  
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1.4.3. Classificação no âmbito municipal  
 

No município de Contagem há a Lei Complementar Municipal n° 188, de 30 de 

dezembro de 2014, a qual dispõe sobre a Política e as Diretrizes de Limpeza e dá 

outras providências. Nesta os resíduos sólidos domiciliares são compreendidos 

como:  

 
Art. 2°, item II: Resíduos provenientes de 

residências, edifícios públicos e/ou coletivos, de 

comércios, serviços e indústrias, desde que 

apresentem as mesmas características dos resíduos 

provenientes de residências.  

 

Resíduos sólidos urbanos (RSU) são compreendidos como:  

 
Art. 2°, item III: Resíduos sólidos domiciliares, além 

dos provenientes da limpeza de vias e logradouros 

públicos.  

 

Há ainda a determinação do que são compreendidos como resíduos sólidos urbanos 

especiais (RSE):  

 
Art. 2°, item IV: Resíduos que, por seu volume, grau 

de periculosidade ou degradabilidade, ou por outras 

especificidades, requeiram procedimentos especiais 

ou diferenciados para o seu manejo e destinação 

final, considerando impactos negativos e os riscos à 

saúde e ao meio ambiente.  

 

No Art. 4° da Lei Complementar 188/2014, tem-se de forma mais detalhada o que 

compreende para o município os resíduos considerados resíduos sólidos urbanos – 

RSU: 

 
I – Resíduos domiciliares: os originários de atividades 

domésticas, edifícios públicos e/ou coletivos, de 

comércios, serviços e indústrias, desde que 

apresentam as mesmas características dos resíduos 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 85 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

54 

provenientes de residências, que não excedam 

diariamente a 200 (duzentos) quilos ou 500 

(quinhentos) litros; 

 

II – Resíduos de logradouros e vias públicas: os 

originários da capina e varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas.  

 

Os resíduos sólidos urbanos especiais (RSE), pela Lei 188/2014, Art. 5°, são: 

 
I – Resíduos comerciais: os originários de atividades 

domésticas, edifícios públicos e/ou coletivos, de 

comercio, serviços e indústrias, desde que não 

apresentem as mesmas características dos resíduos 

provenientes de residências e que excedam 

diariamente a 200 (duzentos) quilos ou 500 

(quinhentos) litros.  

 

São ainda considerados RSE: 

 
II – Resíduos industriais: os gerados nos processos 

produtivos e instalações industriais que não tenham 

características de resíduos provenientes de 

residências; 

 

III – Resíduos de Serviços da Saúde: os gerados nos 

serviços de saúde, conforme definido em regulamento 

ou em normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes, SISNAMA – Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, SNVS – Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária e ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e, legislações específicas.  

 

IV – Resíduos da Construção Civil: os gerados em 

construções, reformas, reparos e demolições de 

obras da construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis.  
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V – Resíduos Agrossilvopastoris: os gerados nas 

atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

 

VI – Resíduos de serviços de transporte: os 

originários em portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens 

de fronteira.  

 

VII – Resíduos de mineração: os gerados na atividade 

de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.  

 

E, outros que por sua composição qualitativa e 

quantitativa se enquadrem nas situações previstas no 

Art. 5° da Lei Municipal Complementar n° 188/2014 e 

demais legislações vigentes para o tema.  
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2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

O município de Contagem apresenta organização administrativa definida pela Lei 

Complementar n0 142 de 2013. Sobre as competências, o Art. 30 estabelece que: “As 

Secretarias Municipais são os órgãos centrais de direção e coordenação das 

atividades de sua área de competência”. 

 

Conforme estabelecido na referida lei, a Administração Direta do Poder Executivo 

possui a seguinte estrutura (Art. 50). 

 

I - Vice prefeitura; 

 

II - Órgãos de Assessoramento Direto ao Chefe do Poder Executivo: 

 

a) Gabinete do Prefeito; 

b) Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência; 

c) Secretaria Municipal de Governo; 

d) Procuradoria Geral do Município; 

e) Controladoria Geral do Município. 

 

III - Órgãos de Gestão: 

 

a) Secretaria Municipal de Administração; 

b) Secretaria Municipal de Fazenda; 

c) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

IV - Órgão de Execução Finalística: 

 

a) Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda; 

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação; 

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
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e) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

f) Secretaria Municipal de Educação; 

g) Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; 

h) Secretaria Municipal de Saúde; 

i) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

j) Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; 

k) Secretaria Municipal de Defesa Social; 

l) Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção 

ao Idoso. 

 

No âmbito do manejo de resíduos sólidos, como das questões relacionadas à coleta 

seletiva, são relevantes as Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de 

Obras e Serviços Urbanos, as quais são assinaladas na Figura 21 dentro do 

organograma geral municipal conforme será mostrado em maiores detalhes no item 

a seguir.  
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Figura 21: Organograma Geral do Município. 

 
Fonte: Adaptado Lei Complementar 142/2013. 
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2.2. RESPONSABILIDADES 

 

Sobre o planejamento e execução das atividades ligadas à limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos bem como ações voltadas à reciclagem, a atuação compete à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos.  

 

Sobre a finalidade e competências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, podemos citar (SEÇÃO IV, Lei Complementar n0 142 de 2013):  
 

Art. 41. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade tem por finalidade planejar, coordenar e 

articular a implementação das políticas de meio ambiente do 

Município, de forma integrada e intersetorial. 

 

Art. 42. Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade: 

I - coordenar e executar as atividades de gestão da política de 

meio ambiente no Município, abrangendo controle e 

fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental 

e desenvolvimento ambiental; 

II - coordenar as atividades de planejamento e implementação 

das políticas de preservação de recursos naturais e de áreas 

verdes e de controle ambiental, em colaboração com os 

demais órgãos da Prefeitura; 

III - coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando 

o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação dos 

empreendimentos de impacto, com colaboração dos demais 

órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

IV - coordenar a elaboração de proposta de legislação e 

normas ambientais e colaborar na elaboração das demais, no 

âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano; 

V - coordenar e monitorar a implementação de planos, 

programas e ações decorrentes das políticas ambientais; 

VI - implementar a elaboração de planos, programas, 

pesquisas, projetos e atividades para implementação da 

política ambiental; 
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VII - elaborar, coordenar, executar e monitorar estudos e 

projetos de desenvolvimento ambiental; 

VIII - normatizar, monitorar e avaliar a qualidade ambiental do 

Município; 

IX - coordenar a articulação de programas e ações de órgãos 

ambientais de municípios vizinhos e de outras esferas de 

governo com os do Município; 

 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos possui como finalidade e 

competências (SEÇÃO V daquela mesma Lei):  

 
Art. 43. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

tem por finalidade o planejamento, execução, coordenação, 

controle e avaliação das atividades relacionadas com a 

elaboração de projetos de engenharia, a execução e 

manutenção de obras viárias, a prestação de serviços de 

limpeza urbana, saneamento e iluminação pública, competindo- 

lhe: 

I - coordenar a elaboração de projetos de engenharia, a 

execução de obras viárias, civis e de edificações decorrentes 

do plano de ações do Poder Executivo; 

II - normatizar, monitorar e avaliar a elaboração de projetos e 

execução de obras de intervenção urbana e de manutenção; 

III - definir, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, a política de limpeza urbana no 

Município, e coordenar a implementação do sistema de 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos; 

IV - coordenar as ações delegatárias de serviço público, 

visando articulá-las com os planos, programas e projetos do 

Município; 

V - participar da implementação das políticas urbanas, 

ambientais, de habitação e de transportes, em colaboração 

com os demais órgãos do Poder Executivo; 

VI - apoiar os órgãos da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade no controle e na fiscalização das 

normas urbanísticas e ambientais; 
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VII - coordenar a articulação de programas e ações na infra-

estrutura de municípios vizinhos e de órgãos de outras esferas 

federativas que interfiram nos do Município de Contagem; 

VIII - coordenar a execução de obras estruturantes, em 

colaboração com outros órgãos das esferas estadual e federal; 

IX - coordenar a administração e a execução do orçamento da 

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

X - coordenar as atividades de planejamento e implementação 

dos programas de recursos humanos da Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos, em colaboração com os demais 

órgãos da Administração Municipal; 

XI - coordenar as atividades de execução orçamentária da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

XII - coordenar as atividades de aquisição de materiais e 

contratação de serviços e obras públicas; 

XIII - acompanhar a execução dos contratos de obras e 

serviços de engenharia; 

XIV - apoiar as ações necessárias à obtenção de recursos e à 

formalização de convênios, contratos e demais ajustes; 

XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução 

de seus objetivos. 

 

Art. 44. Integram a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos: 

I - Secretaria Municipal Adjunta Executiva; 

II - Secretaria Municipal Adjunta de Obras; 

III - Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Urbana e 

Manutenção Viária. 

... 

Art. 47. Compete à Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza 

Urbana e Manutenção Viária: 

I - implementar as atividades de organização, direção, controle, 

fiscalização e gerenciamento de coleta de resíduos sólidos, 

serviços complementares de limpeza pública e disposição dos 

resíduos sólidos urbanos; 

II - realizar a gestão pública de resíduos sólidos urbanos do 

Município por meio de sistema de coleta, limpeza e tratamento 

de resíduos; 

III - monitorar e avaliar a implementação da política de limpeza 

urbana no Município; 
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IV - realizar atividades de envolvimento, sensibilização e 

conscientização da sociedade em relação à limpeza urbana e 

ao adequado manejo do lixo; 

V - gerenciar os equipamentos e as atividades de destinação 

final dos resíduos sólidos; 

VI - regulamentar e fiscalizar a execução e o funcionamento de 

quaisquer instalações ou sistemas, públicos ou particulares, 

relativos ao lixo; 

VII - exercer o poder de polícia no âmbito do Sistema de 

Limpeza Urbana, sobre os serviços e as condutas dos 

operadores e usuários; (...) 

 

Conforme apresentado acima, a Lei Complementar n0 142 de 2013 não trata 

especificamente da competência das Secretarias com relação aos serviços de coleta 

seletiva e reciclagem, tratando de maneira ampla o serviço de coleta, como sendo 

de atribuição da Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana e Manutenção Viária.  

 

No entanto, a regulamentação da coleta seletiva como integrante da política pública 

intersetorial envolvendo as áreas de limpeza urbana, de meio ambiente, educação, 

de trabalho e renda foi instituída em 2003, através da Lei Municipal 3.676, que criou 

o “Programa Municipal de Coleta Seletiva”.  

 

A Lei n° 3.676/2003 atribui responsabilidades específicas à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, conforme apresentado a seguir: 

 
Art. 20: Cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a 

coordenação das atividades de implantação, operação, 
fiscalização, monitoramento e educação ambiental, 
relacionadas com a coleta seletiva de resíduos sólidos 
urbanos.  

 

Para a execução das atividades ligadas à Coleta Seletiva, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, dispõe de uma Diretoria de Coleta Seletiva e 

uma Gerência de Reciclagem. A estrutura organizacional e respectivos cargos 

funcionais são apresentados a seguir na Figura 22. 
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Figura 22: Estrutura Organizacional da SEMAS/Diretoria de Coleta Seletiva e afins. 

 
Fonte: SEMAS, 2015.  

 

Ainda podemos relacionar a Direção de Educação Ambiental como parte integrante 

do Programa de Coleta Seletiva, tendo em vista o trabalho de conscientização 

ambiental praticado no município no âmbito da reciclagem, o qual será descrito mais 

adiante no presente diagnóstico.  

 

No que concerne as reponsabilidades quanto às etapas de coleta de resíduos 

sólidos, serviços complementares de limpeza e pública e disposição dos resíduos 

sólidos urbanos, conforme já apresentado na Lei n° 142/2013, a competência é da 

Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Urbana e Manutenção Viária, integrante da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  

 

No entanto, com relação às ações voltadas à coleta seletiva, foco do presente 

trabalho, pode-se citar a Lei n0 3676, de 03 de junho de 2003, que “Institui o 

Programa de Coleta Seletiva de Lixo e dá outras providências”, a qual atribui 

responsabilidades específicas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme 

apresentado a seguir nos artigos relevantes:  

 
Art. 20 Cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a 

coordenação das atividades de implantação, operação, 
fiscalização, monitoramento e educação ambiental, 
relacionadas com a coleta seletiva de resíduos sólidos 
urbanos.  
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... 

Art. 7º Os munícipes das áreas urbanas contempladas pelo 

Programa de Coleta Seletiva de Lixo deverão proceder à 

separação dos materiais recicláveis e apresentá-los à coleta 

em dias e horários previamente fixados pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

 

Art. 8º Os materiais recicláveis serão coletados pelo serviço 

municipal de limpeza urbana ou pelos catadores integrantes de 

organização conveniada com o Município, que deverão 

apresentar-se devidamente identificados. 

 

Outras responsabilidades estão apresentadas na Lei Complementar n0 188 de 30 de 

dezembro de 2014, a qual “Dispõe sobre a Política e as Diretrizes da Limpeza no 

Município de Contagem e dá outras providências”.   

 

A referida Lei estabelece obrigações aos munícipes quanto à geração, 

acondicionamento e posturas quanto ao manejo dos resíduos sólidos, apresentando 

as infrações, penalidades, multas e agravantes pelo não cumprimento da lei. 

 

A Lei n° 188/2014 ainda estabelece algumas responsabilidades quanto à logística 

reversa, tal abordagem está conforme a Politica Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS (Lei n° 12.305/2010), a qual estabelece a logística reversa para: embalagens 

de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, embalagens de óleos 

lubrificantes, pneus, eletroeletrônicos.  

 
“Art. 75. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante o retorno dos produtos após o uso 

pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de ...”” 

§1° O sistema de logística reversa é estendido 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. 
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§2° A definição dos produtos e embalagens a que se refere o 

§1°considerará a viabilidade técnica e econômica da logística 

reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde 

pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

§3° Cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes dos produtos, a que se referem os incisos II, III, V 

e VI do caput deste artigo, tomar todas as medidas necessárias 

para assegurar a implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o 

estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas: 

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou 

embalagens usados; 

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e 

recicláveis; 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, nos casos de que trata o §1° 

§4° Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, 

aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos 

e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, 

e de outros produtos ou embalagens objeto de 

logística reversa, na forma do §1°. 

§5° Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a 

devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e 

embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3° e 4°. 

§6° Os fabricantes e os importadores darão destinação 

ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens 

reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a 

disposição final ambientalmente adequada, na forma 

estabelecida pelo plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

§7° Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de 

compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se 

de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de 

logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere 

este artigo, as ações do poder público serão devidamente 

remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. 
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§8° Com exceção dos consumidores, todos os participantes 

dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e 

disponíveis ao órgão municipal competente e a outras 

autoridades informações completas sobre a realização das 

ações sob sua responsabilidade. 

 
Complementarmente, apresentam-se, no Quadro 16, as responsabilidades do 

gerenciamento dos resíduos sólidos, estabelecida na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos - PNRS, Lei n° 12.305/2010. Neste sentido, a legislação municipal, como 

apresentado anteriormente, vem a complementar a legislação federal, estando de 

acordo com a mesma.   

 
Quadro 16: Responsabilidade pelo Gerenciamento dos Resíduos. 

Responsabilidades 

Ator Resíduos 

Administração Municipal 

Resíduos Domiciliares; 

Resíduos Comerciais (características similares aos domiciliares); 

Resíduos da Limpeza Urbana (originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas). 

Geradores Específicos* 

Resíduos Industriais; 

Resíduos da Construção Civil – RCC; 

Resíduos de Serviços de Saúde – RSS; 
Resíduos Agrossilvopastoris; 

Resíduos da Mineração; 
Resíduos dos Serviços de Transporte; 

Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviço que 
geram resíduos perigosos ou não equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

Compartilhada - Logística 
Reversa 

Produtos eletroeletrônicos; 

Pilhas e baterias; 
Lâmpadas fluorescentes; 

Pneus; 
Agrotóxicos (resíduos e embalagens) ; 

Óleos lubrificantes (resíduos e embalagens); 

*Público ou Privado. Fonte: Adaptado de Lei n° 12.305/2010.  
 

A seguir apresentam-se esquematicamente os fluxogramas do gerenciamento de 

resíduos sólidos praticados no município de Contagem, incluída a coleta seletiva, 

objeto principal do presente Plano de Coleta Seletiva. Tem como objetivo propiciar o 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 98 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

67 

entendimento simplificado quanto ao manejo dos diversos tipos de resíduos pelo 

município (resíduos sólidos urbanos – RSU e resíduos sólidos especiais – RSE), 

introduzindo o presente diagnóstico, respectivamente apresentado na Figura 23 e 

Figura 24. A organização por classe de resíduos deu-se conforme a Lei n° 188/2014 

do município. 

 
Figura 23: Fluxograma de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 24: Fluxograma de gerenciamento de resíduos sólidos especiais. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

 

2.3. ANÁLISE DO PMGIRS EXISTENTE  

 

O município de Contagem elaborou o seu “Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS”, protocolado na Fundação Estadual de Meio Ambiente 

- FEAM em 21/12/2012.  

 

O PMGIRS foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, formada por um Grupo 

de Trabalho da Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Urbana e representantes 

de órgãos da administração direta e indireta de Contagem.  
 

Foram realizados levantamentos efetuados em campo, considerando procedimentos, 

estudos e programas pré-existentes. Com base na caracterização do município e a 
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caracterização dos resíduos gerados pela população, estão apresentados no 

PMGIRS, propostas adequadas à realidade de Contagem com o objetivo de 

aprimorar e promover o gerenciamento integrado de cada tipo de resíduo. 
 

O PMGIRS foi desenvolvido conforme determina a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos - PNRS, Lei n° 12.305/10. O diagnóstico e o modelo de Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos foram propostos pela Prefeitura Municipal de Contagem, através da 

Secretaria Municipal de Obras – Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana.  

 

Vale mencionar, que o Decreto n° 7.404/2010 que regulamenta a PNRS, estabelece 

que a elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é 

condição para os Municípios terem acesso à recursos da União, ou por ela 

controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza 

urbana e ao manejo de resíduos sólidos ou, para serem beneficiados por incentivos 

ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade 

(Art. 18).  

 

O PMGIRS de Contagem foi elaborado visando dar sustentação a decisão político 

administrativa sobre a forma como os serviços referentes ao manejo dos resíduos 

sólidos serão prestados, orientação sobre a própria prestação dos serviços e, por 

fim, condicionando a ação das entidades reguladoras e fiscalizadoras voltadas ao 

cumprimento de suas diretrizes.  

 

O conteúdo do PMGIRS de Contagem buscou compreender uma análise geral do 

município, caracterização de todos os resíduos sólidos gerados e práticas adotada 

na limpeza pública, além da etapa de planejamento propriamente dita, conforme 

itemizado abaixo: 

 

 Introdução: o município de Contagem; 

 Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 

contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 

destinação e disposição final adotadas; 

 Identificação de áreas favoráveis para disposição final de resíduos sólidos do 

município de contagem; 
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 Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros municípios; 

 Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico ou a sistema de logística reversa de acordo com a 

legislação; 

 Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 Regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Definição das responsabilidades quanto à implementação do plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos e operacionalização, incluídas 

as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 

20 a cargo do poder publico; 

 Programas e ações de capacitação técnica voltados a implementação e 

operacionalização do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos; 

 Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

 Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial 

das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

 Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante 

a valorização dos resíduos sólidos; 

 Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos e forma de cobrança desses serviços, 

observada a lei nº 11.445, de 2007; 

 Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 

vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final; 

 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no Art. 33 da lei 

federal n° 12.305/2010, e de outras ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
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 Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos de que trata o Art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no 

Art. 33; 

 Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento; 

 Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

 Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência 

do plano plurianual municipal. 

 

À época do desenvolvimento do Plano não foram realizadas audiências públicas e, 

até o presente momento o Plano não foi reconhecido através de sua aprovação em 

Lei e carece de uma atualização, visto que foi elaborado em 2012 e há prerrogativa 

legal que sua revisão ocorra em no máximo a cada 4 anos.  

 

Por fim, vale ressaltar que a partir da elaboração do PMGIRS o município atualizou 

sua política e diretrizes sobre a limpeza urbana municipal, através da Lei 

Complementar nº 188, de 30 de dezembro de 2014 que “Dispõe sobre a política e 

as diretrizes da Limpeza no Município de Contagem e dá outras providências”. 

 

 

2.4. MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECÍFICOS NO MUNICÍPIO 

 

Os dados aqui apresentados são baseados nas informações fornecidas pela 

municipalidade, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – 

Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana; com base no Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Contagem (2012) e, com base em outras fontes 

de pesquisa Estaduais e Nacionais tais como os dados existentes no SINIR – 

Sistema Nacional de Informações em Resíduos do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA).  

 

Serão apresentados dados relativos aos principais resíduos gerados no município, 

conforme a classificação constante na Lei n° 12.305/2010.  
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Para melhor organização do presente documento os dados relativos à geração de 

resíduos sólidos domiciliares, ou seja, aqueles coletados pela coleta convencional e 

coleta seletiva serão apresentados em item específico, mais adiante no diagnóstico. 

 

2.4.1. Resíduos Sólidos Industriais e de Mineração 
 

O município de Contagem apresenta-se como potencial gerador desses tipos de 

resíduos uma vez que possui amplo cenário produtivo no setor secundário. Os 

ramos de atuação da geração industrial e mineral no município são variados, o que 

reflete em uma variedade considerável de tipologias de resíduos industriais.  

 

Geradores de resíduos industriais e minerais são responsáveis pelo gerenciamento 

de seus resíduos, excetuando-se aqueles equiparados a resíduos domiciliares, 

ficando obrigados a elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 

PGRS, conforme Art. 20° da PNRS, Item I. Nesse âmbito os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos são parte integrante do processo de licenciamento 

ambiental das atividades industriais pelo órgão competente do SISNAMA.  

 

O município de Contagem não possui dados referentes aos resíduos industriais e 

minerários, pois não apresenta um inventário municipal para o assunto, além do 

processo de licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento no município 

ser de responsabilidade estadual no âmbito da FEAM - Fundação Estadual de Meio 

Ambiente. 

 

A FEAM recebe anualmente os inventários de resíduos sólidos industriais e minerais 

dos empreendimentos sob sua responsabilidade, conforme a Deliberação Normativa 

do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM n° 90, de 15 de setembro de 

2005, a qual dispõe sobre a declaração de informações relativas às diversas etapas 

de gerenciamento dos resíduos sólidos industriais no Estado de Minas Gerais.  

 

O inventário de resíduos sólidos industriais para o ano base de 2013 foi publicado 

em novembro de 2014 e encontra-se disponível para consulta no site da Fundação.  
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As indústrias que devem apresentar anualmente seus inventários de resíduos com 

base na DN COPAM n° 90/2005 são as indústrias conforme listagem do Quadro 17: 

 
Quadro 17: Indústrias que apresentam Inventários de Resíduos conforme DN COPAM n° 90/05. 

Indústria de produtos Minerais Não-Metálicos; Indústria de Papel e Papelão 

Siderurgia com Redução de Minério; Indústria da Borracha 

Indústria Metalúrgica - Metais Ferrosos; Indústria de Couros e Peles 

Indústria Metalúrgica - Metais não Ferrosos; Indústria de Produtos Químicos 

Indústria Metalúrgica – Fabricação de 

artefatos 

Indústria de Produtos Farmacêuticos e 

Veterinários 

Indústria Metalúrgica - Tratamentos Térmicos, 

Químicos e Superficiais 
Indústria de Produtos de Matérias Plásticas 

Indústria Mecânica Indústria Têxtil 

Indústria de Material Eletroeletrônico 
Indústria de Vestuário, Calçados e Artefatos 

de Tecidos em Couros. 

Indústria de Material de Transporte Indústria de Bebidas e Álcool 

Indústria da Madeira e de Mobiliário Indústrias Diversas 

Processamento, Beneficiamento, Tratamento 

e/ou Disposição Final de Resíduos. 
 

Fonte: Deliberação Normativa COPAM nº 90, de 15 de setembro de 2005. 

 

O município de Contagem está inserido na Superintendência Regional de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SUPRAM “Central”, com sede no 

município de Belo Horizonte.  

 

Esta Superintendência compreendeu no ano de 2013, 32,6% da distribuição de 

indústrias no Estado, sendo a mais representativa, o que corresponde à localização 

de 357 empresas, do total de 1094 empresas inventariadas no Estado naquele ano 

(FEAM, 2014).   

 

O município de Contagem, segundo inventário estadual de resíduos industriais 

(FEAM, 2014) contém 57 empresas catalogadas no documento, o que corresponde 

a 5,2% do total de empresas abordadas, nos 189 municípios objeto de análise pelo 

inventário (equivalente a 22% do total de município de Minas Gerais, igual a 853 

municípios). Segundo a FEAM (2014) é quarto lugar entre os municípios com maior 

concentração de indústrias catalogadas pelo inventário, atrás apenas de Itaúna, 

Betim e Nova Serrana.  
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O total de resíduos inventariados no Estado no ano de vigência de 2013 

correspondeu a 156.502.114,38 toneladas (FEAM, 2014). Os maiores quantitativos 

são representados pelos resíduos do beneficiamento mineral (34,92%); escórias de 

alto forno (13,35%); bagaço de cana (5,75%), seguidos de outros de menor 

percentual em relação ao total de resíduos inventariados.  

 

Segundo a NBR 10.004/2004, os resíduos perigosos (Classe I) correspondem a 

3,46% de todos os resíduos gerados no Estado e o restante, 96,54% corresponde a 

resíduos Classe II – não perigosos.  

 

Em números, 3,46% dos resíduos perigosos equivalem à geração de 5.409.429, 15 

toneladas e 96,54% corresponde a 151.092.685,23 toneladas (total 156.502.114,38 t 

de resíduos industriais).  

 

Os resíduos Classe II gerados (96,54% do total) podem ser ainda discretizados 

segundo sua classificação pela norma pertinente, o que resulta em: 93,74 % - 

resíduos não inertes; 2,80% resíduos inertes.  

 

A regional em que Contagem está inserida (SUPRAM Central) gera 1.335.434,17 

toneladas (t) de resíduos perigosos ou Classe I no Estado (FEAM, 2014).  

 

A seguir apresenta-se uma compilação de dados de geração de resíduos industriais 

e minerais através do histórico constante nos Inventário de Resíduos Industriais nos 

anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (estes últimos apresentados em detalhes 

anteriormente), para o Estado de Minas Gerais, emitidos pela FEAM. O Quadro 18 

apresenta o número de indústrias e empresas inventariadas pela FEAM nos anos 

consultados (2010 a 2013).  

 
Quadro 18: Quantidade de Indústrias inventariadas pela FEAM (2010 a 2013). 

Ano Indústrias catalogadas nos Inventários anuais - FEAM 
2010 456 
2011 1083 
2012 1083 
2013 1094 

Fonte: FEAM – Inventários anuais resíduos industriais, 2013.  
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O Quadro 19 apresenta os volumes totais (em toneladas) inventariados pela FEAM 

nos anos consultados. Em outra forma, os dados de volumes gerados (t) 

apresentados graficamente (Figura 25).  

 
Quadro 19: Quantidade de Indústrias inventariadas pela FEAM (2010 a 2013). 

Ano Volume total (t) de resíduos industriais e minerais inventariados - FEAM 
2010 96.349.582,93 
2011 210.879.507,17 
2012 132.774.750,33 
2013 156.502.114,38 

Fonte: FEAM – Inventários anuais resíduos industriais, 2013. 

 
Figura 25: Volumes (t) resíduos industriais e minerais inventariados (2010 a 2013). 

 
Fonte: FEAM – Inventários anuais resíduos industriais 2013.  

 

A seguir, os percentuais dos resíduos industriais/minerais gerados catalogados nos 

inventários, segundo sua periculosidade pela NBR 10.004/2004 (Figura 26).  
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Figura 26: Percentuais resíduos perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe II) - (2010 a 2013). 

 
Fonte: FEAM – Inventários anuais resíduos industriais, 2013.  

 

A destinação aos resíduos gerados é variada, em função das tipologias de resíduos 

industriais e minerais gerados. Segundo o inventário da FEAM (2014) para o ano 

base 2013, os destinos mais utilizados em percentual para os resíduos inventariados 

são: barragem de rejeitos (43,02% do total); reutilização externa (21,91%); utilização 

em caldeira (6,21%); fertirrigação (5,43%), Incorporação em solo agrícola (4,74%); 

outros destinos variados (17,82%).  

 

2.4.2. Resíduos de Serviços da Saúde - RSS 
 

Os resíduos de serviços da saúde – RSS, além das classificações no âmbito 

municipais são geridos pela Resolução CONAMA N° 358/2005, pela RDC da 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária n° 306/2004.  

 

Cabe à Diretoria de Vigilância Sanitária municipal, ligada a Secretaria Municipal de 

Saúde, o acompanhamento das unidades de serviços municipais e estabelecimentos 

de prestadores de serviços de saúde privados quanto à elaboração e implementação 

de seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde, conforme 

RDC ANIVISA n° 306/2004 e PNRS e, no âmbito do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde, elaborado em 2007.  
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No âmbito dos geradores de RSS no município, a coleta, tratamento e a destinação 

final são realizados através da gerência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, cujo serviço é terceirizado. São gerenciados os RSS Grupo A4 e animais 

mortos (Resíduos de saúde infectantes Grupo A tipo A4).  

 

Resíduos de serviços Grupo A4, pela RDC ANVISA N° 306/2004 são aqueles: 

Resíduos e materiais infectantes, identificados pelo símbolo conforme consta na 

NBR 7500 (ABNT) e através de sacos com rótulos fundo branco leitoso e símbolos 

na cor preta. 

 

A Prefeitura realiza a coleta e a destinação final destes resíduos, quando é enviado 

para o Aterro Sanitário os resíduos dos Grupos D e A4. Os demais resíduos são 

coletados por empresas especializadas, e realizam todo o processo, que passa por 

coleta, transporte, tratamento e destinação final. 

 

Podem ser identificados por: kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; 

filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de 

amostras de laboratórios e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter 

agentes Classe de Risco 4 e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido ou com suspeita de contaminação de príons; tecido adiposo 

proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia 

plástica que gere esse tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, que não contenham líquidos corpóreos ou sangue 

na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes 

de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação 

diagnóstica; carcaças; peças anatômicas; vísceras, e outros resíduos provenientes 

de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações; cadáveres de animais provenientes de 

serviços de assistência; bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-

transfusão.  
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São coletados RSS de estabelecimentos de serviços da saúde tais como: unidades 

de saúde municipais, hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, pronto 

- socorros, postos de atendimento de saúde, laboratórios, drogarias, farmácias e 

estabelecimentos congêneres. A coleta e a destinação são realizadas, havendo a 

cobrança correspondente pelos serviços prestados aos estabelecimentos privados 

atendidos pela coleta municipal através da quantidade coletada (t) sendo a cobrança 

pela Secretaria Municipal de Fazenda. Há em alguns estabelecimentos coleta 

terceirizada através de empresas especializadas que garantem o transporte, 

tratamento e destinação final. 

 

As Figuras 27 apresentam um dos veículos utilizados para a coleta desse tipo de 

resíduos no município (compactador).  

 
Figura 27: Veículo utilizado para coleta de RSS no município. 

  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 2015.  

 

Os estabelecimentos no município atendidos pelo Aterro Sanitário Municipal de 

Contagem a partir do pagamento pelo serviço de disposição final ambientalmente 

adequada (geradores privados) são conforme os quantitativos apresentados no 
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Quadro 20. São atendidos no aterro 372 estabelecimentos no município (privados e 

públicos) geradores de RSS.  

 
Quadro 20: Estabelecimentos geradores de RSS atendidos pelo Aterro Sanitário Municipal – 

disposição final. 
Tipo de estabelecimento Quantitativo 
Consultórios Odontológicos 119 

Clínicas Veterinárias 26 
Drogarias 30 

Postos de Saúde 87 
Hospitais 32 

Escolas Municipais 3 
Laboratórios 21 

Clínicas Médicas 21 
Asilos 3 

Centros Geriátricos 3 
Estabelecimentos de Tatuagem, piercings e similares. 3 

Centros Sociais Urbanos 5 
Centros de Fisioterapia e similares 1 

Consultórios Ginecológicos 2 
Outros 16 

Total de estabelecimentos geradores de RSS 372 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Secretaria Adjunta de Limpeza 

Urbana (2015).  
 

Os volumes coletados são conforme as informações oriundas da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, segundo as pesagens desses tipos de 

materiais que chegam ao Aterro Sanitário Municipal (volumes totais de geradores 

privados e geradores municipais), apresentados no Quadro 21 e graficamente na 

Figura 28. O aterro sanitário municipal é o destino final desses resíduos no 

município.  
 

Quadro 21: Quantitativo de RSS recebidos no aterro municipal Perobas (2013 e 2014). 
Mês/Ano RSS Mês/Ano RSS 

jan/13 65,18 jan/14 70,10 
fev/13 57,50 fev/14 48,44 
mar/13 70,48 mar/14 58,18 
abr/13 74,65 abr/14 65,60 
mai/13 65,65 mai/14 73,12 
jun/13 64,07 jun/14 64,37 
jul/13 76,21 jul/14 68,81 

ago/13 17,85 ago/14 67,42 
set/13 60,60 set/14 69,93 
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Mês/Ano RSS Mês/Ano RSS 
out/13 70,76 out/14 67,64 
nov/13 72,04 nov/14 64,79 
dez/13 76,44 dez/14 66,50 

Total (t) 771,43 Total (t) 784,90 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (2015).  

 
 Figura 28: Quantitativo de resíduos de serviços de saúde – RSS recebidos no aterro sanitário 

– 2013 e 2014. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

2.4.3. Resíduos da Construção Civil - RCC 
 

Os resíduos da construção civil podem ser gerenciados através das diretrizes da 

Resolução CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, a qual estabeleceu diretrizes, 

critérios e procedimentos para o gerenciamento de resíduos da construção civil.  

 

No âmbito municipal discorre sobre o tema principalmente a Lei Complementar 

Municipal n° 188/2014, Seção II: 

 
Art. 29: O entulho de obras deverá ser acondicionado 

em recipientes, sendo a remoção e destinação de 

responsabilidade do gerador, facultado ao município 
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disponibilizar pontos para recebimento desses materiais 

de até 2 m³.  

 

O PMGIRS (2012) de Contagem menciona que os resíduos da construção civil no 

município são divididos em três categorias principais: 

 Resíduos provenientes de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – 

URPV (ou ainda denominados como ECOPONTOS); Podem ser descritos 

como coleta em caçambas. 

 Resíduos provenientes da Remoção Mecanizada; 

 Resíduos provenientes da Remoção Manual.  

 

Os dois últimos itens referem-se a resíduos coletados através dos serviços de 

Limpeza Urbana empreendidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, na Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana Municipal. Os serviços ocorrem, 

em especial, através da remoção de entulhos em locais de descarte irregular (pontos 

viciados em logradouros públicos e terrenos privados). Sobre o tema tem-se ainda o 

que contempla a Lei n° 188/2014 em seu Art. 31: 

 
Art. 31: É proibido abandonar ou descarregar entulho de 

obras e restos de aparas de jardins, pomares e hortas 

em logradouros e outros espaços públicos do município 

ou em qualquer terreno privado. 

 

O município conta com um programa de conscientização da população para a 

questão dos descartes irregulares de entulhos e resíduos da construção civil, que é 

um problema crônico em todo o município. O programa tem como ação a 

implantação de placas educativas em locais “viciados” pelo descarte irregular desses 

tipos de resíduos.  

 

Há a disponibilização de locais de recebimento de pequenos volumes de resíduos 

ocorre através das URPV – Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes ou 

ECOPONTOS (recebem até 2 m³ por gerador), gerenciados pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Os ECOPONTOS recebem vários tipos de 

resíduos, entre eles os da construção civil, podendo receber madeira, restos de 

poda, materiais recicláveis, móveis inservíveis, entre outros. Essa quantidade que o 
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município propõe-se ao gerenciamento através desses locais (até 2 m³) refere-se ao 

que consta na Lei n° 188/2014, Art. 29, demonstrado acima. 

 

Os ECOPONTOS do município têm sido sistematicamente implantados e/ou 

revitalizados de acordo com as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

conforme NBR 15.112. A Figura 29 a seguir exemplifica o modelo pretendido e/ou 

adotado no município de Contagem. 

 
Figura 29: Exemplo de ECOPONTO, segundo MMA – NBR 15.112. 

 
Fonte: MMA, 2004.  

 

Descrição do Modelo de Ecopontos de Contagem 
 

Em Contagem, há anos a comunidade e a Prefeitura Municipal enfrentam diversos 

problemas com a disposição irregular desses resíduos em vias públicas e terrenos 

baldios. Foram disponibilizados locais para recebimento de pequenos volumes de 

entulhos, compostos por caçambas estacionárias com rampa de acesso para 

carroças e pequenos veículos, que, entretanto, demandam adequações na estrutura 

implantada, bem como na forma de operação, sendo esses denominados como 

Ecopontos. 

 

Para auxiliar na resolução deste problema, a Prefeitura de Contagem, por meio do 

Departamento de Limpeza Urbana, elaborou a Lei Municipal n° 188 de 30 de 

dezembro de 2014 que dispõe sobre a política e as diretrizes da limpeza no 
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Município de Contagem e dá outras providências e revogou a Lei n° 2.627, de 01 de 

agosto de 1994. Além disso, a prefeitura municipal de Contagem sempre realizou 

diversas ações e campanhas, as quais contribuíram para a preservação do meio 

ambiente e para a qualidade de vida da população de Contagem, com foco na 

conscientização das pessoas, limpeza dos resíduos da construção civil e volumosos, 

mutirões em combate a doenças causadas por transmissores que aproveitam da 

disposição inadequada desses resíduos, entre outras ações de educação ambiental.  

 
Também conhecidos como Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes 

(URPV‟s) ou Centrais de Entulho, são os locais adequados para o recebimento de 

resíduos de construção em pequenos volumes (até aproximadamente 2 m3), 

normalmente transportados por carroceiros ou utilitários pequenos, e resíduos 

volumosos. 

 

Os resíduos dispostos nestes locais são bastante heterogêneos, sendo encontrados 

resíduos de construção civil misturados a resíduos domésticos, restos de podas e 

capinas e outros bagulhos. Assim, estima-se que, cerca de 80% dos resíduos 

dispostos nas caçambas destes locais são efetivamente resíduos de construção e 

demolição. 

 

Mesmo contando com infraestrutura simples, estes locais têm fundamental 

importância para a redução e eliminação dos pontos de descarte clandestino de 

entulhos na cidade. São alternativas viáveis para a disposição de pequenos volumes 

de entulhos, gerados diariamente, visto que, por todo o município, existem inúmeras 

pequenas reformas, ampliações e construções em andamento.  

 

A situação da disposição de entulhos da construção civil e resíduos volumosos no 

município de Contagem não diferem da maioria dos municípios brasileiros. Parte do 

entulho coletado é descartada em margens de córregos, terrenos baldios e ruas sem 

pavimentação. Entretanto, a implantação dos Ecopontos, sendo esses locais de 

recebimento de pequenos volumes foi fundamental para reduzir o número e o 

volume de resíduos em locais de disposição irregular. 
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Os entulhos e os resíduos provenientes dos Ecopontos, dos serviços de remoção 

mecanizada e manual realizados pela Prefeitura são dispostos no Aterro Sanitário 

Municipal, localizado na Av. Helena Vasconcelos Costa, 201 - Bairro Perobas, visto 

que se apresentam bastante misturados a outros tipos de resíduos, como restos de 

podas e capinas e resíduos domiciliares. 

 

Para a disposição dos resíduos de construção coletados por empresas terceirizadas 

contratadas pelo gerador, o município contava com o Aterro de Inertes, localizado no 

Bairro Jardim Laguna, em área cedida pela CEASA. Anteriormente à implantação do 

aterro de resíduos inertes, essa área encontrava-se bastante erodida e o solo do 

local era carreado para o Córrego Sarandi, contribuindo para o assoreamento da 

Lagoa da Pampulha.  

 

Com o encerramento das atividades do Aterro de Resíduos Inertes da área da 

CEASA, a Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Urbana, licenciou um novo 

aterro localizado no Bairro São Sebastião, após o proprietário da área assinar um 

termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura para a recuperação da área 

degradada. Atualmente os resíduos coletados por empresas de aluguel de 

caçambas destinam seus resíduos para áreas de transbordo e triagem – ATT e 

aterros de inertes privados.  

 

Adequação efetiva dos Ecopontos para o recebimento de Pequenos Volumes 
 

As deposições clandestinas de entulho têm origem basicamente nos pequenos 

geradores desses materiais, que muitas vezes não geram resíduos em quantidades 

suficientes para a locação de caçambas e não contam com os serviços porta-a-porta 

de remoção desses materiais pelo Poder Público. Dessa forma, a disponibilização 

de Ecopontos em locais estratégicos é uma alternativa viável para a destinação 

desses pequenos volumes de entulho de construção e combate às deposições 

clandestinas. 

 

Para implementar o combate às deposições clandestinas proveniente de pequenos 

geradores os Ecopontos deverão contar também com o recebimento de materiais 

recicláveis na forma de LEV’s (Locais de Entrega Voluntária). 
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Os ECOPONTOS no município funcionam diariamente de segunda-feira a sábado, 

das 08 às 16 horas e contam com um encarregado em cada local que tem como 

atribuição o recebimento dos resíduos e organização/manutenção do local. A 

Localização dos ECOPONTOS ou URPV em Contagem é apresentada no Quadro 

22 e espacialmente na Figura 30. São 27 ECOPONTOS/URPV dispostos no 

município atualmente. 

 
Quadro 22: Localização dos ECOPONTOS – URPV em Contagem. 

Ecoponto Região Admin. Bairro Endereço / Referencia 

1 E Riacho Durval de Barros Rua Halley em frente ao nº 254 

2 E Riacho Inconfidentes Av. Cel. Jove Soares em frente ao nº 202 

3 E Riacho Riacho das Pedras Av. Rio Volga em frente ao nº 1165 

4 E Sede Fonte Grande Av. Prefeito Gil Diniz em frene ao nº 162 

5 E Eldorado Bela Vista R. Padre Jose Diniz ao lado do nº 01 

6 E Sede  Bernardo Monteiro R. Reginaldo Souza Lima em frente ao nº 424 

7 E Perolândia Petrolândia R. Refinaria Duque de Caxias em frente ao Posto ALE 

8 E Ressaca Balneário da Ressaca R. Carlos Pinheiro Chagas em frente ao nº 560 

9 E Nacional Nacional Av. Pedro Alvares Cabral ao lado do nº 745 

10 E Nacional Amendoeiras R. Francisco Norberto da Costa ao lado do n° 621 

11 E Sede Maracanã Av. Carmelita Drummond Diniz ao lado do nº 20 

12 E Ressaca Oitis Rua 4 em frente ao nº 119 

13 E  Industrial Jd. Industrial R. Guilherme Cyrisnne c/ rua Rio Branco  

14 E Eldorado Eldorado R. Barão do Nascimento.  

15 E Nacional Vila Francisco Mariano Av. Das Caçambas em frene ao nº 103 

16 E Nacional Conj. Confisco Rua O em frente ao nº 165 

17 E Eldorado Agua Branca R. Dr. Cassiano ao lado do nº 66 

18 E Petrolândia Sapucaias Av. Das Tulipas em frene ao Parque Sapucaias. 

19 E Petrolândia Lucio de Abreu R. Araucárias em frente ao n º 35 

20 E Petrolândia Tropical Rua 34 atrás da Igreja nº 665 

21 E Ressaca Novo Boa Vista R. Mandarim ao lado do nº 20 

24 E Vargem das Flores Darcy Ribeiro R. Estela Diniz Macedo em frente ao nº 790 

25 E Vargem das Flores Nova Contagem R. Maria Jose Chiodi ao lado do nº 107 

26 E Vargem das Flores Estaleiro 1 R. São Miguel em frente ao nº 229 

27 E Ressaca São Joaquim R. Aguas Marinhas em frente ao nº 30 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 2015.  
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Figura 30: Localização dos ECOPONTOS – URPV em Contagem. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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As Figuras 31 a 36 a seguir mostram fotografias obtidas no município que 

apresentam as condições de ECOPONTOS municipais (exemplos das regionais 

Vargem das Flores e Riacho, respectivamente). 

 
Figura 31: ECOPONTO localizado no Bairro Nova Contagem – Regional Vargem das Flores. 

  

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Figura 32: ECOPONTO localizado no bairro Riacho das Pedras - Regional Riacho. 

 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 
Figura 33: Placa de Identificação do Ecoponto. 

 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, abril de 2016. 
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Figura 34: Caçamba comum e caçamba Roll on Roll off para descarte de materiais inservíveis. 

 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, abril de 2016. 

 
Figura 35: Agente do Ecoponto 

  
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, abril de 2016. 

 
Figura 36: Containers 

  
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente, abril de 2016. 

 

Os volumes gerados de resíduos da construção civil no município são com base nas 

pesagens desses resíduos que chegam ao aterro sanitário municipal (Perobas), 

conforme se apresenta a seguir.  
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Chegam também ao aterro os resíduos oriundos de caçambas de empresas 

especializadas, as quais disponibilizam os serviços aos munícipes, pagando ao 

município pelo serviço de disposição desses materiais no aterro.    

 

A média de resíduos da construção civil e entulhos coletados e enviados ao aterro 

sanitário no período de 2013 e 2014 não variou muito, ficando em cerca de 98.500 

toneladas (Quadro 23).  

 
Quadro 23: Quantitativo de resíduos da construção civil – RCC recebidos no aterro sanitário 

Perobas (2013 – 2014). 

Mês/Ano 
Rem. 

mecan. 
(2013) 

Rem. 
manual 
(2013) 

Rem. 
caçamba 

(2013) 
Mês/Ano 

Rem. 
mecan. 
(2014) 

Rem. 
manual 
(2014) 

Rem. em 
caçamba 

(2014) 

jan/13 6743,13 301,68 3074,95 jan/14 4324,45 328,93 4161,34 
fev/13 2698,94 245,02 4038,33 fev/14 3784,15 280,78 3917,93 
mar/13 1536,39 300,39 5685,99 mar/14 4877,23 281,84 4397,96 
abr/13 1090,79 178,62 4248,01 abr/14 5794,04 253,78 4769,74 
mai/13 4596,97 310,13 4203,40 mai/14 4312,21 210,23 5142,00 
jun/13 4472,17 293,31 3803,03 jun/14 1346,56 221,16 4557,68 
jul/13 4507,62 322,50 4472,88 jul/14 1639,97 248,75 5141,20 

ago/13 1190,20 72,94 1500,45 ago/14 2625,23 206,29 5807,57 
set/13 6589,70 247,78 3571,08 set/14 2679,42 204,07 5480,20 
out/13 7367,27 322,27 4339,21 out/14 2747,33 177,64 4953,19 
nov/13 4255,98 283,42 4179,10 nov/14 2442,98 212,38 3865,40 
dez/13 3484,80 348,73 4085,52 dez/14 2438,22 298,71 3889,75 

Total (t) 48533,96 3226,79 47201,95 Total (t) 39011,79 2924,56 56083,96 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, março de 2015. 

 

Os dados apresentados na forma gráfica são conforme Figura 37 e Figura 38, 

exemplificando a remoção mecanizada/caçambas e remoção manual, 

respectivamente. 
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Figura 37: Quantitativo de resíduos da construção civil – RCC recebidos no aterro sanitário 
Perobas (2013 – 2014) – Remoção mecanizada e em caçambas (URPV – Ecoponto). 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 
Figura 38: Quantitativo de resíduos da construção civil – RCC recebidos no aterro sanitário 

Perobas (2013 – 2014) – Remoção manual. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Os resíduos de construção civil recebidos são utilizados como material de cobertura 

no Aterro Sanitário Municipal.  

 

Os grandes geradores de resíduos da construção civil são orientados a elaborar 

seus Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção – PGRS, conforme a 

PNRS – Lei n° 12.305/2010, prevendo destinação adequada através de aterros 

devidamente licenciados. Essa indicação é inclusive prevista no PMGIRS de 

Contagem (2012).   

 

2.4.4. Resíduos Agrossilvopastoris 
 

Os resíduos agrossilvopastoris são aqueles originários de atividades de 

agropecuária e de silvicultura, incluindo-se os insumos utilizados nessas atividades. 

Geradores desse tipo de resíduos são obrigados a elaborar os seus Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal n° 12.305/2010, Art. 20°. 

A apresentação desses Planos fica aos órgãos do SISNAMA – Sistema Nacional do 

Meio Ambiente, criado através da Lei Federal n° 6.983/1981 (Lei da Política Nacional 

de Meio Ambiente) ou ainda do SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária, coordenado pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

 

O município de Contagem não possui informações catalogadas sobre o 

gerenciamento desses tipos de resíduos sólidos junto às Secretarias municipais 

(Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS).  

 

O SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, 

vinculado do Ministério do Meio Ambiente (MMA) possui dados de diagnósticos no 

tema, realizados para acompanhamento das metas do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos (versão preliminar MMA, 2012), cujos dados embasam o presente item. 

 

Os resultados da geração de resíduos vinculados à produção agrícola, pecuária e 

seus insumos no Brasil relacionam-se diretamente às culturas e atividades mais 

praticadas por região e por Estado, o que é uma relativização óbvia. Por exemplo: é 
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natural que o Estado de São Paulo gere alta quantidade de resíduos de origem na 

produção de cana-de-açúcar e que o estado do Mato Grosso igualmente produza 

grandes quantitativos de resíduos oriundos da atividade produtiva ligadas ao milho e 

soja, por exemplo.  

 

Para fins de quantificação dos volumes gerados para esses tipos de resíduos 

sólidos, apresentam-se a seguir alguns dados relacionados a algumas culturas e 

insumos genéricos a produção agropecuária, com base nos dados do SINIR (MMA, 

2011).  

 

O Quadro 24 apresenta a geração de resíduos vinculada às culturas principalmente 

ocorrentes no Brasil e no Estado de Minas Gerais. Já o Quadro 25 apresenta a 

quantificação de resíduos relacionados a insumos da produção agrícola, tais como 

as embalagens de agrotóxicos e fertilizantes.  
  

Quadro 24: Resíduos Agrossilvopastoris – Brasil e Minas Gerais. 

Cultura 
Quantidade gerada (t) 

Brasil (t) 
Minas Gerais 
(t) % 

Soja 41.862.129 2.008.545 4,80% 
Milho 29.432.679 3.791.196 12,88% 

Cana-de-açúcar (bagaço e tortas de filtro) 201.208.836 17.515.232 8,71% 
Cana-de-açúcar (vinhaça) 604.255.464 52.545.695 8,70% 

Feijão 1.847.983 319.205 17,27% 
Arroz 2.530.087 25.662 1,01% 
Trigo 3.033.315 60.587 2,00% 
Café 1.219.495 597.744 49,02% 

Cacau 83.024 38 0,05% 
Banana 99.645 9.314 9,35% 
Laranja 8.825.281 359.994 4,08% 

Côco-da-bahia 405.012 8.374 2,07% 
Castanha de caju 80.484 0 0,00% 

Uva 300.460 2.590 0,86% 
Fonte: MMA/SINIR, 2011. 
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Quadro 25: Resíduos de insumos – Brasil e Minas Gerais – embalagens de agrotóxicos e 
fertilizantes. 

Tipo de resíduo (insumo) 
Quantidade gerada (t) 

Brasil (t) Minas Gerais 
(t) % 

Embalagens lavadas 28.779,23 2.272,21 7,90% 
Embalagens não lavadas 2.486,47 333,263 13,40% 
Total 31.265,69 2.605,48 8,33% 

Fonte: MMA/SINIR, 2011. 

 

É possível observar que as culturas mais abrangentes no Estado são: café, milho, 

cana-de-açúcar, feijão, banana, com expressiva produção no cenário nacional e 

consequentemente quantidade gerada de resíduos dessas produções.  

 

Quanto à destinação de resíduos agrossilvopastoris e rurais o SINIR apresenta os 

dados a seguir (Quadro 26). A maior parcela dos resíduos gerados nas propriedades 

rurais são queimados ou enterrados nas propriedades (73,4% de toda produção 

estadual de resíduos). Apenas 23% é coletado e destinado em outras formas.  

 
Quadro 26: Resíduos de insumos – Brasil e Minas Gerais – embalagens de agrotóxicos e 

fertilizantes. 

Destinação 
Porcentagem de domicílios (%) 
Brasil Minas Gerais 

Coletado; 31,6 23,3 
Queimado ou enterrado na propriedade; 59 73,4 
Jogado em terreno baldio ou logradouro; 8,5 2,6 

Jogado em rio, lago ou mar; 0,3 0,0 
Outro destino; 0,4 0,5 

Fonte: MMA/SINIR, 2011. 

 

2.4.5. Resíduos de Serviços de Transportes 
 

Esses resíduos são aqueles gerados em ambientes como portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários. O município de Contagem não 

conta com informações sobre o gerenciamento desses tipos de resíduos sólidos.  

 

 

 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 126 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

95 

2.4.6. Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico 
 

Quanto aos resíduos originados dos serviços públicos de saneamento básico, 

destaca-se para o município aqueles gerados pela COPASA – Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais S.A. Além disso, são resíduos desse tipo todos 

aqueles gerados no ambiente urbano do município, objeto de abordagem do 

presente Plano em todo o seu escopo (RSU).  

 

Os lodos originados das estações de tratamento de efluentes sanitários presentes 

no município e operadas pela COPASA bem como das estações de tratamento de 

água do município, igualmente operadas pela Companhia são enviados ao aterro 

sanitário na frente de operação. Os volumes conforme os dados medidos no aterro 

são apresentados a seguir, disponibilizados pela Prefeitura Municipal. 

Os lodos de estações de tratamento de água (ou do abastecimento de água) e de 

esgoto sanitário do município recebem tratamento prévio antes de ser encaminhado 

ao aterro sanitário municipal, cujo objetivo desses tratamentos é o de reduzir seu 

volume e o teor de matéria orgânica (COPASA, 2015 – www.copasa.com.br).  

Os tratamentos prévios utilizados são:  
 

 Adensamento do lodo (utilizando adensadores por gravidade, flotadores por 

ar dissolvido, centrífugas, e presas desaguadoras);  

 Estabilização da matéria orgânica (utilizando digestão anaeróbia/aeróbia, 

tratamentos químicos, secagem térmica por peletização);  

 Desidratação (utilizando leitos de secagem, centrífugas, prensas e filtros 

prensa).  

 
Podem ainda ser acrescentados a esse tipo de resíduos aqueles originados da 

limpeza de fossas e outros sistemas de tratamento de esgotos sanitários individuais, 

realizados por empresas especializadas no município. O aterro sanitário municipal 

no entanto apenas recebe resíduos de esgotos da limpeza de fossas de coletas 

realizadas pela Prefeitura de caminhões limpa-fossa de residências que ainda não 

são atendidas pelo sistema coletivo de esgotamento sanitário da COPASA. O Aterro 

não recebe esses resíduos de empresas particulares. Essas, descarregam seus 
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resíduos diretamente nas estações operadas pela COPASA ou em outras estações 

privadas com essa finalidade existentes no município.  

 

Os volumes desses tipos de resíduos são conforme as pesagens de recebimento 

destes no aterro sanitário municipal, obtidos com s Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos (Quadro 27), no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2015. 

 
Quadro 27: Quantitativo de resíduos de serviços de saneamento recebidos no aterro sanitário 

– 2013 e 2014. 

Mês/Ano Limpeza de 
fossas 

Abast. de 
água Mês/Ano Limpeza de 

fossas 
Abast. de 

água 

jan/13 2373,73 0 jan/14 3011,38 701,43 
fev/13 1865,23 0 fev/14 2753,91 1047,38 
mar/13 2213,97 0 mar/14 2697,58 662,84 
abr/13 1539,01 0 abr/14 2866,81 501,76 
mai/13 2654,36 0 mai/14 1935,98 698,39 
jun/13 2509,93 0 jun/14 1889,14 587,82 
jul/13 3300,49 0 jul/14 2136,97 773,43 

ago/13 876,66 168,57 ago/14 1913,83 814,3 
set/13 2698,84 659,78 set/14 1747,92 1085,49 
out/13 3492,62 537,63 out/14 1394,66 549,43 
nov/13 2882,08 343,92 nov/14 1234,08 265,2 
dez/13 2817,31 210,29 dez/14 1425,71 212,23 

Total (t) 29224,2 1920,2 Total (t) 25008,0 7899,7 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, março de 2015 

 
Em média, o aterro recebeu cerca de 32.000 toneladas desse tipo de resíduo entre 

os anos de 2013 e 2014. A Figura 39 apresenta os quantitativos na forma gráfica 

para o período para os resíduos de lodos de limpeza de fossas.  



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 128 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

97 

Figura 39: Quantitativo de resíduos de serviços de saneamento recebidos no aterro sanitário – 
2013 e 2014 – Lodo de limpeza fossas. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

A Figura 40 apresenta os quantitativos na forma gráfica para o período para os 

resíduos dos processos de tratamento de água de abastecimento público municipal.  
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Figura 40: Quantitativo de resíduos de serviços de saneamento recebidos no aterro sanitário – 
2013 e 2014 – Lodo de serviços de abastecimento de água. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

2.4.7. Resíduos de Serviços da Limpeza Urbana 
 

Pela Lei Municipal n° 188/2014 são resíduos classificados como Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU). Os resíduos da limpeza urbana são aqueles originados das 

atividades de varrição, poda, capina, limpeza de vias, logradouros públicos, limpeza 

de feiras livres e outros serviços realizados para a manutenção e a limpeza urbana 

do município. 

 

As atividades são realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, junto a Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana. O município realiza as 

seguintes atividades: 

 

 Varrição: 

a) Varrição manual de vias de logradouros públicos; 

b) Varrição manual, lavagem e desinfecção de vias públicas pós-feiras livres; 

c) Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; 
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d) Fornecimento e manutenção de cestos para coleta se resíduos leves (lixeiras 

públicas). 

 

 Capina e Roçada: 

a) Capina manual de vias e logradouros públicos em pavimento asfáltico; 

b) Capina manual de vias e logradouros sem pavimentação; 

c) Capina de meio fio de vias e logradouros públicos; 

d) Capina mecanizada de vias e logradouros públicos com pavimentação 

poliédrica, paralelepípedo e blocos de concreto; 

e) Roçada mecanizada; 

f) Serviços emergenciais e serviços diversos de limpeza urbana; 

 
Segundo o PMGIRS (2012) são atendidos pelos serviços de varrição, capina e 

roçada, nas Regiões Administrativas do município o total de cerca de 1.332,90 km 

de vias e logradouros públicos.  

 

Os quantitativos abaixo apresentados (Quadro 28) são relativos às pesagens 

realizadas no Aterro Sanitário Municipal, devido ao envio desses tipos de resíduos 

para a disposição final. Resíduos da limpeza urbana são utilizados de forma 

complementar como cobertura do aterro sanitário municipal.  

 
Quadro 28: Quantitativo de resíduos da limpeza urbana (varrição, poda, capina) recebidos no 

aterro sanitário – 2013 e 2014. 
Mês/Ano Varrição Poda Mês/Ano Varrição Poda Capina 

jan/13 293,71 -* jan/14 333,87 114,58 605,27 
fev/13 283,19 - fev/14 301,94 105,01 635,34 
mar/13 333,90 - mar/14 326,22 93,28 582,57 
abr/13 327,62 - abr/14 309,39 110,71 737,09 
mai/13 314,47 - mai/14 318,60 114,16 725,30 
jun/13 312,19 - jun/14 254,72 112,11 565,72 
jul/13 406,25 - jul/14 331,69 124,69 727,09 

ago/13 124,02 21,77 ago/14 343,26 125,06 658,73 
set/13 377,78 88,40 set/14 402,71 117,45 674,38 
out/13 391,52 139,07 out/14 309,74 109,66 769,31 
nov/13 329,83 127,70 nov/14 243,26 118,52 602,39 
dez/13 307,38 144,31 dez/14 264,55 119,31 291,73 

Total (t) 3801,86 524,27 Total (t) 3739,95 1364,54 7574,92 
*não mensurados (pesagens nulas). 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, março de 2015. 
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Os resíduos da capina não foram contabilizados nas pesagens do aterro no ano de 

2013 e não foram considerados na média apresentada na Figura 41 a qual 

apresenta os dados quantificados graficamente.  

 
Figura 41: Quantitativo de resíduos da limpeza urbana (varrição, poda, capina) recebidos no 

aterro sanitário – 2013 e 2014. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

A seguir, fotografias para exemplificar os serviços relacionados ao manejo de 

resíduos oriundos da limpeza urbana municipal. 
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Figura 42: Execução serviços de limpeza urbana – capina manual. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, junho 2015.  

 
Figura 43: Execução serviços de limpeza urbana – remoção mecanizada. 

 
 Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, junho 2015.  
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Figura 44: Execução serviços de limpeza urbana – limpeza pós-feiras livres. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (2015).  

 

2.4.8. Resíduos da Logística Reversa 
 

A logística reversa é entendida como (Item XII, Art. 3°, Lei Federal n° 12.305/2010): 

 
XII – logística reversa: instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada;  

 

O Art. 33 da Lei Federal n° 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS menciona que:  

 
São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante retorno dos produtos após 
o uso pelo consumidor, de forma independente do 
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de: 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim 
como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 
constitua resíduo perigoso (...); 
II – pilhas e baterias; 
III – pneus; 
IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; 
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VI – produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
 

A responsabilidade compartilhada pelos resíduos da logística reversa, também é 

definida na Lei Federal n° 12.305/2010, através dos acordos setoriais (item I, Art. 

3°): 
I – acordo setorial: ato de natureza contratual firmado 
entre o poder público e fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto; 

 

As relações entre a logística reversa, a responsabilidade compartilhada e os acordos 

setoriais podem ser ilustrados conforme o esquema da Figura 45. 

 
Figura 45: Relação entre responsabilidade compartilhada, logística reversa e acordos setoriais 

segundo PNRS. 

 
Fonte: Adaptado da Lei 12305. Ampla Consultoria. 

 

Quanto ao sistema de logística reversa o município de Contagem possui uma 

iniciativa em relação aos resíduos de pneus. 
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 Pneus 
 

O município conta com sistema de coleta, armazenamento e gestão dos pneus 

inservíveis e resíduos pneumáticos através de Termo de Cooperação firmado em 

2007 com a RECICLANIP.  

 

A RECICLANIP é uma entidade fundada em 2007 com apoio de fabricantes de 

pneus sendo responsável pela coleta e destinação de pneus em vários municípios 

brasileiros, encaminhando-os à destinação adequada ou a sua reinserção na cadeia 

produtiva dos pneus. 

 

O município recebe pneus inservíveis gerados pela população e ainda os que ela 

própria gera através de seus equipamentos, maquinários e veículos de utilização 

para a gestão pública. Pneus que são recolhidos nos serviços de limpeza urbana 

também são armazenados no local, incluindo-se os recebitos em 

ECOPONTOS/URPV. 

 

São levados para um ECOPONTO específico denominado de “ECOPONTO de 

Pneus”, mantido pela Prefeitura. Esse local tem como objetivo o recebimento e 

depósito temporário, até que sejam recolhidos pela RECICLANIP. O ECOPONTO de 

pneus fica localizado na Rua Antônio Prado de Melo n° 229. Sua fachada e 

ambiente interno são mostrados nas Figuras 46 e 47, datada de março de 2015.   

 
Figura 46: Galpão do ECOPONTO de Pneus – Rua Novo Antônio Prado de Melo. Vista externa e 

interna. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Figura 47: Alguns pneus já armazenados temporariamente no ECOPONTO de pneus municipal 
(março, 2015). 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

O local é gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

– SEMAS. Funciona diariamente, de segunda-feira a sábado, das 8 às 16 horas e 

conta com 02 funcionários para organização e recebimento dos pneus. 

 

Dados de 2010 (constantes no PMGIRS de Contagem, 2012) mencionam que o 

município recebe anualmente cerca de 7.000 pneus inservíveis. Os dados 

atualizados referentes às pesagens (em t) do quantitativo de pneus recebidos no 

ECOPONTO no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2015 são apresentados 

no Quadro 29. 
 
Quadro 29: Recepção de resíduos de pneus no ECOPONTO em toneladas (t) – 2013 a fevereiro 

2015. 
Mês/Ano Pneus Mês/Ano Pneus Mês/Ano Pneus 

jan/13 0,00 jan/14 1,36 jan/15 1,57 
fev/13 1,61 fev/14 4,47 fev/15 0,36 
mar/13 2,01 mar/14 2,87 

- - 

abr/13 31,76 abr/14 3,26 
mai/13 0,92 mai/14 3,20 
jun/13 2,84 jun/14 1,38 
jul/13 2,88 jul/14 0,36 

ago/13 0,00 ago/14 0,00 
set/13 1,14 set/14 0,89 
out/13 2,97 out/14 0,95 
nov/13 1,49 nov/14 0,41 
dez/13 0,00 dez/14 0,00 

Total (t) 47,62 Total (t) 19,15 Total (t) 1,93 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Na Figura 48 segue a localização do ECOPONTO de Pneus no município de 

Contagem.  
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Figura 48: Localização do ECOPONTO de Pneus em Contagem. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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2.4.9. Resíduos de Estabelecimentos Comerciais, de Prestação de Serviços e 
de empresas ligadas à Construção Civil. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, instituída através da Lei Federal n° 

12.305/2010, classificou os resíduos sólidos a partir da diferenciação em relação à 

sua origem e periculosidade.  

 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços podem ser os 

mais variados no cenário municipal e estão indicados na Política, conforme abaixo, 

segundo a origem: 

 
Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a 

seguinte classificação: 

 

I - quanto à origem: 

 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades 

domésticas em residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, 

limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" 

e "b"; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e 
"j"; 
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos na 

alínea "c"; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos 

e instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços 

de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção 
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civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 

terrenos para obras civis; 

 

No âmbito municipal a Lei n° 188/2014, a qual definiu a Política e Diretrizes de 

Limpeza no Município de Contagem, os identifica como aqueles inseridos nos 

resíduos sólidos domiciliares, desde que apresentando as mesmas características 

de resíduos residenciais, conforme redação abaixo: 

 
Art. 2° Quanto a Política de resíduos sólidos do município 

de Contagem, entende-se: 

 

II – resíduos sólidos domiciliares: os provenientes de 

residências, edifícios públicos e/ou coletivos, de comércio, 
serviços e industriais, desde que apresentem as mesmas 

características dos resíduos provenientes de residências;  

 

Quanto à geração, os resíduos desse tipo para serem considerados urbanos (RSU) 

devem ainda não exceder diariamente 200 quilos ou 500 litros (Art. 4°, Lei n° 

188/2014), o que vale para os resíduos comerciais e de prestadores de serviços.  

 

Ao exceder esse montante diário, os resíduos de comércios e prestadores de 

serviços passam a ser considerados resíduos sólidos especiais (RSE), os quais: 

 
Art. 2° Quanto a Política de resíduos sólidos do município 

de Contagem, entende-se: 

 

IV – resíduos sólidos urbanos especiais: os que, por seu 

volume, grau de periculosidade ou degradabilidade, ou por 

outras especificidades requeiram procedimentos especiais 

ou diferenciados para o seu manejo e destinação final, 

considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e 

ao meio ambiente. 

 

O Art. 5° da referida Lei municipal é aquele que detalhada quais resíduos são 

considerados como urbanos especiais, dando enfoque aos comerciais e de 

prestadores de serviços, acima da volumetria descrita no Art. 4° mencionada acima: 
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Art. 5°: são considerados como resíduos sólidos urbanos especiais – RSE: 

I – resíduos comerciais: os originários de atividades domésticas, edifícios públicos 

e/ou coletivos, de comércio, serviços e indústrias, desde que não apresentem as 

mesmas características dos resíduos provenientes de residências e que excedam 
diariamente a 200 quilos ou 500 litros.  
 

Para os resíduos considerados como “especiais”, segundo Art. 5°, a lei municipal 

menciona que a coleta pode ser realizada conforme o que consta no Art. 8°: 

 
Art. 8°: a coleta se resíduos sólidos poderá ser de dois tipos: 

 

(...) II – coleta especial para remoção de resíduos sólidos 

especiais (SER), por intermédio do próprio gerador ou por 
órgão ou entidade municipal competente, desde que haja a 
contrapartida pecuniária pelo gerador, ou empresa habilitada e 

credenciada para tal, a critério do poder público municipal.  

 

A coleta de geradores de resíduos especiais, ou seja, podendo ser os gerados em 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em geral é de 

responsabilidade do próprio gerador ou do prestador municipal, desde que haja 

pagamento pelo serviço de coleta e destinação prestado ao ente público. No caso do 

prestador municipal, como será visto no diagnóstico mais adiante, a 

responsabilidade é da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  

 

No caso do próprio gerador responsabilizar-se, o mesmo deve contratar empresa 

especializada/habilitada para tais serviços.  

 

No caso daqueles estabelecimentos comerciais e de serviços, os quais inserem-se 

na classificação de RSU, a coleta é denominada “coleta regular ou ordinária”, 

ocorrendo por intermédio do órgão municipal ou entidade competente (Sec. 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos).  

 

No caso da prestação pelo serviço de coleta e destinação dos resíduos especiais 

gerados nos estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, a 

administração municipal é paga pelos mesmos, através da emissão de taxas 
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mensais referentes ao quantitativo (a partir do que é medido na entrada do Aterro 

Sanitário Municipal Perobas).  

 

Quanto ao manejo de seus resíduos, os estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços são ainda obrigados a colocar a disposição de seus clientes recipientes 

próprios que garantam separação dos resíduos sólidos gerados durante o seu 

funcionamento, para apresentação à coleta seletiva nos locais em que ocorre, 

conforme Art. 40, Lei n° 188/2014. 

 

Os geradores de RSE são obrigados a fornecer informações sobre a composição 

quantitativa e qualitativa de seus resíduos e informações quanto a estocagem, 

coleta, transporte, tratamento e disposição final por meio dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS ao órgão responsável pelo meio 

ambiente de Contagem. Isto está apresentado no Art. 51 da Lei n° 188/2014.  

 

A exigência aos PGRS, conforme Art. 73 (Lei municipal n° 188/2014), é para aos 

seguintes geradores: 

 
Art. 73: estão sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos: 

 

I – os geradores de resíduos previstos nos incisos II, III e VII 

do Art. 5° desta Lei complementar; 

 

II – os estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços que; 

a) Geram resíduos perigosos; 

b) Geram resíduos que, mesmo caracterizados como 
não perigosos, por sua natureza, composição ou 
volume, não sejam equiparados aos resíduos 
domiciliares pelo Poder Público Municipal.  

 
III – empresas de construção civil.  
(...) 
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Os Planos de Gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS são instituídos pela 

PNRS (Lei n° 12.305/2010) no Art. 20°, conforme mostra abaixo.  

 
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas 

“e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do Art. 13; 

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não 

perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não 

sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal; 

III - as empresas de construção civil, nos termos do 

regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 

SISNAMA; 

IV- os responsáveis pelos terminais e outras instalações 

referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do 

regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 

SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empresas de 

transporte; 

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se 

exigido pelo órgão competente do SISNAMA, do SNVS ou 

do SUASA. 

 

É possível observar que a Lei municipal n° 188/2014 atende às diretrizes da política 

nacional quanto aos geradores de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços, garantindo a responsabilidade compartilhada e ainda o adequado 

gerenciamento de seus resíduos quando não equiparados aos resíduos domiciliares 

(ou resíduos sólidos urbanos quanto a classificação aqui adotada pelo município). 

 

Os PGRS desses estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são 

apresentados anualmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade – SEMAS, Diretoria de Licenciamento Ambiental (no momento de 

obtenção de licenças ambientais) e Diretoria de Fiscalização Ambiental (para 
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acompanhamento, fiscalização, controles, emissão de alvarás de funcionamento e 

sua renovação, entre outros).  

 

O Art. 50 da lei municipal ainda menciona que o gerenciamento desses tipos de 

resíduos são fiscalizados: 

 
Art. 50: O local de destinação final e a forma de 
disposição ou tratamento de resíduos especiais deverão 

ser submetidos à aprovação do órgão ambiental competente 

e, posteriormente, transmitidos ao setor de limpeza urbana 

os dados relacionados com os mesmos.  

 

Os geradores de resíduos da construção civil (ou seja, de empresas ligadas à 
construção civil) inserem-se na classificação municipal quanto à RSE, conforme já 

discutido acima (Art. 5°, item IV, lei n° 188/14).  

 
Art. 5°: (...) Item IV: Resíduos da construção civil são 

aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluído os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para 

obras civis. (...) 

 

A Administração Municipal recebe esses tipos de resíduos utilizando-os como 

cobertura no aterro sanitário municipal Perobas, como já foi abordado ao 

exemplificar os quantitativos gerados no município de RCC. Tais quantitativos 

obtidos no momento de chegada dos caminhões no aterro, embasam o pagamento 

pelo serviço de destinação final dessas empresas.  

 

2.4.9.1. Identificação de estabelecimentos comerciais, prestadores de 
serviços e da construção civil 

 

Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços podem ser 

considerados aqueles empreendimentos relacionados, por exemplo, a: restaurantes, 

bares, farmácias, centros comerciais, lojas de departamentos, papelarias, açougues, 
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instituições de ensino, hotéis, pousadas, instituições financeiras (bancos), 

supermercados, empreiteiras, empresas especializadas em construção civil e outros.  

 

Portanto, dentro de um amplo número de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços existentes, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas - 

CNAE pode ser uma ferramenta importante para selecionar empreendimentos NO 

município que se enquadrem naqueles que podem ser geridos dentro da lei n° 

188/2014 no tema, conforme elenca o Quadro 30.  

 
Quadro 30: CNAE que podem ser considerados como comércios, prestadores de serviços e 

empresas da construção civil. 
Seção Divisões Áreas - CNAE 

F 41 .. 43 CONSTRUÇÃO 

G 45 .. 47 COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS 

I 55 .. 56 ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

J 58 .. 63 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

K 64 .. 66 
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 

RELACIONADOS 
L 68 .. 68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

M 69 .. 75 ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

N 77 .. 82 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

P 85 .. 85 EDUCAÇÃO 

Q 86 .. 88 SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 

R 90 .. 93 ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

S 94 .. 96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2015 - Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.  Comissão 
Nacional de Classificação - CONCLA.  

 

Contagem possui listagem de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços 

e da construção civil, os quais são catalogados para o gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) e especiais (RSE), nos moldes da Lei municipal comentada. 

São atendidos pela coleta seletiva, conforme apresenta-se a seguir.  
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Quadro 31: Estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e empresas da construção 
civil atendidos pelo Programa de Coleta Seletiva Municipal (março, 2015). 

Empresas/Instituições Endereços 
Alternativa Transporte Rua Rio Paranaguá, 827, Pq Riacho das Pedras 
Alternativa Uniformes Rua Monte Azul, 148, Jd Riacho das Pedras 

Banco do Brasil Av. João César de Oliveira, 297, Eldorado 
Banco do Brasil, Ag. CEASAMINAS BR-040, Km 688 - Kennedy 
Banco do Brasil, Ag. Faria da Rocha Av. José Faria da Rocha, 2909, Eldorado 

Banco do Brasil, Ag. Cidade Industrial Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1966, Cidade Industrial 
Big Shopping Av. João Cesar de Oliveira, 1275, Eldorado 

Caixa Econômica Federal  Av. João Cesar de Oliveira, 3397, Eldorado 
Caixa Econômica Federal Av. João Cesar de Oliveira, 1205, Eldorado 

Cardan Minas Ind. Com. Auto Peças Av. Francisco Firmo de Matos, 201, Novo Riacho 
Casa de Formação dos Padres do Trabalho Av. Américo Santiago Piacenza, 1070, CINCO 

CEASAMINAS BR-040, Km 688  - Kennedy 
Centrasa - Centro de Serviços do Ação Rua Dez, 66, Riacho das Pedras 

Condomínio dos Galpões Via Expressa, 100, Pq São João 
Copasa Rua José Américo Cançado Bahia, 1600, Cinco 

Delp - Eng. Mecânica Rua Haeckel Benhur Salvador, 1333, CINCO 
Emfal - Empresa Fornecedora de Alcool Rua K, 105, Jd Piemont 

Engelminas - Const. Elétricas Rua Amapá, 360, Amazonas 
Fluilab Importação e Exportação Av. General David Sarnoff, 4160, CINCO 

Fricon - Frigorífico Santa Vitória Av. Doutor Antônio Chagas Diniz, 555, Cidade 
Industrial 

Fundição Altivo Av. Babita Camargos, 1422, Cidade Industrial 
Garra Pneus Via Expressa de Contagem, 3115, Água Branca 

Geoavaliar - Consultoria Ambiental Rua Córdoba, 161, Santa Cruz Industrial 
GE - General Eletric Av. General David Sarnoff, 4650, Cidade Industrial 

Guerdau Aços Longos Av. João Cesar de Oliveira, 5365, frente ao 18º 
batalhão 

Guindastes Bonfim Rua Maria da Conceição, 137, Jd Industrial 
Hidrauman Indústria e Comércio Av. Severino Balesteros Rodrigues, 2865, Cinco 

Hypermarcas (Industrial) Rua Tom Jobim, 600, Cidade Industrial 
Hypermarcas (Cinco) Av. Sócrates M. Bittencourt, 1080, CINCO 

Ibrav - Acessórios Industriais Rua Tratoi, 50, Jd Piemont 
IFN - Indústria Ferroviária Nacional Av. Trajano de Araújo Viana, 1737, CINCO 

Indústria Mineira de Ceras Av. Simão Antônio, 500, CINCO 
Indal do Brasil Rua Humberto de Moro, 450, Inconfidentes 

INSS  Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1819, Cidade Industrial 
Irmãos Ayres S.A. - Const. Indústria Com. Rua Domingos Costa, 171, CINCO 
Itambé - Coop. Central Produtores Rurais  Av. Babita Camargos, 1355, Cidade Industrial 

Jr Junior Comércio e Indústria Rua 53, 86, Bairro Tropical 
Lava Luvas Indústria e Comércio Rua Rio Araguari, 190, Jd Riacho 

Linde Gases Rua José Maria Lacerda, 1230, Cidade Industrial 
Lojas Pernambucanas Rua Tiradentes, 2167, Industrial 

Magoteaux Av. General David Sanoff, 1221, Cidade Industrial 
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Empresas/Instituições Endereços 
Manchester Rua 4, 260, Distrito Industrial Riacho das Pedras 

Manser Manutenção e Serviços Rua Américo Santiago Piacenza, 640, CINCO 
Marcenaria Irmãos Souza Rua Tiradentes, 3005, Industrial 

Maxcor Indústria de Etiquetas Rua Vereador Jurandino Andrade, 65, Jd Piemont 
Mecanorte Construção e Empreendimentos Av. Estrela Polar, 300, Riacho das Pedras 

Mega Montagem de Estampas  Rua Oito, 1 - Perobas 2 
Mel Criações Rua João Penido, 77, Ressaca 

Metalúrgica Argos Rua Haeckel Benhur Salvador, 1200, CINCO 
Mod Line Rua João Penedo Alves, 180, cinco 

Now Química Indústria e Comércio Rua Petunia, 115, Chácara Boa Vista 
On Off Rua Gracyra Presse de Goveia, 941, Jd Piemont 

Orteng Equipamentos e Sistemas Via Expressa, 3850, Água Branca, CINCO 
Orteng SPE Av. Santiago Balesteros, 221, CINCO 

Paróquia Cristo Salvador Rua Rio Doce, 580, Jd Riacho das Pedras 
Patrus Transportes Rua José Afonso Barbosa Melo, 145, CINCO 
Peyrani Brasil S/A Rua Dois, 470, Jd Industrial 

Pinheiros Embalagens Rua Joaquim José, 1455, Fonte Grande 
Polícia Rodoviária Federal (4ª Superin) Pç Antônio Mourão Guimarães, S/N, Cidade Industrial 

Puc Minas - Contagem Rua Comprido, 4580, CINCO 
Pur Equipamentos Industriais Av. Geraldo Rocha, 1300, Chácara Cotia 

Real Guindastes Av. Tom Jobim, 2615, Cidade Industrial 

Riacho Lubrificantes Av. Francisco Firmo de Matos, 1431, Riacho das 
Pedras 

Riacho Transportes Rua Rio Danubio, 4, Riacho das Pedras 
Rouxinol Turismo Rua Maestro Azarias, 33, Industrial 
Rouxinol Turismo Av. David Sarnoff, 2850, Inconfidentes 

Saquetto Industrial Mecânica Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1025, Chácara Santa 
Terezinha 

Selt Engenharia Av. Américo Santiago Piacensa, 999, CINCO 
Seva Engenharia Eletrônica S/A Rua José Maria de Lacerda, 1900, Cidade Industrial 

Sofir do Brasil Construções Industriais Rua Dois, 450, Riacho das Pedras 
Sotrec S/A Rua Gastão Camargos, 850, Perobas 
Souza Cruz Rua Simão Antônio, 1125, CINCO 

Temper Vidros ou Fujioka Av. Ápio Cardoso, 1038, CINCO 
Tek Flex Av. Gentil Diniz, 72, Três Barras 

Indústria e Comércio Tempero Sacy Rua Imirim, 112, Vila Pérola 
Tora Transportes Industriais Rua Ápio Cardoso, 20, Pq São João 

Torre Eiffel Rua Joaquim José, 1515, Fonte Grande 
Ttransbrasil Transportadora Abril ---  

TWM Transportes Especiais Rodovia Fernão Dias, BR-381, Km 427,5 
Usitec Rua Necéssio Tavares, 85, CINCO 

Unimalta Indústria e Comércio de Uniforme Rua Teobaldo Joaquim dos Santos, 221, Três Barras 
Vallipan Rua Diamante, 200, São Joaquim 

WDS - Woordbrook System  Rua 14, 60, Cidade Industrial 
CEMEL – Coop. de Especialidades Médicas Av. José Faria da Rocha, 4133, Eldorado 
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Empresas/Instituições Endereços 
Eldorado 

Air Liquide Brasil Rua Dois, 300, Distrito Industrial Riacho das Pedras 
Casa Krill Via Expressa, 11.110, Tropical 

Construtora Dez Engenharia - Sede Rua José Carlos Camargos, 45, Sede 
Só Marcas Av. Carderal Eugênio Pacelli, 1336, Cidade Industrial 

Kuttner Rua Santiago Balesteros, 610, CINCO 
Gran Natureza Av. Francisco Firmo de Matos, 926, Novo Riacho 

Gerdau Rua Tito Fungêncio, 493, Jd Industrial 
Selm Comércio Av. Severino Balesteros Rodrigues, 505, Arvoredo 

Super Concretos Rod BR-040, Km 528,5 - Kennedy 
Ms Torneamentos Rua Visconde de Ouro Preto, 561, Jd Industrial 
Locatio do Brasil Av. Helena Vasconcelos Costa, 1365, Perobas 
Betim Química Av. Ápio Cardoso, 1305, CINCO 

Grafimig Rua Cajobi, 141, Vila Pérola 
White Matins Rua Cristiano Franco T. Guimarães, 50, CINCO 
New Sprint Av. Riacho das Pedras, 809, Jd Riacho das Pedras 

Pachá Alimentos Rod. Vereador Joaquim Costa, 425 
Biofort Av. Coronel Durval de Barros, 860, Industrial 

Faculdade Senac Rua das Paineiras, 1300, Eldorado 
Montele Elevadores Av. Simão Antônio, 1200, Perobas 2 

ICG Garujo Rua Haeckel Benhur Salvador, 101, CINCO 
Pizzaria Bianca Rua Cristiano Machado, 116, Centro 

Serve Bem Rua das Rosas, 50, Campina Verde 
Primavera Av. Severino Balesteros Rodrigues, 1805, Ressaca 

Cel Engenharia Rua Rio Tocantins, 61, Riacho das Pedras 
Labor de Saúde Av. João Cesar de Oliveira, 650, Eldorado 
Arcon Alimentos Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1060, CINCO 

Flow Jet Rua Gracyra Resse Gouveia, 2058, Jd Piemont 
Paróquia Nossa Senhora da Glória Pç Nossa Senhora da Glória, S/N, Glória 

W Amaral Ind. e Comércio de Alimentícios BR-040, Km 526 - Fazenda das Perobas 
Inova Veículos Ford Via Expressa de Contagem, 2500, Água Branca 

Perfinaço Indústria e Comércio Rua Santiago Balesteros, 111, CINCO 
Luk Plastic Rua Gracyra Resse Gouveia, 1628, Jd Piemont 

Transporte Excelsior Rua Humberto de Moro, 254, Inconfidentes 
Fast Alimentos Rua Buganville, 1122, Eldorado 

Biscoitos Itacolomi Rua Itacolomi, 75, Jd Riacho 
Fórum Pç Tiradentes, 155, Centro 

Banco Santander  -- 
Cedetem/Senai Av. Sindicalista Vanderley T. Fernandes, 265 

Minas Gerais Química Rua Simão Antônio, 62, CINCO 
Eletrocal/Ipê Telecomunicações Rua Gracyra Resse Gouveia, 1681, Jd Piemont 

Reipan Rua Visconde de Itaboraí, 133, Jd Industrial 
Autolog Transporte Rua Reginaldo Souza Lima, 800, Bernardo Monteiro 

JMF Tecnologia e Prest Serviço Rua 54 A, 36, Tropical 
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Empresas/Instituições Endereços 
Futura Av. João Cesar de Oliveira, 2415, Eldorado 

Hidrologia Limitada Rua Texaco, 635, Jd Piemont 
Mascarenhas Barbosa S/A Rua São Mateus, 200, Tijuco 

Pavotec BR-040, Km 521 
Mepp Fábrica de Painéis Elétricos Av. César Augusto Faria Simões. 525, cinco 
Braspress Transportes Urgentes Rua César Augusto Faria Simões, 445, cinco 

Locas Guindastes Rua Humberto de Moro, 380, Inconfidentes 
Orteng (MPN) Rua Santiago Balesteros, 221, CINCO 

Aimer Cosméticos Rua LL, 95, Arvoredo 
HV Business Rua Gastão Camargos, 850, CINCO 

WCAR Centro Automotivo Rua Bernardo Monteiro, 385, Centro 
Viareggio Móveis Exclusivos Via Expressa de Contagem, 880, Água Branca 

Manchester Chemical Produtos Químicos Rua Roldão Miranda, 485, CINCO 
Consultoria Ambiental Latitude Rua Professora Neusa Rocha, 302, Central Parque 

Jamef Rua Doutor José Américo Cançado Bahia, 1610, cinco 
Plast Moldes Rua Ipê, 260, Colonial 

Pipe Via Expressa de Contagem, 3500, CINCO 
Pharmanutri Rua José Maria de Lacerda, 1900, Cidade Industrial 

Rantec Av. Vila Rica, 888, Inconfidentes 
Orteng (Novo Eldorado) Rua Emília Silva Freitas, 100, Novo Eldorado 

Tribunal Rua Joaquim da Rocha, 12, Centro 
M Biolog Rua Gama, 337, Centro 
Seaço Rua Princesa Isabel, 121, São Joaquim 

Marcelo Gráfica Rua Turmalina, 282, São Joaquim 
Granvia Av. Geraldo Rocha, 200, Arvoredo 

Fábrica de Fraldas Rua Rubi, 150, São Joaquim 
Centro Automotivo Soares Rua Princesa Isabel, 230, São Joaquim 

Del Papéis Av. Sindicalista Wanderley Fernandes, 435, ressaca 
Pepsico Av. Cardeal Arco Verde, 1665, Água Branca 

Ambiência Av. General David Sarnoff, 133, Cidade Industrial 
Rotomáquinas Rua Toledo, 20, Jd Piemont 

Mercearia Irmãos Ferreira Rua Pará de Minas, 876, Maria da Conceição 
Justiça Federal Av. José Faria da Rocha, 5021, Eldorado 

Construtora Escala Rua Geraldo, 14, Camilo Alves 
Alpina Briggs Defesa Ambiental S/A Rua Três, 134, Bairro do Comércio 

Dona Elga Rua Marajó, 57, Amazonas 
Sempre Viva Av. José Diniz e Silva, 620, Bela Vista 

Medições Soluções Metrológicas Integradas Rua Paulo Assunção, 325, Jd Industrial 
Shack Rua José Pedro Araújo, 965, CINCO 

Fábrica de Biscoito Nataline Rua Simão Antônio, 36, CINCO 
Madeireira Palowa Rua João Penido Alves, 233, Ressaca 

Avante Comércio de Cimento Av. Helena de Vasconcelos, 1250, Perobas 

Minásquinas BR-381– Rodovia Fernão Dias, Km 02, 2211 - Bairro 
Bandeirantes 
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Empresas/Instituições Endereços 
Construtora Aterpa M. Martins Canter Rua Antônio Bernardino de Abreu, 96, Vila São Paulo 

HF Alimentos Rua Antônio Henrique Nogueira, 25, Inconfidentes 
O Boticário Pç Silviano Brandão, 82, Centro 

Gibbs Rua Necésio Tavares, 250, CINCO 
Vespor Av. Severino Balesteros, 1805 - São Joaquim 

Nova Faculdade Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1996, Cidade Industrial 
Mang Mac Av. João César de Oliveira, 435, Eldorado 

Usifast Rua das Indústrias, 136, Pq São João 
Geoline Rua Amapá, 63, Amazonas 

Stell Rua Guilherme Siriene, 385, Jd Industrial 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva, 

março 2015.  
 

 

2.5. MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO  

 

Num âmbito geral os equipamentos relacionados ao manejo de resíduos sólidos no 

município de Contagem apresentam-se conforme abaixo na Figura 49, incluindo-se 

alguns equipamentos já mencionados.  

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos - RSU e dos resíduos sólidos 

especiais - RSE, excetuando-se a parcela da coleta seletiva (materiais recicláveis) é 

realizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos. O gerenciamento dos materiais recicláveis ocorre através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva.  
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Figura 49: Equipamentos relacionados a manejo de resíduos sólidos em Contagem. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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2.6. COLETA CONVENCIONAL  

 

A coleta convencional de resíduos sólidos urbanos (RSU) de Contagem é realizada 

sob gerência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através de uma 

empresa terceirizada que opera os serviços prestados à população.  

 

Compreendem os resíduos coletados na coleta convencional: 

 

 Resíduos sólidos domiciliares, devidamente acondicionados, limitando-se à 

quantidade máxima diária de 100 (cem) litros por domicílio, desde que 

devidamente acondicionados; 

 Resíduos sólidos resultantes de poda de jardins, devidamente acondicionados, 

limitando-se à quantidade máxima diária de 100 (cem) litros por domicílio, 

desde que devidamente acondicionados; 

 Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de 

prestação de serviços e comerciais, limitando-se à quantidade máxima diária 

de 500 (quinhentos) litros ou 200 (duzentos) quilos por estabelecimento, desde 

que devidamente acondicionados. 

 

O acondicionamento dos resíduos é de responsabilidade dos geradores, sendo 

definido no município que deve ser realizado através de: 

 

 Sacos plásticos adequados e estanques, com capacidade volumétrica máxima 

de 100 (cem) litros; 

 Outras embalagens, descartáveis ou não, permitidas pela Legislação Municipal 

da Prefeitura de Contagem; 

 Coletores ou outros tipos de recipientes padronizados pelo Departamento de 

Limpeza Urbana. 

 

Ainda sobre o acondicionamento de resíduos sólidos a Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos – Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana (SALU) possui 

diretrizes básicas para a construção de Abrigos Externos de Resíduos Sólidos – 

ARS. Devem ser localizados em área de fácil acesso e desimpedidos ao serviço de 

coleta. As diretrizes são em função da geração diária de resíduos em litros/dia e 
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também em função da área mínima da edificação. As especificações são 

apresentadas no Quadro 32. 

 
Quadro 32: Obrigatoriedade para instalação de Abrigo de Resíduos Sólidos – ARS. 

Geração diária de 
resíduos (litros/dia) 

Edificações de uso 
residencial/comercial 

Edificações de 
estabelecimentos de 

serviços de saúde 
Área mínima 
exigida (m²) 

<100 Isento X* Isenta 
100 < geração < 300 X X 2,40 

>100 X X 
2,40 + 0,40 (por 

fração excedente 
de 100 l) 

* Podem ser desobrigados se os resíduos forem acondicionados em contêineres padronizados 

conforme especificações ou em outros locais apropriados até o momento da coleta.  
Fonte: Diretrizes básicas para construção de abrigos externos de resíduos sólidos – 

Contagem. 
 

Os abrigos devem possuir aspectos construtivos padronizados, tais como: 

 

 Paredes de alvenaria 

 Revestimento impermeável até o teto; 

 Piso cerâmico; 

 Portas venezianas de abrir ou correr, com tranca; 

 Dispor de ventilação; 

 Dispor de ponto de luz e ponto de água; 

 Ralo sifonado ligado à rede coletora de esgotos e/ou sistema de tratamento de 

esgotos. 

 

A coleta é realizada através de roteiros específicos definidos em função das Regiões 

Administrativas (definidas através da Lei Complementar Municipal n° 60/2009) em 

02 turnos (diurno e noturno), onde a área rural do município também é atendida, 

portanto o serviço de coleta convencional de resíduos urbanos é universalizada. 

Após o final de cada itinerário de coleta, o veículo coletor é encaminhado ao Aterro 

Sanitário, onde é realizada a sua pesagem e posterior disposição final dos resíduos.  

 

Os turnos no município são assim definidos: 

 

 Turno Diurno: a coleta se inicia às 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos e o 
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término, às 16 (dezesseis) horas.  

 Turno Noturno: a coleta inicia às 18 (dezoito) horas e o término as 2 (duas) 

horas no dia seguinte. 

 

Cada equipe de coleta contém: 01 veículo compactador, 01 motorista, 04 coletores 

(garis). Há 31 veículos a disposição para a coleta convencional e, portanto cerca de 

124 coletores (garis) para execução dos serviços.  

 
Figura 50: Exemplo de caminhão compactador utilizado na coleta convencional. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 
A relação de bairros atendidos, por Região Administrativa e, segundo a frequência 

de coleta e os turnos de atendimentos é conforme os Quadros a seguir.  

 
Quadro 33: Regional Eldorado – bairros atendidos, frequência e turno coleta convencional. 

Bairros Frequência Turno 
Água Branca 2ª 4ª 6ª Diurno 

Área Industrial de Contagem I (Cinco) 2ª 4ª 6ª Diurno 
Beatriz 2ª 4ª 6ª Diurno 
Cinco 2ª 4ª 6ª Diurno 

Conjunto Água Branca 2ª 4ª 6ª Diurno 
Conjunto Jardim Eldorado Diária Noturno 

Da Glória Diária Noturno 
Darcy Vargas 2ª 4ª 6ª Diurno 
Eldoradinho 2ª 4ª 6ª Diurno 

Eldorado (Área Comercial) Diária Noturno 
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Bairros Frequência Turno 
Eldorado Diária Noturno 

Jardim das Oliveiras Diária Noturno 
Jardim dos Bandeirantes 2ª 4ª 6ª Diurno 

Jardim Eldorado Diária Noturno 
JK Diária Noturno 

Novo Eldorado Diária Noturno 
Novo Eldorado (Área Comercial) Diária Noturno 

Parque São João 2ª 4ª 6ª Diurno 
Santa Cruz Industrial (Área Comercial) Diária Noturno 

Santa Cruz Industrial Diária Noturno 
Vila Beatriz 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Frigo Diniz Coleta de Vila (Diária) Diurno 
Vila Jardim Eldorado Coleta de Vila (Diária) Diurno 

Vila Magotô Coleta de Vila (Diária) Diurno 
Vila Paris 2ª 4ª 6ª Diurno 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
 Quadro 34: Regional Industrial – bairros atendidos, frequência e turno. 
Bairros Frequência Turno 

Amazonas 2ª 4ª 6ª Diurno 
Cidade Industrial Diária Noturno 

Conj. Parque das Mangueiras. 2ª 4ª 6ª Diurno 
Flamengo 2ª 4ª 6ª Diurno 

Industrial 1ª, 2ª e 3ª seção. 2ª 4ª 6ª Diurno 
Jardim Industrial 2ª 4ª 6ª Diurno 

Jardim Industrial (área Industrial) 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Aparecida 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Barraginha 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila da Paz 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila do Canal 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Dom Bosco 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Industrial 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Itaú Coleta de vila (2ª 4ª 6ª) Diurno 
Vila Júlia Kubitschek 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Líder 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Paulo Frontim 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Pedreira Santa Rita 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Santa Elizabeth 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Santo Antonio 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila São José Operário 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila São Nicodemos 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila São Paulo 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila São Pedro 2ª 4ª 6ª Diurno 
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Bairros Frequência Turno 
Vila São Vicente 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Senhora Aparecida Coleta de vila (Diária) Diurno 
Vila Tereza Cristina 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Vaquinha Coleta de vila (Diária) Diurno 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
Quadro 35: Regional Nacional – bairros atendidos, frequência e turno. 
Bairros Frequência Turno 

Bom Jesus 3ª 5ª Sábado Diurno 
Braúnas 3ª 5ª Sábado Diurno 
Caiapós 3ª 5ª Sábado Diurno 

Chácaras Bom Jesus 3ª 5ª Sábado Diurno 
Chácaras Campestre 3ª 5ª Sábado Diurno 

Chácaras Cotia 3ª 5ª Sábado Diurno 
Chácaras Novo Horizonte 3ª 5ª Sábado Diurno 

Chácaras Planalto 3ª 5ª Sábado Diurno 
Chácaras Reunidas Sta. Terezinha 3ª 5ª Sábado Diurno 

Confisco 1ª e 2ª Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 
Conj.Confisco 3ª 5ª Sábado Diurno 

Conjunto Carajás 3ª 5ª Sábado Diurno 
Estrela Dalva 3ª 5ª Sábado Diurno 

Jardim Alvorada 3ª 5ª Sábado Diurno 
Lua Nova da Pampulha 3ª 5ª Sábado Diurno 
Nacional ( Água funda ) 3ª 5ª Sábado Diurno 

Nacional ( Conjunto Cowan ) 3ª 5ª Sábado Diurno 
Nacional 1ª e 2ª Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 

Novo Recanto 3ª 5ª Sábado Diurno 
Parque Xangri-lá 1ª, 2ª e 3ª Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 

Pedra Azul 1ª, 2ª e 3ª Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 
Recanto da Pampulha 3ª 5ª Sábado Diurno 
Senhora da Conceição 3ª 5ª Sábado Diurno 

Tijuca 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vale das Amendoeiras 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Alvorada 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Boa Vista 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Cândido Ferreira 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Floriano Peixoto 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Gangorras 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Monte Belo 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Nacional 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Pôr do Sol 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila São Mateus 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Senhora Aparecida 3ª 5ª Sábado Diurno 
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Bairros Frequência Turno 
Vila Senhora da Conceição 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Urca 3ª 5ª Sábado Diurno 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
Quadro 36: Regional Petrolândia – bairros atendidos, frequência e turno. 

Bairros Frequência Turno 
Campo Alto 2ª 4ª 6ª Diurno 

Chácaras Contagem 3ª 5ª Sábado Diurno 
Estâncias Imperiais 3ª 5ª Sábado Diurno 
Industrial São Luiz 2ª 4ª 6ª Diurno 

N. Senhora do Carmo 2ª 4ª 6ª Diurno 
Petrolândia 1ª e 2ª seção 2ª 4ª 6ª Diurno 

Santa Edwiges 3ª 5ª Sábado Diurno 
São Caetano até Av. Tapajós 2ª 4ª 6ª Diurno 
Sapucaias 1ª, 2ª e  3ª seção 2ª 4ª 6ª Diurno 

Solar do Madeira 3ª 5ª Sábado Diurno 
Tropical 2ª 4ª 6ª Diurno 

Universitário 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Angelina 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Beija Flor 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Morro Vermelho 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila Santo Antônio 2ª 4ª 6ª Diurno 
Vila São Caetano 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vila Vulcan 2ª 4ª 6ª Diurno 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
Quadro 37: Regional Ressaca – bairros atendidos, frequência e turno. 

Bairros Frequência Turno 
Arpoador 3ª 5ª Sábado Diurno 

Arvoredo 1ª e 2ª Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 
Balneário da Ressaca 3ª 5ª Sábado Diurno 

Cabral 3ª 5ª Sábado Diurno 
Cândida Ferreira 3ª 5ª Sábado Diurno 
Campina Verde 3ª 5ª Sábado Diurno 

Chácaras Boa Vista e 
Campestre 3ª 5ª Sábado Diurno 

Colorado 3ª 5ª Sábado Diurno 
Feijão Miúdo 3ª 5ª Sábado Diurno 
Guanabara 3ª 5ª Sábado Diurno 

Jardim Balneário 3ª 5ª Sábado Diurno 
Jardim do Lago 3ª 5ª Sábado Diurno 

Jardim Laguna 1ª,2ª e 3ª Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 
Jardim Pérola 3ª 5ª Sábado Diurno 

Milânez 1ª e  2ªSeção 3ª 5ª Sábado Diurno 
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Bairros Frequência Turno 
Morada Nova 3ª 5ª Sábado Diurno 

Novo Boa Vista 3ª 5ª Sábado Diurno 
Oitis 3ª 5ª Sábado Diurno 

P.Novo Progresso 1ª,2ª e 3ª 
Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 

Parque Airton Sena 3ª 5ª Sábado Diurno 
Parque dos Turistas 3ª 5ª Sábado Diurno 

Parque Recreio 3ª 5ª Sábado Diurno 
Presidente Kennedy 1ª 

2ªSeção 3ª 5ª Sábado Diurno 

Ressaca 3ª 5ª Sábado Diurno 
São Gotardo 3ª 5ª Sábado Diurno 

São Joaquim 1ª,  2ª e  3ªSeção 3ª 5ª Sábado Diurno 
São Sebastião 1ª e  2ª Seção 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila União da Ressaca Coleta de vila (Diária) Diurno 
Vila Avenida II Coleta de vila (Diária) Diurno 
Vila Colorado Coleta de vila (Diária) Diurno 

Vila Morro dos Cabritos Coleta de vila (3ª 5ª Sábado) Diurno 
Vila Padre Dionízio Coleta de vila (Diária) Diurno 

Vila Pérola 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Santa Luzia Coleta de vila (3ª 5ª Sábado) Diurno 

Vila Sarandi 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Sequóia Coleta de vila (3ª 5ª Sábado) Diurno 
Vila Xiripita 3ª 5ª Sábado Diurno 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
Quadro 38: Regional Riacho - bairros atendidos, frequência e turno. 

Bairros Frequência Turno 
Conjunto Habitacional Califórnia 2ª 4ª 6ª Diurno 

Conjunto Tijolinho Diária Diurno 
Distrito Industrial Riacho das Pedras 2ª 4ª 6ª Diurno 

Granja Lemp 2ª 4ª 6ª Diurno 
Inconfidentes 2ª 4ª 6ª Diurno 

Jardim Riacho das Pedras 2ª 4ª 6ª Diurno 
Monte Castelo 2ª 4ª 6ª Diurno 
Novo Riacho 2ª 4ª 6ª Diurno 

Parque Durval de Barros 2ª 4ª 6ª Diurno 
Parque Riacho das Pedras 1ª e 2ª Seção 2ª 4ª 6ª Diurno 
Riacho das Pedras/Conjunto Columbia 2ª 4ª 6ª Diurno 

Vera Cruz 2ª 4ª 6ª Diurno 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
Quadro 39: Regional Vargem das Flores - bairros atendidos, frequência e turno. 

Bairros Frequência Turno 
Bunganvile I e II 3ª 5ª Sábado Diurno 
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Bairros Frequência Turno 
Chácaras Campo Alegre 3ª 5ª Sábado Diurno 

Chácaras San Remo 3ª 5ª Sábado Diurno 
Darcy Ribeiro 3ª 5ª Sábado Diurno 

Fazenda Campo Alegre 3ª 5ª Sábado Diurno 
Fazenda Capão das Cobras 3ª 5ª Sábado Diurno 

Fazenda Morro Redondo 3ª 5ª Sábado Diurno 
Fazenda Várzea da Lagoa 3ª 5ª Sábado Diurno 

Icaivera 3ª 5ª Sábado Diurno 
Ipê Amarelo 3ª 5ª Sábado Diurno 

Nazaré 3ª 5ª Sábado Diurno 
Nova Contagem 3ª 5ª Sábado Diurno 

Nova Contagem VP1  e  VP2 3ª 5ª Sábado Diurno 
Retiro 3ª 5ª Sábado Diurno 

Santa Filomena 3ª 5ª Sábado Diurno 
Tupã 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Bastilha 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Beira Campo 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Buraco da Coruja 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Esperança 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Estaleiro I 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Feliz 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Formosa 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Rato Molhado 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Renascer 3ª 5ª Sábado Diurno 

Vila Rosa Branca 3ª 5ª Sábado Diurno 
Vila Soledade 3ª 5ª Sábado Diurno 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
Quanto à setorização da coleta convencional, as 8 Regiões Administrativas estão 

organizadas conforme o Quadro 40, que apresenta ainda a quantificação 

aproximada de quilômetros percorridos pelos veículos em cada região: 

 
Quadro 40: Quantidade de setores de coleta por Região Administrativa com quantitativo de 

quilometragem percorrida dos veículos (km). 
Região Administrativa Quantidade de Setores Quantidade km percorrido 

(Aprox.)  
Eldorado 8 216,9 

Industrial 5 156,3 

Riacho 4 152,4 

Ressaca 6 185,1 

Nacional 6 143,3 

Petrolândia  5 123,6 
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Região Administrativa Quantidade de Setores Quantidade km percorrido 
(Aprox.)  

Sede 8 217,5 

Vargem das Flores 9 116,7 

Total (km) – aprox. coleta convencional 1.312,00  

Total de setores da coleta convencional 51 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 
 

2.7. ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 

 

O município de Contagem conta com Aterro Sanitário Municipal gerenciado pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O Aterro Sanitário é conhecido 

como Aterro de Perobas, devido sua localização nesse bairro (Av. Helena de 

Vasconcelos Costa n° 201), Figura 51. No local também está localizado um galpão 

de triagem de resíduos recicláveis da coleta seletiva (ASMAC) o qual será detalhada 

mais adiante. 
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Figura 51: Localização do Aterro Sanitário Municipal. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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A operação do aterro é terceirizada, através de uma empresa contratada pelo 

município. Foi fundado em 1997 para contemplar a extinção do antigo lixão que 

atendia o município e adequar a destinação final de resíduos às legislações e 

normas sanitárias e de meio ambiente.  

 

A sua área total compreende cerca de 60 hectares, sendo que desse total, 13 

hectares compreende áreas verdes e de proteção permanente (APP), definidos para 

contemplar o cinturão verde do mesmo.  

 

O aterro sanitário compreende uma guarita de entrada, salas de administração, 

balança, arruamentos, frente de trabalho, gerenciamento de gases (queimadores). 

Todos os veículos que chegam para descarregamento de resíduos no aterro são 

pesados, isto porque há cobrança para a disposição de resíduos de geradores 

privados em função da tonelagem disposta no local de: 

 

 Geradores de resíduos de serviços da saúde privados (Classe A4); 

 Geradores de resíduos da construção civil, entulhos e similares de grandes 

geradores privados; 

 Grandes geradores de resíduos sólidos comerciais e de prestadores de 

serviços, que possam ser equiparados a resíduos domiciliares (Resíduos 

Classe II – A).  

 

A seguir têm-se imagens do Aterro Sanitário Municipal de Perobas. 
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Figura 52: Aterro Sanitário Municipal – Bairro Perobas - entrada. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 
Figura 53: Aterro Sanitário Municipal – balança e guarita balanceiros. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Figura 54: Aterro Sanitário Municipal – frente de trabalho (março, 2015). 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

O chorume (liquido percolado da deterioração dos resíduos sólidos) é coletado 

através de sistemas de drenos sistematicamente instalados nas células de resíduos 

e enviado a sistemas de tratamento preliminares compreendendo especialmente a 

remoção de grosseiros (gradeamento) e para equalização do efluente. Os efluentes 

(chorume) são encaminhados para tratamento através do sistema de coleta de 

esgotamento sanitário municipal operado pela COPASA – Companhia de Águas de 

Minas Gerais S.A. 

 
Figura 55: Sistema de tratamento preliminar (grosseiros) e equalização e Emissário de 

chorume ao sistema de esgotos da COPASA (da esquerda para direita). 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

O Aterro Sanitário de Perobas possui licença ambiental de operação – LO emitida 

pelo órgão ambiental FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente em setembro 

de 2010 (LO n° 248 – SUPRAM CM). A LO teve validade definida para o período 6 

anos até 27 de setembro de 2016. 
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No que se refere ao licenciamento, protocolou-se no órgão ambiental (FEAM) o 

Formulário de Caracterização Básica Integrado -FCEI e concomitantemente foi 

emitido o Formulário de Orientação Básica Integrado - FOBI, que subsidia em várias 

questões o que deve contemplar o Relatório de Avaliação de Desempenho 

Ambiental-RADA. O RADA é o relatório que será analisado para a revalidação da LO 

(Licença de Operação). 

 

Ressalta-se que a Prefeitura de Contagem está em dia com as documentações  

necessárias e que as mesmas estão protocoladas até a presente data. A empresa 

que fará o Estudo do RADA já foi contratada e está trabalhando na realização do 

referido relatório. 

 

O Quadro 41 a seguir apresenta a distância média de cada Região Administrativa 

para o Aterro Sanitário de Perobas.  

 
Quadro 41: Distância média da Região Administrativa ao Aterro Sanitário Perobas. 

Região Administrativa Distância Média até Aterro Sanitário 

Eldorado 6.000 

Industrial 10.000  

Nacional 11.500  

Petrolândia  9.500  

Ressaca 7.500  

Riacho 8.000 

Sede 7.000 

Vargem das Flores 19.000 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Secretaria Adjunta de Limpeza 
Urbana, 2015. 

 
 

2.8. COLETA SELETIVA MUNICIPAL 

 

2.8.1. Execução dos Serviços 
 

Em Contagem, entende-se como coleta seletiva o recolhimento diferenciado de 

resíduos sólidos previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de 
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encaminhá-los para reutilização, reaproveitamento, reciclagem, compostagem, 

tratamento ou destinação final adequada (Lei Complementar n0 188/2014, Art. 20, X).  

 

A coleta seletiva dos materiais recicláveis secos de Contagem é gerenciada 

atualmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade –SEMAS 

através da Diretoria de Coleta Seletiva, a qual possui Contrato de prestação de 

Serviços com empresa terceirizada para execução da atividade.  

 

Compreendem os resíduos coletados na coleta seletiva: 

 

 Resíduo Sólido Reciclável (Resíduo Inorgânico): é o material proveniente de 

papel seco, plástico, vidro, metal ferroso e não ferroso; 

 

A Lei Complementar n° 188/2014 disciplina sobre a forma de execução e de 

prestação do serviço de coleta seletiva, conforme descrito abaixo: 

 
Art. 33. A coleta regular, o transporte e a destinação do 

resíduo sólido reciclável poderão ser executados pelo 

Município, ou por terceiros, condicionados a autorização 

expressa. 

§1º A prestação dos serviços descritos no caput deste artigo 

poderá se dar: 

I – pela colocação de contêiner para depósito dos resíduos 

sólidos recicláveis; ou 

II – pela disponibilização de Locais de Entrega Voluntária 

(LEV's) para a entrega dos resíduos sólidos recicláveis por 

seus geradores. 

§2º A coleta, o transporte e a destinação do resíduo sólido 

reciclável acontecerão somente nos locais planejados pelo 

órgão público responsável por gerir este serviço. 

 

Deste modo a coleta seletiva atualmente acorre através do sistema porta-a-porta em 

locais definidos, onde o caminhão coletor percorre as ruas de determinada 

localidade coletando os materiais dispostos pelos munícipes, através de Locais de 

Entrega Voluntária – LEV`s. localizados em prédios públicos e escolas (locais onde 
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a população do entorno pode levar os materiais) e ainda em conjuntos habitacionais 

e grandes geradores comerciais específicos.  

 

A execução da coleta ocorre em parceria com empresa terceirizada, contratada pela 

Administração Municipal, que disponibiliza o caminhão coletor e equipe composta 

por 01 motorista e 02 ajudantes, e com membros das associações de catadores que 

auxiliam na coleta e mobilização socioambiental na área atendida. Os resíduos 

sólidos recicláveis coletados são encaminhados para os Galpões de Triagem 

operados por Associações de Catadores. 

 

Na Figura 56 apresenta-se o fluxograma geral do Programa de Coleta Seletiva. 

 
Figura 56: Fluxograma geral do Programa de Coleta Seletiva. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Durante a execução da coleta seletiva porta-a-porta, os catadores associados 

realizam o chamamento da população, neste momento muitas pessoas colocam os 

materiais recicláveis em frente às casas. Na área de abrangência da coleta seletiva, 

a população recebe bag‟s onde pode estar colocando os materiais, os coletores e 

associados, despejam os materiais das bag‟s no caminhão e as devolvem nas 

residências. Os bag‟s são identificados com o programa de coleta seletiva municipal 

e servem de instrumento para sensibilização, conscientização e mobilização ao 
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programa. Todos estes procedimentos visam garantir que o material seja coletado 

pela equipe de coleta, e não por catadores autônomos que percorrem os setores 

antes do caminhão coletor.  

 

A seguir fotografias que exemplificam a coleta seletiva em algumas localidades de 

Contagem.  

 
Figura 57: Coleta Seletiva porta-a-porta executada. 

 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 
Figura 58: Coleta Seletiva porta-a-porta executada no bairro Nossa Senhora do Carmo. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Figura 59: Coleta Seletiva porta-a-porta executada no bairro São Joaquim. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

Com relação à execução da coleta seletiva pontual em LEV`s, condomínios 

residenciais e grandes geradores comerciais, a equipe realiza a substituição dos 

bag‟s “cheios” por outros vazios, conforme mostra a Figura 60, encaminhando os 

materiais recicláveis para o caminhão coletor.  

 
Figura 60: Coleta seletiva através de LEV`s sendo executada. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

2.8.2. Acondicionamento dos Resíduos Sólidos Recicláveis 
 

O acondicionamento dos resíduos sólidos recicláveis é de responsabilidade dos 

geradores (Lei n° 188/2014 Art. 34), conforme apresentado abaixo: 

 

 Resíduos sólidos reciclável, devidamente acondicionados em recipientes com 

volume igual ou inferior a 100 (cem) litros ou caixas de material reciclável, 

desde que o peso não ultrapasse 20 (vinte) quilos.   
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Sobre a forma de apresentação dos resíduos para a coleta seletiva a Lei n° 

188/2014 dispõe:  

 
Art. 35: Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser 

apresentados para a coleta seletiva no logradouro público: 

I – junto ao alinhamento de cada imóvel, nos locais em que não 

existir coleta automatizada; 

II – nos contêineres que lhes forem exclusivamente destinados, 

posicionados junto aos contêineres de recolhimento de 

resíduos orgânicos. 

Parágrafo Único: Fica vedado o depósito de resíduos sólidos 

recicláveis nos locais destinados exclusivamente à coleta 

automatizada do resíduo sólido domiciliar. 

Art. 36: Somente serão recolhidos pelo serviço regular de 

coleta seletiva os resíduos sólidos recicláveis acondicionados 

em consonância com o disposto nesta seção. 

 
Art. 37: Os resíduos sólidos recicláveis serão apresentados à 

coleta seletiva nos dias e nos turnos estabelecidos pelo órgão 

municipal competente, conforme as regiões de abrangência do 

serviço. 

 

Ainda sobre o acondicionamento de resíduos sólidos a Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos – Secretaria Adjunta de Limpeza Urbana (SALU) possui 

diretrizes básicas para a construção de Abrigos Externos de Resíduos Sólidos – 

ARS. As Diretrizes Básicas para abrigo externo de materiais recicláveis no Quadro 

42. 

 
Quadro 42: Cálculo de Abrigo de Materiais Recicláveis em função do nº. de residências. 
Nº. de 

Residências 
 

Área mínima exigida para Abrigo 
Externo de Materiais Recicláveis 

(m2) 
Área mínima exigida/ ARS (m2) 

 

01 a 49 
 Isento* Ver especificações apresentadas para a 

coleta regular 
50 2,40 3,80 

51 a 75 3,6 5,10 
Acima de 75 3,60+1,20 a cada 25 excedentes 5,1 + 1,30 a cada 25 excedentes 

* Edificações isentas de construção de abrigos para materiais recicláveis deverão fazer separação do 
material para coleta porta - à - porta. 
** Em substituição dos abrigos para materiais recicláveis poderão os empreendimentos acima de 50 
unidades, optar pela utilização dos LEV`s.  
Fonte: Diretrizes básicas para a construção de Abrigos Externos de Resíduos Sólidos – Contagem. 
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Maiores recomendações sobre o processo construtivo dos abrigos já foram 

apresentadas no item da Coleta Convencional.  

 

2.8.3. Abrangência da Coleta Seletiva 
 

A coleta seletiva disponibilizada no município de Contagem, através de suas 

diversas modalidades (LEV‟s, geradores específicos e condominiais), possui área de 

abrangência conforme apresentado no levantamento da Figura 61 que mostra os 

locais dos LEV‟s em escolas e repartições públicas e os geradores comerciais 

específicos em que a coleta ocorre.  
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Figura 61: Modelos de disponibilização da Coleta Seletiva Municipal. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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O modelo porta-a-porta está implantado conforme mapeamento apresentado na 

Figura 62, e representa apenas 1,8% das vias do município. Segundo estimativa da 

SEMA, o modelo porta-a-porta contempla em torno de 4 mil residências. Nas Figuras 

63 a 66 a seguir apresentam-se os atuais setores da coleta seletiva porta-a-porta em 

maiores detalhes, incluindo-se o dia da semana e período em que a coleta é 

realizada. 
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 Figura 62: Abrangência Coleta Seletiva porta-a-porta. 

 

Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Figura 63: Setores da Coleta Seletiva porta-a-porta (Bairros Arvoredo e São Joaquim). 

 

Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Figura 64: Setores da Coleta Seletiva porta-a-porta (Bairros Monte Castelo, Novo Riacho, corredor comercial ). 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Figura 65: Setores da Coleta Seletiva porta-a-porta (Bairros JK e Água Branca). 

 
 Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Figura 66: Setores da Coleta Seletiva porta-a-porta (Bairros Nossa Sra. Do Carmo, Central Parque, Camilo Alves). 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Com relação à abrangência da coleta seletiva através de Locais de Entrega 

Voluntária - LEV`s foram considerados neste modelo a relação de escolas e prédios 

públicos, Figura 65,  uma vez que nestes locais a população em geral pode 

encaminhar seus materiais recicláveis de forma espontânea.  

 

Para estimativa da população atendida pela área de influência dos LEV's (escolas e 

prédios públicos), considerou-se um raio de 500 metros de área de influência no 

entorno de cada estrutura, o que resulta em uma área de 0,90 km², conforme 

mapeamento apresentado na Figura 67.  

 

Cruzaram-se os dados dessas áreas de influências com os índices de densidade 

demográficos já apresentados no item “1.1.5.1. Densidade Demográfica” 

(considerando os subdistritos do IBGE) e, assim obteve-se uma expectativa da 

população atendida ou que pode utilizar-se desses LEV‟s para disposição dos 

materiais à coleta. 
 

A população potencialmente atendida pelos LEV's disponibilizados em escolas e 

ambientes públicos é de 206.242 habitantes. Tomando-se a população municipal a 

partir do último Censo realizado em 2010 (IBGE), que é igual a 603.442 habitantes, 

então, o percentual da população que possui o serviço de coleta seletiva através dos 

LEV‟s disponibilizados é de 34,18%.  
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Figura 67: Área de Abrangência dos LEV’s. 

Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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2.8.4. Caracterização da Frota  
 

A coleta seletiva no município de Contagem, na área de atendimento, é realizada 

por empresa terceirizada utilizando 03 caminhões do tipo baú (dados 2015), 

conforme especificação apresentada no Quadro 43. 

 
Quadro 43: Especificações técnicas dos veículos coletores - Coleta Seletiva. 

Características veículos Coletores - Empresa Terceirizada 
Quantidade Marca Modelo Capacidade (Kg) Ano 

1 Volkswagen 8150 4.200 2001 

1 Mercedes 1318 9.000 2007 

1 Mercedes --  5.000 2011/2012 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. 

 

A Figura 68 apresenta imagem dos veículos coletores tipo baú. 

 
Figura 68: Imagem dos veículos coletores da coleta seletiva – caminhões tipo baú. 

  

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Os caminhões com carroceria fechada do tipo baú são tecnicamente considerados 

próprios para executar a atividade de coleta seletiva, mantendo os materiais 

recicláveis protegidos de intempéries e de eventuais quedas pelo percurso. Além 

disso, convém salientar que os caminhões utilizados no município apresentam 

identificação visual da atividade/programa, o que facilita a participação da 

população.  

 

Entretanto, quanto à idade da frota, considera-se que é antiga (frota de 2001 e 2007 

– ano de fabricação veículos. É recomendável prever em contratos de terceirização 

idade da frota não superior a 5 anos. 

 

2.8.5. Caracterização do Corpo Funcional 
 

A coleta seletiva é realizada por 3 equipes, formadas por:  

 

 01 (um) motorista; 

 02 (dois) coletores da empresa terceirizada e; 

 De 02 à 03 membros das Associações de Catadores. 

 

A Figura 69 exemplifica uma equipe de execução da coleta seletiva nesses moldes.  

 
Figura 69: Equipe de funcionários que realizam a coleta seletiva. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

As equipes de coleta seletiva realizam as atividades devidamente uniformizadas e 

munidas de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de 
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proteção individual – EPI‟s, tais como luvas próprias e sapatos especiais.  

 

A coleta seletiva é realizada em um turno de trabalho que inicia às 07 (sete) horas e 

termina às 15h20min (quinze horas e vinte minutos), sendo executada de segunda-

feira a sábado, exceto feriados. 
 

 

2.9. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS 

 

2.9.1. Convênios de repasse financeiro para as Associações de Catadores 
 

O município de Contagem possui Convênio com Entidades de Assistência Social 

visando auxílio através de repasse financeiro às associações de catadores 

existentes. Trata-se de duas organizações que realizam a etapa de triagem do 

programa de coleta seletiva municipal (e, no caso do Galpão Riacho, vinculado à 

ASMAC há também a realização da coleta seletiva através do uso de carrinhos 

manuais): 

 

 Associação Rede Solidária de Contagem - COOPERCATA e; 

 Associação de Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis de Contagem 

– ASMAC. 

 

Tanto a ASMAC quanto a COOPERCATA são organizações constituídas por 

pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social que tem na atividade de reciclagem 

um ponto de apoio importante para a sustentação de sua dignidade. A Figura 70 

exemplifica o esquema de parceria entre o município de essas organizações de 

catadores.  
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 Figura 70: Esquema de auxílio dado às Associações de Catadores em Contagem. 

 
Elaborado por AMPLA Consultoria (Maio, 2015). 

 

Com relação à COOPERCATA o município, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, assinou o Termo de Convênio n0 001/2015, 

com o Núcleo de Incentivo à Cultura – NIC, datado de abril de 2015. A 

COOPERCATA foi fundada em 2004 e, inicialmente possuía a denominação 

TRAMAR.  

 

O convênio acima citado tem por objetivo repassar recursos financeiros à 

ENTIDADE (NIC), os quais serão utilizados nas ações de assistência social da 

Associação Rede Solidária de Contagem – COOPERCATA em custeio, manutenção 

dos serviços de ação continuada co-financiada pelo município. O convênio e 

repasse financeiro ocorre conforme Plano de Trabalho elaborado e em conformidade 

com a Política Nacional de Assistência Social. O repasse financeiro é referente à 

quantia mensal de R$ 9.500,00, pagos em 10 parcelas, totalizando anualmente o 

valor de R$ 95.000,00.  

 

O Quadro 44 exemplifica metas estabelecidas no convênio firmado, com ações e 

prazos acertados. 
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Quadro 44: Especificações do Convênio com Entidade – COOPERCATA. 
DESCRIÇÃO DAS METAS AÇÕES/PRAZOS 

Adequação e manutenção do 
espaço físico 

Maio de 2015 a Março de 2016: aluguel de galpão e pagamentos 
dos serviços consorciados (água, energia, telefonia/internet), 

manutenção de equipamentos e seguro contra incêndio, 
pagamento de salários e encargos sociais. 

Orientação sócio assistencial Maio de 2015 a Março de 2016: Orientação Social, fortalecendo 
articulação com novos parceiros e comunidade local. 

Inclusão Social Produtiva. Maio de 2015 a Março de 2016: qualificar e organizar os grupos 
acompanhados a fim de capacitá-los para a inclusão produtiva. 

Fonte: Convênio Nº 001/2015. 
 

Encontra-se em processo de atualização o Convênio com a Entidade interveniente e 

a ASMAC e a SEMAS, sendo os objetos de convênio similares ao convênio acima, 

no entanto até o presente momento sem maiores detalhamentos para compor o 

presente diagnóstico. A ASMAC foi fundada em 2002.  

 

Atualmente, a ASMAC realiza as atividades em 03 Galpões de Triagem, sendo: 

 

 Um localizado na mesma área do aterro sanitário municipal (Perobas), no qual 

existe um Termo de Cessão de Uso firmado entre a Prefeitura e a Associação;  

 

 Um localizado no Centro de Abastecimento – CEASAMINAS, utilizado para 

atender à demanda de materiais recicláveis gerados pela unidade e;  

 

 Um galpão no Bairro Riacho, no qual a Administração Municipal destina verba 

através de convênio firmado.  

 

2.9.2. Galpão de Triagem: ASMAC Perobas 
 

O galpão de triagem Perobas para materiais recicláveis foi construído através de 

convênio entre a Prefeitura Municipal de Contagem e o Ministério das Cidades e sua 

execução finalizou-se em 2011. A estrutura está localizada na Central de 

Tratamento de Resíduos do Bairro Perobas (local do Aterro Sanitário Municipal) e 

possui área de 1.200 metros quadrados. A Figura 71 apresenta aspectos do 

empreendimento. O galpão é operacionalizado pela Associação dos Catadores 

Autônomos de Materiais Recicláveis de Contagem – ASMAC. 
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Figura 71: Mapa de localização do Galpão de Triagem Perobas – atuação da ASMAC. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Este galpão de triagem possui Licença Ambiental Prévia (LP) e de Instalação (LI) 

concedida pelo Conselho Municipal de meio Ambiente de Contagem – COMAC, com 

validade até 09/03/2013 (formalizada através do Processo Administrativo N0 

5269/01-08). Quanto a Licença de Operação (LO) a mesma ainda encontra-se em 

fase de obtenção.  

 

Quanto à operação do galpão, o município possui firmado com a ASMAC/Perobas 

um Termo de Cessão de Uso do galpão, o qual apresenta as seguintes metas para a 

associação: 

 

 Garantir a atuação de 110 catadores em dois turnos de trabalho; 

 Processar 12,8 toneladas de materiais recicláveis por dia.  

 

Este Termo estabelece obrigações, tanto por parte da SEMAS quanto por parte da 

Associação, as quais são apresentadas no Quadro 45.  
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Quadro 45: Obrigações da SEMAS e da ASMAC/Perobas. 
Obrigações da SEMAS Obrigações da Associação 

Planejar, executar, monitorar, dimensionar, e disponibilizar 
recursos humanos e materiais necessários para a coleta 
mecanizada dos materiais recicláveis. 

Apresentar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no prazo de 60 
(sessenta) dias documentação comprobatória de constituição da Associação devidamente 
registrados em Cartório e/ou Junta Comercial. 

Realizar o monitoramento dos dados de produção, custos e 
de rendimentos da associação a fim de subsidiar os 
parâmetros de planejamento e investimentos no setor da 
coleta seletiva. 

Desenvolver a logística de trabalho (recebimento , triagem, prensagem e estocagem dos 
materiais recicláveis), respeitando o projeto e o plano de trabalho aprovados, conforme Instrução 
de Trabalho anexa. 

Disponibilizar informações pertinentes ao funcionamento do 
galpão ( caminhão, recursos humanos. etc). 

Garantir e se responsabilizar pelas condições de higiene, limpeza, segurança do trabalho e 
normas de combate à incêndio, conforme legislação pertinente e a Instrução de Trabalho. 

Gerar planilhas com dados referentes aos doadores e à 
pesagem dos materiais coletados por caminhões. Implantar e manter sistema de controle de roedores e outras zoonoses. 

Acompanhar a elaboração das planilhas e relatórios 
gerenciais das informações geradas pela associação. 

 Utilizar de maneira correta o patrimônio público, garantindo as boas condições de uso e de 
conservação do galpão e dos equipamentos, realizando a manutenção dos mesmos sempre que 
necessário. 

Realizar direta ou indiretamente através de parcerias, 
treinamentos e capacitações. 

 Acondicionar correta e adequadamente os rejeitos provenientes da triagem dos materiais 
recicláveis. 

Orientar os catadores sobre a legislação relativa aos 
resíduos sólidos, meio ambiente, aos processos 
organizativos e à atividade econômica. 

Fornecer e exigir o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual – EPIs para os 
associados, nos termos das normas de segurança vigentes, responsabilizando-se pela não 
utilização dos mesmos. 

Coletar em dias e horários pré estabelecidos os rejeitos 
provenientes da triagem dos materiais recicláveis dando-
lhes a destinação adequada. 

Gerenciar o galpão em conjunto com a SEMAS, nos aspectos de logística, controle dos dados de 
produção e gestão operacional de pessoal garantindo uma gestão compartilhada, participativa e 
transparente. 

Acompanhar semanalmente as condições de uso do 
galpão. 

Promover capacitação, treinamento e organização social dos associados podendo para tanto 
realizar parcerias com Organizações Não Governamentais – ONGs, entidades religiosas e de 
classe e com outros órgãos públicos e empresas privadas. 

Vistoriar trimestralmente os equipamentos e estruturas do 
galpão cedidos pela prefeitura. 

Garantir o funcionamento diário do galpão, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08 horas 
às 17 horas. 

Providenciar o pagamento de contas de energia elétrica e 
água do Galpão de Triagem do Perobas, por no máximo de 
24 meses, contados da data de assinatura do convênio 
conforme Termo de Cessão de Uso. 

 Permitir o acesso às dependências do galpão aos funcionários ou pessoas formalmente 
designadas pela SEMAS para fiscalização, vistorias, avaliações de segurança e manutenção, 
mediante comunicação. 

 Realizar reuniões mensais com os catadores ou seus 
representantes com o objetivo de trocar informações e 
contribuir na gestão técnica e operacional do galpão. 

Garantir o fácil acesso dos caminhões da SEMAS às áreas de descarga dos materiais recicláveis 
e de armazenamento dos rejeitos, permitindo agilidade e rapidez nas operações. 
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Obrigações da SEMAS Obrigações da Associação 
Desenvolver estratégias de divulgação, mobilização social 
e campanhas educativas com o objetivo de ampliar a 
participação da comunidade nos Projetos do Programa 
Municipal de Coleta Seletiva de Contagem. 

Providenciar, quando solicitado pela SEMAS, com antecedência de no mínimo 15 dias boxes 
específicos no galpão para amostragem dos materiais recicláveis coletados em determinada 
região do município, visando o monitoramento e avaliação do Programa de Coleta Seletiva. 

 Realizar semestralmente, encontros específicos de 
avaliação do Programa de Coleta Seletiva em parceria com 
a Associação. 

Preencher, criteriosamente a planilha de controle de dados elaborada pela SEMAS, inclusive 
com a relação atualizada dos DOADORES, com descrição dos tipos e quantidades de resíduos 
comercializados e encaminhar mensalmente, à equipe da Coleta Seletiva da Salu. 

Emitir semestralmente Relatório da Coleta Seletiva com 
ampla divulgação. 

Encaminhar mensalmente listagem atualizada: nome completo e data de ingresso na 
associação, número de filhos, cópia da carteira de identidade, do CPF, do cartão de vacina com 
vacinação em dia, comprovante de endereço completo, caso o associado não disponha de 
comprovante oficial utilizar declaração expedida pela associação. 

Comunicar oficialmente, com antecedência de 60 dias 
qualquer alteração dos termos desse convênio. 

Responsabilizar-se por todas as ações de comercialização dos recicláveis e destinar os recursos 
oriundos dessas ações conforme o estabelecido em seu Estatuto/Regimento Interno. 

Realizar manutenção da infra-estrutura predial do Galpão, 
garantindo a associação condições de trabalho. 

Apresentar à SEMAS balancetes mensais e balanços anuais devidamente assinados por 
tesoureiro(a) e diretoria da Associação. 

 

Apresentar trimestralmente atas de aprovação da prestação de contas mensal, acompanhada de 
lista de presença, constando no mínimo 50% do Conselho Fiscal, e 2/3 dos associados. 
Manter nas dependências do galpão um funcionário técnico – operacional em tempo integral de 
funcionamento. 
Não permitir a permanência de menores de 18 anos, conforme ECA. 
Não permitir a ingestão de bebidas alcoólicas ou o uso de substâncias alucinógenas nas 
dependências do galpão, nem permitir o acesso de pessoas que apresentem estarem sob o 
efeito desses produtos. 
Não permitir qualquer tipo de violência na relação entre os associados e ou demais prestadores 
de serviços. 
Utilizar do espaço físico do Galpão estritamente para os fins previstos no convênio. 
Manter atualizada a lista com os nomes de acesso permitido ao galpão. 
Comunicar oficialmente, com antecedência de 60 dias qualquer alteração dos termos do 
convênio. 

 Fonte: Termo de Cessão de Uso do Galpão, SEMA. 
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Atualmente a ASMAC – Perobas conta com 23 associados (informação de junho de 

2015), sendo que nem todos atuam junto ao galpão de triagem propriamente dito, ou 

seja in loco. Isto porque alguns desses associados trabalham junto à etapa de coleta 

seletiva porta-a-porta ou ainda em pontos específicos de coleta seletiva auxiliando 

nessa etapa, como através de Convênio com uma unidade de Shopping Center. 

 

A seguir será apresentada descrição do local com base em visita técnica realizada 

em março de 2015 pela presente empresa para compor o diagnóstico do Plano 

Municipal de Coleta Seletiva - PMCS.  

 

Nas Figuras 72 e 73 visualiza-se aspectos da fachada externa do galpão localizado 

no Perobas. 

 
Figura 72: Vista geral externa do galpão. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Figura 73: Vista externa do galpão - detalhe para contêineres para armazenamento de aparas. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

Os resíduos sólidos recicláveis coletados pela coleta seletiva são descarregados 

pelos caminhões em plataforma situada em nível superior ao nível dos triadores na 

área interna do galpão, conforme mostra a Figura 74. O local de manobra dos 

caminhões não possui piso pavimentado, prejudicando limpeza e manutenção do 

mesmo o que também é mostrado na Figura.  

 
Figura 74: Área de recebimento dos materiais recicláveis dos caminhões coletores. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

Os materiais são descarregados do caminhão e encaminhados por gravidade para a 

área interna, a qual possui 12 silos de recepção. Na Figura 75 apresenta-se imagem 

esquemática da área interna do galpão de triagem, mostrando o layout de 

organização e operação da triagem nesse espaço. 
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Figura 75: Esquema da organização da área interna do galpão de triagem. 

 
Elaborado por AMPLA Consultoria (Maio, 2015). 
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A etapa de triagem é realizada por equipes dispostas em mesa de triagem linear 

longitudinal ao longo dos silos. Os silos possuem dimensão de 4,0 x 3,0 m, 

possuindo superfície inclinada e separados por telas com 3 m de altura, conforme 

exemplifica a Figura 76. Deste modo cada silo possui capacidade de estocagem de 

36 m3 e comporta em média a atuação de 03 triadores. 

  
Figura 76: Imagem esquemática dos silos e mesa de triagem. 

 
Elaborado por AMPLA Consultoria (Maio, 2015). 

 

Na Figura 77 pode-se visualizar a etapa de triagem sendo realizada. Os triadores 

separam os materiais e os acondicionam por tipo em bag‟s. Após preenchidas as 

bag‟s são encaminhadas para o local de estocagem composta por baias em telas 

metálicas com 3 m de altura, situadas longitudinalmente na parte central do galpão 

(Fig. 78), ou podem ser enviados diretamente para a prensagem (Fig. 79).  

 
Figura 77: Baias de triagem: com materiais e após a triagem, respectivamente. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Figura 78: Vista interna do galpão, detalhe para baias de estocagem na área central. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 
Figura 79: Área de prensagem. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

No Quadro 46 apresenta-se a relação dos equipamentos encontrados no galpão de 

triagem. 

 
Quadro 46: Relação de equipamentos – galpão Perobas/ASMAC. 

Equipamento Quantidade Nº Patrimônio 

Empilhadeira elétrica manual 1.000 kg 2 3100602/ 3100603 

Prensa hidráulica vertical PHB-25T 2 3100604/ 3100605 

Carro Plataforma 2 3100606/ 3100607 

Balança mecânica BM - 1000 2 3500386/ 3500387 

Fonte: SEMA, março 2015. 
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Após o processo de triagem, prensagem e enfardamento, os materias recicláveis 

são comercializados para grandes compradores e/ou indústrias recicladoras, sendo 

as principais apresentadas no Quadro 47.   

 
Quadro 47: Relação dos principais compradores de materiais recicláveis. 

Material Comprador/Empresa Cidade 

Papel CRB e Santa Maria Belo Horizonte 

Plástico Cooperativa Cataunidos Belo Horizonte 

Metal Gerdau e Arcelor Mittal Contagem e Belo Horizonte 

Tetrapack TETRAPACK Contagem 

Vidro Caco Limpo Belo Horizonte 

Fonte: SEMA, março de 2015. 

 

O rateio (remuneração dos catadores) referente à comercialização dos materiais é 

realizado igualmente entre os associados.  

 

O rejeito oriundo da atividade de triagem é destinado para caçamba disponibilizada 

pela SALU que fica na parte externa do galpão, Figura 80, sendo destinado para a 

frente de trabalho do aterro sanitário local para disposição final.  

 
Figura 80: Caçamba para disposição do rejeito da etapa de triagem. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

 Produtividade do Galpão de Triagem: ASMAC Perobas 
 

De acordo com informações quantitativas repassadas pela ASMAC-Perobas à 

SEMAS, em 2013 o galpão processou (comercializou) em torno de 630 toneladas de 
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materiais recicláveis. Em 2014 o quantitativo se aproximou de 815 toneladas. Tais 

informações são apresentadas em maiores detalhes na Figura 81 e Quadro 48. 

 
 Figura 81: Dados de produtividade de 2013 e 2014, totais e por materiais da ASMAC Perobas. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Conforme já apresentado, o Galpão de Triagem Perobas (considerado um Galpão 

Modelo) possui meta de processar 12,8 toneladas/dia, trabalhando com 110 

associados divididos em 2 turnos.  

 

Com base nos dados de quantidade (t) de 2014, tem-se que a unidade processa 

apenas 25% de meta inicial, ou seja, considerando, por exemplo, 253 dias úteis do 

ano e o total comercializado pela ASMAC-Perobas (814 t/ano), ficando aquém do 

esperado pelo convênio. Cabe ressaltar que a ASMAC Perobas conta com apenas 

23 associados, sendo que nem todos executam a atividade de triagem no galpão, o 

que corrobora para o aproveitamento parcial do espaço e insuficiência do 

atendimento a meta de processamento diário. 

 

Com base nos dados totais e parciais, por tipo de material, que foram 

comercializados em 2013 e 2014, observou-se que o material que possui maior 

representatividade, em ambos os anos, é o papel, representando aproximadamente 

83% do total comercializado em 2013 e 74% em 2014, Quadro 48.   
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Quadro 48: Quantitativos (t) e percentual por tipo de material triado no galpão (2013 e 2014). 

Material 
Papel  Plástico Metais  Outros  Total - 2013  
2013 2013 2013 2013 (t) 

ASMAC - Perobas 
530,91 74,32 21,68 6,20 633,12 
83,86% 11,74% 3,42% 0,98% 100% 

Material 
Papel  Plástico Metais Outros  Total - 2014  
2014 2014 2014 2014 (t) 

ASMAC - Perobas 
605,01 152,07 31,51 26,30 814,88 
74,24% 18,66% 3,87% 3,23% 100% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 
Quanto ao percentual de rejeito gerado pela atividade de triagem, tomando-se os 

dados de entrada dos materiais no galpão, obtida pela pesagem do caminhão 

coletor, e a quantidade comercializada, (Quadro 49), obtém-se um percentual médio 

8,5% de rejeito, valor este considerado baixo.  

 
 Quadro 49: Percentual de rejeito gerado pelo Galpão ASMAC-Perobas. 

Mês/Ano 
ASMAC (Perobas) 

Quantidade que entra no 
galpão (t) 

Quantidade 
comercializada (t) Rejeito ASMAC 

jan/14 94,932 94,932 -- 
fev/14 77,608 73,238 5,63% 
mar/14 70,570 63,700 9,74% 
abr/14 82,104 76,874 6,37% 
mai/14 76,370 71,390 6,52% 
jun/14 61,877 57,157 7,63% 
jul/14 59,954 54,174 9,64% 

ago/14 63,330 57,560 9,11% 
set/14 64,289 58,019 9,75% 
out/14 89,176 79,606 10,73% 
nov/14 65,855 60,295 8,44% 
dez/14 61,232 55,802 8,87% 
jan/15 64,748 58,678 9,37% 
fev/15 66,399 61,369 7,58% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
 

2.9.3. Centro de Apoio: ASMAC CEASAMINAS 
 

A ASMAC possui um centro de apoio localizado na Central de Abastecimento de 

Minas Gerais/Contagem, CEASAMINAS, funcionando em parceria com a entidade, a 

qual disponibiliza em seu espaço ECOPONTOS instalados para atender ao 
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Programa de Coleta Seletiva do CEASA, visando à separação dos resíduos úmidos 

e secos gerados pelo entreposto. 

 

No mapeamento apresentado na Figura 82 apresenta-se a localização do Centro de 

Apoio da ASMAC no CEASAMINAS. 
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Figura 82: Mapa de localização do Centro de Apoio da ASMAC no CEASA. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Os ECOPONTOS são estruturas dispostas sistematicamente no espaço do 

entreposto, utilizados pelos empresários que atuam no local para a disposição de 

materiais recicláveis secos. Os catadores da ASMAC que atuam no local coletam 

esses materiais, em sua maioria compostos por papelão e plástico, e os 

encaminham para o Centro de Apoio, onde realizam a triagem e pesagem dos 

resíduos.  

 

Na Figura 83 pode-se visualizar o modelo de ECOPONTO disponibilizado no 

CEASA. Cada ECOPONTO é composto por uma gaiola para receber material 

reciclável seco e um compactador para receber material orgânico.  

 
Figura 83: Modelo de Ecoponto disponibilizado no CEASA. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

O Centro de Apoio onde é realizada a triagem e preparação dos materiais recicláveis 

secos é composto por uma estrutura coberta, edificada em alvenaria, conforme 

mostrado na Figura 84. Possui infraestrutura mínima para a atividade, composta por 

área interna de armazenamento e triagem, área de pesagem, (Figura 85), refeitório e 

banheiros.  Este local é cedido pelo CEASA à ASMAC. 
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Figura 84: Imagem externa do Centro de Apoio da ASMAC no CEASA. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 
Figura 85: Área destinada à pesagem. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

Os catadores coletam os materiais dos ECOPONTOS com carrinhos de tração 

humana, (Figura 86), após os materiais já triados são então pesados, onde cada 

catador recebe por produtividade individual. Segundo informações obtidas em visita 

técnica, (em março de 2015), na Unidade CEASA trabalham 16 catadores 

conveniados à ASMAC.  
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Figura 86: Carrinhos de tração humana que realizam o transporte dos materiais recicláveis dos 
ECOPONTOS até o centro de apoio. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

 Produtividade do Centro de Apoio: ASMAC CEASA 
 

De acordo com informações quantitativas repassadas pela ASMAC/CEASA à 

SEMAS, em 2013 o local processou (comercializou) em torno de 400 toneladas de 

materiais recicláveis. Em 2014, o quantitativo se aproximou de 650 toneladas, o que 

é apresentado na Figura 87.  

 

Pode-se observar que o material que possui maior representatividade, em ambos os 

anos, é o papel, representando aproximadamente, 74% do total comercializado em 

2013 e 81% em 2014 (Quadro 50). 

 
Quadro 50: Quantitativos (t) e percentual por tipo de material triado (2013 e 2014). 

Material 
Papel  Plástico Metais  Outros  Total - 2013  
2013 2013 2013 2013 (t) 

ASMAC - CEASA 
323,20 67,59 41,34 0,72 432,85 
74,67% 15,61% 9,55% 0,17% 100% 

Material 
Papel  Plástico Metais Outros  Total - 2014  
2014 2014 2014 2014 (t) 

ASMAC - CEASA 
542,65 66,88 10,87 1,37 621,78 
87,27% 10,76% 1,75% 0,22% 100% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 87: Dados de Produtividade de 2013 e 2014, totais e por materiais, ASMAC CEASA. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Como na CEASA os materiais recicláveis são provenientes de uma coleta seletiva 

interna da unidade, cujos materiais já são segregados com maior qualidade pelos 

usuários do espaço, os dados existentes são referentes apenas à comercialização 

dos materiais, não existindo dados de quantidades de rejeitos ligados à triagem 

nesse local, isto porque a separação já ocorre no momento de coleta nos 

ECOPONTOS pelos catadores.  

 

2.9.4. Galpão de Triagem: ASMAC Novo Riacho 
 

A ASMAC conta também com um Galpão de Triagem localizado no bairro Novo 

Riacho, conforme Figura 88.  
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Figura 88: Mapa de localização do Galpão de Triagem- ASMAC Novo Riacho. 

 
Elaborado por Ampla (Junho, 2015). 
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Este galpão de triagem, em sua essência, trabalha com carrinheiros associados à 

ASMAC que realizam a coleta seletiva na região do entorno do galpão, utilizando 

carrinhos de tração humana. Após esses catadores encaminham os materiais para o 

galpão onde cada catador realiza a própria triagem do material por ele coletado. 

Segundo informações da SEMAS de junho de 2015 este galpão contava com 15 

catadores associados.  

 

Para complementar a capacidade de triagem deste local, o galpão recebe em torno 

de 2 cargas por semana de materiais coletados pelo programa de coleta seletiva 

municipal.  

 

Na Figura 89 apresentam-se imagens externas do galpão de triagem Novo Riacho 

com detalhe para os carrinhos estacionados em frente ao galpão utilizados pelos 

associados. 
 

Figura 89: Imagens externas do  galpão ASMAC Novo Riacho. 

  

   
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 
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Com relação a equipamentos, o local dispõe de 01 balança e 01 prensa hidráulica.  

A logística interna do galpão funciona da seguinte maneira: cada catador possui uma 

área destinada à atividade de triagem, onde separa os materiais (papel, plástico, 

metais, vidros). Após, é realizada a pesagem do material separado, existindo uma 

pessoa que exerce esta função específica, auxiliando os catadores e anotando 

sistematicamente esses quantitativos. Quando ocorre a venda do material, o catador 

recebe por produtividade, ou seja, proporcionalmente ao que foi triado por ele. Na 

Figura 90 podem-se visualizar imagens da área interna do Galpão.   

 
 Figura 90: Imagens internas do galpão ASMAC Novo Riacho. 

  

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

 Produtividade do Galpão de Triagem: ASMAC Novo Riacho 
 

De acordo com informações quantitativas repassadas pela ASMAC-Novo Riacho à 

SEMAS, temos que em 2013 o Galpão de Triagem processou (comercializou) em 

torno de 550 toneladas de materiais recicláveis, em 2014 o quantitativo reduziu 

praticamente pela metade, comercializando apenas 265 toneladas. Os dados são 
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mostrados na Figura 91 e Quadro 51, destacando ainda o percentual em relação a 

cada tipo de material reciclável processado no espaço.  

 
 Quadro 51: Quantitativos (t) e percentual por tipo de material triado (2013 e 2014). 

Material/Ano 
Papel  Plástico Metais  Outros  Total - 2013  
2013 2013 2013 2013 (t) 

ASMAC - Novo 
Riacho 

390,08 117,70 30,52 10,99 549,29 
71,01% 21,43% 5,56% 2,00% 100% 

Material 
Papel  Plástico Metais Outros  Total - 2014  
2014 2014 2014 2014 (t) 

ASMAC - Novo 
Riacho 

157,11 49,73 53,56 5,56 265,95 
59,07% 18,70% 20,14% 2,09% 100% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Similar aos demais galpões, o material que possui maior representatividade, em 

ambos os anos, é o papel, representando aproximadamente, 71% do total 

comercializado em 2013 e 59% em 2014.  

  
 Figura 91: Dados de Produtividade de 2013 e 2014, totais e por materiais, ASMAC Novo 

Riacho. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Apesar do Programa de Coleta Seletiva Municipal entregar materiais coletados pelos 

caminhões baús neste galpão, não existem quantificados os dados referentes a esta 

entrega, pois não é realizada a pesagem prévia dos caminhões por estarem fora da 
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rota de pesagem. Deste modo, não se pode quantificar o percentual do total 

comercializado que representa o coletado pelos catadores (carrinheiros) e o 

entregue pela coleta seletiva municipal. Neste sentido também não é possível 

determinar o percentual de rejeito gerado na triagem desse galpão específico.  

 

2.9.5. Galpão de Triagem COOPERCATA 
 

A Associação Rede Solidária de Contagem – COOPERCATA realiza suas atividades 

em um galpão de triagem alugado localizado conforme apresentado no mapeamento 

da Figura 92.  
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Figura 92: Mapa de localização do galpão de triagem – COOPERCATA. 

 
Elaborado por Ampla, (Junho, 2015)
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O galpão de triagem da COOPERCATA recebe os materiais provenientes do 

Programa de Coleta Seletiva Municipal, e ainda, realiza coleta através de 

agendamento em geradores específicos com veículo próprio. Para executar as 

atividades a COOPERCATA conta com 7 associados (segundo informações de 

junho de 2015).  Nas Figuras 93 e 94 pode-se visualizar imagem externa e interna 

do galpão. 

 
Figura 93: Vista externa do galpão de triagem da COOPERCATA. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 
Figura 94: Vista geral interna do galpão de triagem da COOPERCATA. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

A etapa de separação do material reciclável ocorre manualmente em mesa de 

triagem e nos próprios bag‟s. Após a separação os materiais são colocados em 

bag‟s e baias estruturadas no galpão (suporte metálico) e são organizados quanto 

ao tipo e composição do material segregado (Figura 95). 
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Figura 95: Imagem da etapa de triagem sendo realizada. 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

Posteriormente os materiais são encaminhados para a prensa hidráulica, onde são 

enfardados, Figura 96. O único equipamento que a COOPERCATA dispõe é esta 

prensa.  

 
Figura 96: Imagem da etapa de prensagem sendo realizada e fardos de materiais. 

 
 Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Março, 2015). 

 

 Produtividade do Galpão de Triagem: COOPERCATA 
 

De acordo com informações quantitativas repassadas pela COOPERCATA à 

SEMAS, em 2013 o Galpão processou (comercializou) em torno de 200 toneladas de 

materiais recicláveis. Em 2014, o quantitativo se aproximou de 310 toneladas, 

representando aumento de 50%. Deve-se ressaltar que, com base nos dados de 

2013 e 2014 do presente diagnóstico, este galpão foi o único que apresentou 

aumento de produtividade.  Os dados são apresentados na Figura 97 e Quadro 52.  
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Figura 97: Dados de Produtividade de 2013 e 2014, totais e por materiais - COOPERCATA. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 
 Quadro 52: Quantitativos (t) e percentual por tipo de material triado (2013 e 2014). 

Material 
Papel  Plástico Metais  Outros  Total - 2013  
2013 2013 2013 2013 (t) 

ASMAC - 
COOPERCATA 

129,16 30,85 25,57 4,84 190,43 
67,83% 16,20% 13,43% 2,54% 100% 

Material 
Papel  Plástico Metais Outros  Total - 2014  
2014 2014 2014 2014 (t) 

ASMAC - 
COOPERCATA 

243,35 27,58 29,52 9,24 309,69 
78,58% 8,91% 9,53% 2,99% 100% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Com base nos dados acima, pode-se observar que o material que possui maior 

representatividade, em ambos os anos, também é o papel, representando 

aproximadamente, 68% do total comercializado em 2013 e 78% em 2014.  

 

Quanto aos dados correspondentes ao percentual de rejeito gerado pela atividade 

de triagem, considerando-se os valores (em toneladas) da entrada dos materiais no 

galpão, obtida pelas pesagens do caminhão coletor, e tendo-se a quantidade 

comercializada obtém-se um percentual médio 15% de rejeito gerado nas atividades 

desse galpão, valor este considerado tecnicamente adequado. O Quadro 53 

exemplifica as informações deste assunto.   
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 Quadro 53: Avaliação do percentual de rejeito gerado pelo galpão COOPERCATA. 
Produtividade Galpões 

Mês/Ano 
COOPERCATA 

Quantidade que entra no 
galpão (t) 

Quantidade 
comercializada (t) 

Rejeito 
COOPERCATA 

jan/14 44,083 35,183 20,19% 
fev/14 29,542 24,542 16,93% 

mar/14 32,354 28,654 11,44% 
abr/14 24,663 20,663 16,22% 
mai/14 24,497 22,027 10,08% 
jun/14 25,569 23,069 9,78% 
jul/14 33,379 30,199 9,53% 

ago/14 31,100 26,290 15,47% 
set/14 28,469 25,509 10,40% 
out/14 30,173 24,493 18,82% 
nov/14 33,730 25,290 25,02% 
dez/14 29,627 23,767 19,78% 
jan/15 29,038 24,208 16,63% 
fev/15 27,766 23,096 16,82% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

 

2.10.  ESTUDO GRAVIMÉTRICO  

 

Para o presente Plano Municipal de Coleta Seletiva, foi realizado estudo gravimétrico 

dos resíduos coletados pela coleta convencional do município de contagem, com o 

objetivo de conhecer as frações de resíduos domiciliares que estão sendo dispostos 

no aterro sanitário. Os estudos foram realizados em junho de 2015, conforme 

detalhado a seguir. 

 

2.10.1. Metodologia empregada 
 

2.10.1.1. Definição do Modelo de Amostragem Estatística 
 

Segundo CRESPO (2009), a definição das amostras pode ocorrer por três diferentes 

métodos:  

 

 Amostragem casual: é realizada de maneira aleatória, como um sorteio. 
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 Amostragem proporcional estratificada: é realizada quando a característica 

geral da população se divide em sub características, ou seja, estratos. 

 

 Amostragem sistemática: é realizada quando os elementos da população já se 

encontram ordenados, não há necessidade de construir um sistema de 

referência. 

 

Para garantir a confiabilidade das amostras escolhidas, foi utilizada a amostragem 

proporcional estratificada, visto que cada roteiro a ser analisado possui uma sub 

característica e quando analisados em conjunto ter-se-á uma característica final dos 

resíduos do município de Contagem. 

 

2.10.1.2. Determinação do Universo de Pesquisa 
 

Conforme reunião técnica com a equipe da Diretoria de Coleta Seletiva, o universo 

de pesquisa foi definido com base nos roteiros da coleta convencional de Contagem. 

Tendo como base a NBR 10.004/2004, a qual dispõe sobre a classificação dos 

resíduos, os resíduos considerados no estudo podem ser definidos como resíduos 

Classe II – Não perigosos, compreendendo resíduos sólidos urbanos.  

 

Foram escolhidas 4 características relacionadas à ocupação preponderante do 

roteiro, entre as quais se poderia englobar os principais cenários existentes no 

município. Essas características entre os roteiros municipais foram: 

 

 Roteiro de coleta convencional em região Residencial (Classes sociais A e B); 

 Roteiro de coleta convencional em região Residencial (Classes sociais C e D); 

 Roteiro de coleta convencional em região Industrial; 

 Roteiro de coleta convencional em região Comercial. 

 

Para cada característica regional de ocupação preponderante, foram escolhidos 2 

roteiros, os quais compuseram 2 amostras para realização do gravimétrico, 

totalizando 8 amostras analisadas.  
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Observa-se que na realização das análises gravimétricas, por problemas 

operacionais não foi possível realizar a segunda amostra de roteiro com 

característica Residencial Classes C e D. Como todas as amostras não possuem um 

erro amostral significativo, conclui-se que não haverá prejuízo para o estudo 

estatístico dos resultados encontrados. Portanto foram realizadas amostras em 7 

roteiros com características definidas.  

 

Desta forma, pode-se conhecer as características qualitativas, bem como abranger 

para todo o município de Contagem por meio de uma extrapolação dos resultados 

para os demais roteiros com características semelhantes, e da mesma forma, para 

as regiões administrativas, e para o município como um todo.  

 

2.10.1.3. Escolha dos Roteiros Amostrados 
 

Para aplicação da metodologia proposta, foi necessária classificação de todos os 

roteiros de coleta por característica predominante. Este trabalho foi realizado em 

parceria com o Diretoria de Coleta Seletiva, obtendo-se o seguinte resultado 

apresentado no Quadro 54. 

 

Observa-se que em geral os roteiros não possuem características homogêneas, por 

isto, houve critério na definição da viagem do roteiro, de modo a coletar os resíduos 

sólidos gerados em área de acordo com a característica determinada para a 

amostragem. 

 
Quadro 54: Características dos roteiros da coleta convencional. 

Região Administrativa Característica Roteiros 

Sede 

Comercial C.01.1.D.N C.01.2.D.N 

Residencial A e B 

S.01.1.P.D S.01.2.P.D 
S.02.1.P.D S.02.2.P.D 
S.03.1.I.D S.03.2.I.D 
S.04.1.P.D S.04.2.P.D 

Petrolândia 

P.01.1.I.D P.01.2.I.D 
Residencial C e D P.02.1.P.D P.02.2.P.D 

Residencial A e B 
P.03.1.I.D P.03.2.I.D 
P.04.1.I.D P.04.2.I.D 
P.05.1.I.D P.05.2.I.D 

Ressaca 
Residencial C e D R.01.1.I.D R.01.2.I.D 
Residencial A e B R.02.1.I.D R.02.2.I.D 
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Região Administrativa Característica Roteiros 
R.03.1.P.D R.03.2.P.D 

Industrial 
R.04.1.P.D R.04.2.P.D 
R.05.1.I.D R.05.2.I.D 

Comercial R.06.1.I.D R.06.2.I.D 
Residencial A e B R.07.1.P.D   
Industrial R.07.1.I.D   

Eldorado 

Comercial 
E.01.1.I.D E.01.2.I.D 
E.02.1.I.D E.02.2.I.D 
E.04.1.D.D E.04.2.D.D 

Residencial A e B 
E.05.1.P.D E.05.2.P.D 
E.06.1.P.D E.06.2.P.D 
E.10.1.P.D E.10.2.P.D 

Industrial E.11.1.P.D E.11.2.P.D 
Residencial A e B E.14.1.P.D   

Industrial 

Residencial C e D I.01.1.I.D I.01.2.I.D 
Comercial I.02.1.P.D I.02.2.P.D 
Residencial A e B I.03.1.P.D I.03.2.P.D 

Comercial 
I.04.1.P.D I.04.2.P.D 
I.05.1.P.D I.05.2.P.D 

Vargem das Flores 
Residencial C e D 

V.01.1.P.D V.01.2.P.D 
V.02.1.I.D V.03.2.I.D 
V.04.2.P.D   

Nacional 

N.01.1.I.D N.01.2.I.D 

Residencial A e B 
N.02.1.I.D N.02.2.I.D 
N.03.1.I.D N.03.2.I.D 
N.04.1.I.D N.04.2.I.D 

Residencial C e D N.05.1.I.D N.05.2.I.D 

Riacho 
Comercial 

RI.01.1.I.D RI.01.2.I.D 
RI.05.1.P.D RI.05.2.P.D 

Industrial RI.06.1.P.D   
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os roteiros escolhidos para a amostragem do estudo gravimétrico da coleta 

convencional do município de Contagem foram os apresentados a seguir: 

 

 Roteiro E11PD/E12PD: Tem característica com prevalência de industrias. 

Abrange os Bairros Água Branca, Jardim das Oliveiras, Jardim Bandeirantes, 

Cincão e Parque São João, todos inseridos na Regional Eldorado.  
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 Roteiro R71ID/R72ID: Tem característica com prevalência de industrias. 

Abrange os Bairros Balneário do Ressaca, Guanabara, Arpoador e Jardim 

Laguna, todos inseridos na Regional Ressaca. 

 

 Roteiro C21DN/C22DN: Tem característica com prevalência de comércios. 

Abrange os Bairros Centro, Riacho, Cidade Industrial e Industrial, todos 

inseridos nas Regionais Sede, Riacho e Industrial. 

 

 Roteiro R61ID/R62ID: Tem característica com prevalência de comércios. 

Abrange os Bairros Jardim Laguna I, II e III, todos inseridos na Regional 

Ressaca. 

 

 Roteiro RI71PD/RI72PD: Tem característica com prevalência residencial das 

classes sociais A e B. Abrange os Bairros Novo Riacho, Conjunto Columbia e 

Riacho Velho, todos inseridos na Regional Riacho. 

 

 Roteiro E14.1PD/E14.2PD: Tem característica com prevalência residencial das 

classes sociais A e B. Abrange os Bairros Cinco, Beatriz, Eldoradinho, Santa 

Luzia, Hibisco, Central Park e Vila Panamá, todos inseridos na Regional Sede. 

 

 Roteiro P21PD/P22PD: Tem característica com prevalência residencial das 

classes sociais A e B. Abrange os Bairros Tropical, Vila Beija Flor, Sapucaias I, 

II e III e Campo Alto, todos inseridos na Regional Petrolândia. 

 

2.10.1.4. Definição do Cronograma de Amostragem 
 

Conforme apresentado anteriormente, o número de amostras para a realização da 

pesquisa é limitado, inviabilizando uma caracterização anual para diferentes roteiros. 

Neste caso, optou-se por realizar os estudos ao longo de uma semana, evitando 

assim, divergências significativas causadas por diferentes períodos de amostragem. 

A data foi definida conjuntamente com o Diretoria de coleta seletiva para a semana 

entre os dias 22 e 25 de junho de 2015.  
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O cronograma de chegada dos caminhões e realização das análises está 

apresentado no Quadro 55. 
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Quadro 55: Cronograma de execução do estudo gravimétrico. 

 
 Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

 

Código Regional Bairros Classificação Horário Pesagem Coleta Estudo

E11PD/E12PD ELDORADO
Água Branca, Jardim das Oliveiras, Jardim 
Bandeirantes, Cincão, Parque São João Industrial 10:02 9200 Segunda Segunda

P21PD/P22PD PETROLÂNDIA Tropical, Vila Beija Flor, Sapucaias I, II, III e Campo Alto Residencial C e D 11:33 6430 Segunda Segunda

C21DN/C22DN
NOTURNO SEDE/RIACHO/INDUSTRIAL Sede (centro), Riacho, Cidade Industrial e Industrial Comercial 20:56 9370 Segunda Terça

R71ID/R72ID RESSACA
Balneário do Ressaca, Guanabara, Arpoador, Jardim 

Laguna Industrial 10:07 8530 Terça Terça

R6ID/R62ID RESSACA Jardim Laguna I, II e III Comercial 12:18 8070 Terça Terça

RI71PD/RI72PD RIACHO Novo Riacho, Conjunto Colúmbia e Riacho Velho Residencial A e B 10:18 8420 Quarta Quarta

E14.1PD/E14.2PD SEDE
Cinco, Beatriz, Eldoradinho, Santa Luzia, Hibisco, 

Central Park e Vila Panamá Residencial A e B 11:05 7120 Quarta Quarta

COLETA - DIAS PARES (22/06/2015)

COLETA - DIAS ÍMPARES  (23/06/2015)

COLETA - DIAS PARES  (24/06/2015)
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2.10.1.5. Definição dos Componentes Analisados 
 

A definição dos componentes a serem analisados no presente estudo gravimétrico 

foi realizado com base nos materiais que são vendidos pela ASMAC Perobas, 

somando-se ainda outros materiais passíveis de reciclagem, bem como dos 

materiais considerados rejeitos, a fim de se saber o verdadeiro potencial de 

ampliação da coleta seletiva no município de Contagem. 

 

No Quadro 56 apresenta-se os componentes analisados na composição gravimétrica 

do presente estudo. 

 
Quadro 56: Componentes Analisados. 

Produto Sub - Produto 

Resíduo Orgânico Poda e Capina 
Alimentos 

Papel  -- 
Papelão  -- 
Papel Jornal  -- 
Papel Misto  -- 
Plásticos Moles  -- 

Plásticos Duros 

PET 
PEAD 
PP  
Outros 

Vidro  -- 
Tetrapack  -- 

Metais Alumínio 
Ferro 

Têxteis, Trapo, Couro  -- 
Tóxicos Pilhas, Baterias e Lâmpadas 
Infectantes  -- 

Resíduo Sanitário Papel Higiênico 
Fraldas e Absorventes 

Resíduos da Construção Civil  -- 
Eletrônicos  -- 
Total  -- 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

A seguir estão apresentadas as características de cada componente analisado:  
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 Poda e Capina: Resíduo gerado pelas atividades de remoção de vegetação ou 

parte dela. Ex: galhos e folhas de árvore. 

 

 Alimentos: resíduo composto por sobras de alimentos ou alimentos estragados. 

 

 Papel: Papel fino e flexível, em geral branco. Ex: folhas de caderno em geral. 

 

 Papelão: Tipo mais grosso de papel utilizado como embalagens. Ex: caixas de 

embalagens em geral. 

 

 Papel Jornal: Papel fino e flexível, utilizado unicamente para a impressão de 

jornais. 

 

 Papel Misto: Papeis impressos que possuem qualquer tipo de composição 

exceto a original do papel branco. Ex: aparas de revistas, encartes de livro, 

folhetos de propaganda. 

 

 Plásticos Moles: Grupo composto por plásticos maleáveis, podendo ter 

composição de PEAD, PVC, PEBD, etc. Ex: Sacolas de supermercado e 

embalagens de alimentos. 

 

 PEAD: Polietileno de Alta Densidade. Ex: frascos de azeite, frascos para 

detergente, frascos para shampoo, etc. 

 

 PP: Polipropileno. Ex: embalagens flexíveis, cadeiras plásticas, copos 

plásticos, brinquedos, seringas de injeção, etc. 

 

 PET: Politereftalato de Etileno. Ex: embalagens de bebidas, bandejas para 

micro-ondas, filmes para áudio e vídeo. 

 

 Outros Plásticos: Outros plásticos de menor expressão na coleta seletiva, tais 

como: PVC, PS, EPS, Plástico Metalizado. 
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 Vidro: Material cerâmico transparente obtido através do resfriamento de um 

líquido a base de sílica. Ex: garrafas de bebidas, embalagens de alimentos em 

conserva, janelas, etc. 

 

 Tetrapack: Embalagens feitas com camadas de papelão, alumínio e algumas 

impermeáveis para evitar o contato do produto com o meio externo e com o 

próprio alumínio. Ex: embalagens de leite e sucos. 

 

 Alumínio: Material feito através da extração do mineral alumínio. Ex: 

embalagens, latas, papel-alumínio, etc. 

 

 Ferro: Material feito através da extração do mineral ferro. Ex: peças de 

automóveis, panelas, etc. 

 

 Têxteis, trapos, couro: Material utilizado geralmente como vestuário, na limpeza 

da casa ou para abrigar do frio. Ex: panos velhos, pedaços de roupas e 

sapatos, etc. 

 

 Tóxicos: Materiais descartados que possuem algum tipo de material tóxico. Ex: 

lâmpadas, pilhas e baterias. 

 

 Infectantes: Material descartado que pode transmitir algum tipo de doença. Ex: 

curativos usados, seringas, etc. 

 

 Papel Higiênico: Material em papel fino e flexível utilizado para higiene pessoal. 

 

 Fraldas Sanitárias: Material composto de polietileno, prolipropileno e camada 

interna de pasta de papel, o poliacrilato sintético. 

 

 Resíduos da Construção civil: Resíduos de obras civis. Ex: materiais 

cerâmicos, tijolos, argamassa, concreto, gesso, etc. 
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 Eletrônicos: Material utilizado para o funcionamento de aparelhos eletrônicos. 

Ex: aparelhos televisores, celular, computadores, etc. 

 

 Rejeito: Termo utilizado nos gráficos resumos e que representa a soma de 

todos os materiais que não se incluam entre os papéis, plásticos, vidros e 

metais. 

 

2.10.1.6.  Infraestrutura e Logística  
 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessária a utilização de logística e 

infraestrutura adequada para a realização da coleta da amostra (aterro sanitário) e 

triagem (associação) sem gerar problemas operacionais para os mesmos. 

 

Locais da pesquisa: 
 

 Coleta das Amostras: Área destinada para este fim no aterro sanitário Perobas 

de Contagem;  

 Separação e Pesagem das Amostras: ASMAC – Galpão no aterro sanitário; 

 

Equipe para desenvolvimento da pesquisa: 
 

 1 Engenheiro; 

 2 Auxiliares Operacionais para auxílio na coleta e homogeneização das 

amostras (aterro sanitário); 

 3 associados para a realização da triagem de todos os componentes da 

amostra; 

 

Equipamentos utilizados:  
 

 4 contentores de 240 litros cada para definição da amostra; 

 8 Lonas 4 x 7 metros para disposição da carga de resíduos do caminhão 

coletor; 
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 8 Lonas 4 x 4 metros para coleta e homogeneização e quarteamento da 

separação por tipo de material da amostra; 

 2 pás para a homogeneização da amostra; 

 Sacos plásticos para separação dos materiais; 

 EPI‟s (luvas, máscaras e sapatos resistentes); 

 1 balança de precisão de 5 gramas (AMPLA). 

 

2.10.1.7. Metodologia de Coleta da Amostra 
 

Na literatura são apresentados diferentes métodos para realizar a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos, a maior parte com base no quarteamento da 

amostra, conforme determina a NBR 10.007/2004. 

 

Para a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos do município de Contagem 

foi utilizada metodologia similar, cujos passos são demonstrados a seguir:  

 

1. Descarregamento do caminhão da coleta convencional sobre a lona em área 

delimitada do aterro sanitário; 

 

2. Coleta de quatro amostras de 240 litros cada, três na base e laterais, e uma no 

topo da caçamba. Resultando no volume final de 960 litros que foi considerada 

a amostra inicial. 

 

3. Depósito de resíduos da amostra inicial sobre lona resistente. 

 

4. Rompimento dos sacos plásticos e homogeneização a amostra de resíduos 

com o auxílio de pás para obtenção da amostra inicial; 

 

5. Realização do quarteamento, ou seja, separação de quatro amostras de 240 

litros cada. 

6. Duas das partes obtidas pelo quarteamento, e localizadas em posição 

diametralmente opostas foram descartadas, o que resultou numa amostra 

parcial de 480 litros. 
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7. Homogeneização dos resíduos da amostra parcial com o auxílio de pás; 

 

8. Realização do quarteamento, ou seja, separação de quatro amostras de 120 

litros cada; 

 

9. Duas das partes obtidas pelo quarteamento, e localizadas em posição 

diametralmente opostas foram  descartadas, o que resultou numa amostra final 

de 240 litros; 

 

10. Separação de cada um dos materiais presentes na amostra final; 

 

11. Pesagem separadamente os materiais, anotando-se os valores em uma 

planilha e calculando-se os percentuais de cada material em relação ao peso 

total da amostra. 

 

Na Figura 98 apresenta-se fluxograma da metodologia utilizada para o levantamento 

em Contagem. 
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Figura 98: Fluxograma de Metodologia utilizada. 

 
Fonte: Adaptado de SOARES, 2011. 

 

Nas Figuras 99 a 103 a seguir pode-se visualizar as etapas realizadas do estudo 

gravimétrico no aterro sanitário em junho de 2015.  

  
Figura 99: Resíduos sendo despejados do caminhão coletor. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Maio, 2015). 
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Figura 100: Obtenção da amostra inicial. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Maio, 2015). 

 
Figura 101: Homogeneização da amostra (abertura dos sacos e mistura). 

 

 
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Maio, 2015). 
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Figura 102: Divisão das amostras iniciais (960 l) para obtenção da amostra final (240 l). 
Quarteamento. 

  

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Maio, 2015). 

 
Figura 103: Separação da amostra final por tipo de resíduo. 

  
Fonte: Visita Técnica – Ampla Consultoria (Maio, 2015). 

 

2.10.1.8. Tratamento Estatístico dos Dados 
 

O tratamento estatístico dos dados coletados na etapa de amostragem, foi através 

do método da média ponderada, considerando a generalização dos dados obtidos 
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pelo princípio da similaridade dos roteiros analisados. A sequência do trabalho 

seguiu os seguintes passos: 

 

1º Definição da amostra. 

 

2º Análise gravimétrica dos roteiros selecionados e cálculo dos percentuais de 

ocorrência dos componentes para cada roteiro analisado. 

 

3º Extrapolação do universo de pesquisa para todos os roteiros de coleta 

convencional de acordo com suas características. 

 

Para a realização da análise estatística dos dados foi utilizada a inferência estatística 

ou estatística indutiva, a qual segundo TOLEDO (1985), refere-se ao processo de 

generalização a partir de resultados particulares. Consiste em obter e generalizar 

conclusões, ou seja, inferir propriedades pra o todo com base na parte, no particular.  

 

O processo de generalização, que é característico do método indutivo, está 

associado a uma margem de incerteza. A existência da incerteza deve-se ao fato da 

conclusão se basear em uma parcela do total de observações.  

 

Com base na estatística indutiva, os percentuais obtidos nos resultados da análise 

gravimétrica foram generalizados para os roteiros de característica semelhante. 

 

Para se obter os resultados por roteiro e para todo o município de Contagem, foi 

utilizado o método estatístico da média ponderada, o qual segundo TOLEDO (1985), 

deve ser utilizado quando os valores do conjunto (percentuais da análise 

gravimétrica) tiverem pesos (pesagem dos caminhões nos últimos 12 meses) 

diferentes. Obteve-se uma média aritmética ponderada através do quociente entre o 

produto dos valores da variável pelos respectivos pesos e soma dos pesos. 

 

Ainda segundo CRESPO (2009), a média ponderada deve ser utilizada sempre que 

um número é indicador da intensidade da variável. Para o presente estudo, o peso 

dos resíduos coletados é um indicador de intensidade da geração de resíduos, logo, 

um fator de ponderação sobre os percentuais resultantes da análise gravimétrica. 
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Para a realização do cálculo da média ponderada é utilizada a seguinte fórmula 

matemática (CRESPO 2009): 

 
 

Com os resultados da análise gravimétrica generalizados pelo método estatístico da 

média ponderada para todos os roteiros da convencional utilizados pelo estudo, 

obteve-se então a gravimetria por roteiro, bem como para o município de Contagem. 

 

Para analisar os resultados da análise gravimétrica foram estudados 3 parâmetros 

estatísticos, sendo eles: 

 

 Média Aritmética; 

 Desvio Padrão; e 

 Erro Amostral. 

 

Na perspectiva de Carvalho (2011) o conceito de média aritmética é simples e sua 

“formulação matemática consiste em somar todos os valores da variável e dividir 

pelo número de observações, ou seja, o tamanho do conjunto de dados”. 

 

Para se entender o conceito de média aritmética CAZORLA (2002) denotam sete 

propriedades: 

 
1. A média está localizada entre os valores extremos (mínimo ≤ média ≤ máximo); 

2. A soma dos desvios a partir da média é zero (∑(Xi–média) = 0); 

3. A média é influenciada por cada um e por todos os valores (média = ∑Xi/n); 

4. A média não necessariamente tem que coincidir com um dos valores; 

5. A média pode ser um uma fração que não tem uma contrapartida na realidade física 

(por exemplo, o número médio de filhos por mulher igual a 2,3); 

6. O cálculo da média leva em consideração todos os valores, inclusive os nulos e os 

negativos, e 

7. A média é um valor representativo dos dados a partir dos quais ela foi calculada. 

 

Em termos espaciais, a média é aquela que está mais próxima de todos os valores. 
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Para os autores, as três primeiras propriedades são básicas e se referem ao aspecto 

estatístico da média; as três seguintes referem-se ao aspecto abstrato, o que 

permite relacionar valores que não aparecem; a última refere-se a um grupo de 

valores em que a média é o aspecto central. 

 

De acordo com WITTE (2005), a variância por ser um quadrado não permite 

comparações com a unidade que se está trabalhando. Para se ter uma medida de 

variabilidade com a mesma unidade do conjunto utiliza-se a raiz quadrada da 

variância, que é denominada de desvio padrão.  

 

Desta forma, a melhor estimativa para o desvio padrão será: 

 

 
 

O desvio padrão é uma medida que só pode assumir valores não negativos e 

Quanto maior for, maior será a dispersão dos dados. Algumas propriedades do 

desvio padrão, que resultam imediatamente da definição, são: 

 

 O desvio padrão é sempre não negativo e será tanto maior, quanta mais 

variabilidade houver entre os dados. 

 Se s = 0, então não existe variabilidade, isto é, os dados são todos iguais. 

 

Uma amostra não representa perfeitamente uma população, ou seja, a utilização de 

uma amostra implica na aceitação de uma margem de erro denominada erro 

amostral. 

 

Segundo WITTE (2005) novamente, o erro amostral é a medida de afastamento da 

média em relação à média real da população, associada a uma confiança 

determinada pelo pesquisador. Para 95% de confiança, por exemplo, o erro 
amostral é dado por: 

 

 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 230 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

201 

 
 

Quanto menor o erro amostral, maior é a confiabilidade da amostra analisada. O erro 

amostral fica evidenciado no estudo por meio do intervalo de confiança, o qual ficou 

definido em 95% para o presente trabalho. 

 

2.10.2. Resultados obtidos 
 

2.10.2.1. Resultados por roteiro analisado 
 

Nos Quadros 57 e 58 é demonstrada a pesagem e o percentual de cada roteiro 

respectivamente e no Quadro 59 um resumo do percentual de material por roteiro.  

 

Já nas Figuras 104 a 110 apresentam-se os resultados gráficos das amostras 

analisadas com os percentuais de cada roteiro por tipo de material. 
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Quadro 57: Pesagem dos Materiais por Roteiro Analisado. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015).

E11PD/E12PD - 
Eldorado

P21PD/P22PD - 
Petrolândia

C21DN/C22DN - 
Sede/Riacho/Industrial

R71ID/R72ID - 
Ressaca

R61ID/R62ID - 
Ressaca

RI71PD/RI72PD - 
Riacho

E14.1PD/E14.2PD - 
Sede

Produto Sub-produto Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g)
Poda e Capina 14.430 5.190 2.020 3.610 2.135 3.110 2.115
Alimentos 4.180 9.110 16.530 11.480 28.030 17.570 11.995

Papel 0 345 175 1.525 0 1.095 520
Papelão 0 665 570 605 0 595 645
Papel Jornal 1.665 0 285 380 360 1.610 185
Papel Misto 2.340 4.060 2.375 615 1.340 3.210 3.110

4.050 4.065 5.090 2.435 3.485 2.675 2.600
PET 485 275 500 310 365 475 355
PEAD 1.085 1.190 845 745 560 1.055 645
PP 340 15 350 0 0 140 260
Outros 210 235 1.375 1.600 6.010 1.225 0

Vidro 255 275 920 750 0 250 195
Tetrapack 760 1.245 500 585 1.495 510 1.110

Alumínio 125 150 65 455 55 585 415
Ferro 535 265 390 315 405 355 0

Têxteis, Trapo, Couro 785 1.255 80 3.350 870 1.225 395
Tóxicos Pilhas, Baterias e Lâmpadas 0 0 0 0 0 0 10
Infectantes 0 0 0 1.455 0 30 0

Papel Higiênico 1.200 1.545 2.945 800 1.265 1.575 3.805
Fraldas e Absorventes 1.265 6.430 810 1.890 9.825 1.045 1.975

Resíduos da Construção Civil 0 1 0 145 0 0 0
Eletrônicos 0 0 0 0 0 445 0
Total 33.710 36.316 35.825 33.050 56.200 38.780 30.335

140,46 151,31 149,27 137,71 234,17 161,58 126,40

Metais

Resíduo Sanitário

Peso específico (kg/m³)

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Resíduo Orgânico

Plásticos Moles

Plásticos Duros
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Quadro 58: Percentual dos Materiais por Roteiro Analisado. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015).

E11PD/E12PD - 
Eldorado

P21PD/P22PD - 
Petrolândia

C21DN/C22DN - 
Sede/Riacho/Industrial

R71ID/R72ID - 
Ressaca

R61ID/R62ID - 
Ressaca

RI71PD/RI72PD - 
Riacho

E14.1PD/E14.2P
D - Sede

Produto Sub-produto Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual
Poda e Capina 42,81% 14,29% 5,64% 10,92% 3,80% 8,02% 6,97%
Alimentos 12,40% 25,09% 46,14% 34,74% 49,88% 45,31% 39,54%

Papel 0,00% 0,95% 0,49% 4,61% 0,00% 2,82% 1,71%
Papelão 0,00% 1,83% 1,59% 1,83% 0,00% 1,53% 2,13%
Papel Jornal 4,94% 0,00% 0,80% 1,15% 0,64% 4,15% 0,61%
Papel Misto 6,94% 11,18% 6,63% 1,86% 2,38% 8,28% 10,25%

PEBD 12,01% 11,19% 14,21% 7,37% 6,20% 6,90% 8,57%
PET 1,44% 0,76% 1,40% 0,94% 0,65% 1,22% 1,17%
PEAD 3,22% 3,28% 2,36% 2,25% 1,00% 2,72% 2,13%
PP 1,01% 0,04% 0,98% 0,00% 0,00% 0,36% 0,86%
Outros 0,62% 0,65% 3,84% 4,84% 10,69% 3,16% 0,00%

Vidro 0,76% 0,76% 2,57% 2,27% 0,00% 0,64% 0,64%
Tetrapack 2,25% 3,43% 1,40% 1,77% 2,66% 1,32% 3,66%

Alumínio 0,37% 0,41% 0,18% 1,38% 0,10% 1,51% 1,37%
Ferro 1,59% 0,73% 1,09% 0,95% 0,72% 0,92% 0,00%

Têxteis, Trapo, Couro 2,33% 3,46% 0,22% 10,14% 1,55% 3,16% 1,30%
Tóxicos Pilhas, Baterias e Lâmpadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
Infectantes 0,00% 0,00% 0,00% 4,40% 0,00% 0,08% 0,00%

Papel Higiênico 3,56% 4,25% 8,22% 2,42% 2,25% 4,06% 12,54%
Fraldas e Absorventes 3,75% 17,71% 2,26% 5,72% 17,48% 2,69% 6,51%

Resíduos da Construção Civil 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00%
Eletrônicos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,15% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Plásticos Duros

Metais

Resíduo Sanitário

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Resíduo Orgânico
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Quadro 59: Percentual dos materiais resumido por roteiro. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015).

E11PD/E12PD - 
Eldorado

P21PD/P22PD - 
Petrolândia

C21DN/C22DN - 
Sede/Riacho/ 

Industrial

R71ID/R72ID - 
Ressaca

R61ID/R62ID - 
Ressaca

RI71PD/RI72PD 
- Riacho

E14.1PD/E14.2PD - 
Sede

Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual
Orgânico 55,21% 39,38% 51,78% 45,66% 53,67% 53,33% 46,51%
Reciclável 35,15% 35,21% 37,52% 31,23% 25,04% 36,68% 33,10%
Rejeito 9,64% 25,42% 10,70% 23,12% 21,28% 9,99% 20,39%

Material
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Figura 104: Roteiro E11PD/E12PD – Eldorado. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica do roteiro E11PD/E12PD que abrange a 

Região Eldorado apontaram uma predominância de resíduos orgânicos, totalizando 

55,21%, impulsionado pela presença de 42,81% de resíduos de poda na amostra. 

Dentre os materiais com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos 

com 18,30% da amostra, sendo 12,01% de plásticos moles e outros 6,29% de 

plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 11,88% e os metais 1,96%. O rejeito representou 

apenas 9,64% da amostra, sendo 7,31% de resíduos sanitários. 
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Figura 105: Roteiro P21PD/P22PD - Petrolândia. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica do roteiro P21PD/P22PD que abrange a 

Região Petrolândia apontaram uma predominância de resíduos orgânicos, 

totalizando 39,38%, impulsionado pela presença de 25,09% de resíduos de 

alimentos na amostra. Dentre os materiais com potencial de reciclagem, a 

predominância é dos plásticos com 15,92% da amostra, sendo 11,19% de plásticos 

moles e outros 4,72% de plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 13,96% e os metais 1,14%. O rejeito representou 

25,42% da amostra, sendo 21,96% de resíduos sanitários. 
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Figura 106: Roteiro C21DN/C22DN - Sede/Riacho/Industrial. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica do roteiro C21DN/C22DN que abrange as 

Regiões Sede, Riacho e Industrial apontaram uma predominância de resíduos 

orgânicos, totalizando 51,78%, impulsionado pela presença de 46,14% de resíduos 

de alimentos na amostra. Dentre os materiais com potencial de reciclagem, a 

predominância é dos plásticos com 22,78% da amostra, sendo 14,21% de plásticos 

moles e outros 8,57% de plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 9,50% e os metais 1,27%. O rejeito representou 

10,70% da amostra, sendo 10,48% de resíduos sanitários. 
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Figura 107: Roteiro R71ID/R72ID - Ressaca. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica do roteiro R71ID/R72ID que abrange a Região 

Ressaca apontaram uma predominância de resíduos orgânicos, totalizando 45,66%, 

impulsionado pela presença de 34,74% de resíduos de alimentos na amostra. 

Dentre os materiais com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos 

com 15,40% da amostra, sendo 8,03% de plásticos duros e outros 7,37% de 

plásticos moles.  

 

Os resíduos de papel somaram 9,46% e os metais 2,33%. O rejeito representou 

23,12% da amostra, sendo 10,14% de resíduos têxteis. 
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Figura 108: Roteiro R61ID/R62ID - Ressaca. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica do roteiro R61ID/R62ID que abrange a Região 

Ressaca apontaram uma predominância de resíduos orgânicos, totalizando 53,67%, 

impulsionado pela presença de 49,88% de resíduos de alimentos na amostra. 

Dentre os materiais com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos 

com 18,54% da amostra, sendo 12,34% de plásticos duros e outros 6,20% de 

plásticos moles.  

 

Os resíduos de papel somaram 3,02% e os metais 0,82%. O rejeito representou 

21,28% da amostra, sendo 19,73% de resíduos sanitários. 
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Figura 109: Roteiro RI71PD/RI72PD - Riacho. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica do roteiro RI71ID/RI72ID que abrange a 

Região Riacho apontaram uma predominância de resíduos orgânicos, totalizando 

53,33%, impulsionado pela presença de 45,31% de resíduos de alimentos na 

amostra. Dentre os materiais com potencial de reciclagem, a predominância é dos 

papéis com 16,79% da amostra, sendo 8,28% de papel misto.  

 

Os resíduos de plástico somaram 14,36% e os metais 2,42%. O rejeito representou 

apenas 9,99% da amostra, sendo 6,76% de resíduos sanitários. 
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Figura 110: Roteiro E14.1PD/E14.2PD - Sede. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica do roteiro E14.1PD/E14.2PD que abrange a 

Região Sede apontaram uma predominância de resíduos orgânicos, totalizando 

46,51%, impulsionado pela presença de 39,54% de resíduos de alimentos na 

amostra. Dentre os materiais com potencial de reciclagem, a predominância é dos 

papéis com 14,70% da amostra, sendo 10,25% de papel misto.  

 

Os resíduos de plástico somaram 12,72% e os metais 1,37%. O rejeito representou 

20,39% da amostra, sendo 19,05% de resíduos sanitários. 
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2.10.2.2. Análise estatística dos resultados 
 

Conforme definido na metodologia, os resultados obtidos serão apresentados 

através dos métodos estatísticos da média aritmética, o desvio padrão e o erro 

amostral para uma confiabilidade da pesquisa de 95%. Estes resultados estatísticos 

estão apresentados no Quadro 60. 

 
Quadro 60: Resultados estatísticos da coleta convencional. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Calculando a média aritmética de todas as amostras realizadas, a maior incidência 

foi dos resíduos de alimentos, com uma média de 36,16% do total amostrado. Foi 

também com este tipo de resíduo que se obteve o maior desvio padrão, com 

14,58%, resultando num erro amostral de 8,16% para mais ou para menos da média, 

considerando a confiabilidade de 95% na pesquisa. 

 

Dentre os materiais analisados, os resíduos orgânicos foram os únicos com desvio 

padrão superior a 10% e erro amostral superior a 4%. Este resultado pode ser 

Produto Sub-produto Média Desvio Padrão Erro Amostral
Poda e Capina 13,21% 14,58% 8,16%
Alimentos 36,16% 13,96% 7,82%

Papel 1,51% 1,75% 0,98%
Papelão 1,27% 0,97% 0,54%
Papel Jornal 1,76% 1,79% 1,00%
Papel Misto 6,79% 3,86% 2,16%

9,49% 3,05% 1,71%
PET 1,08% 0,33% 0,18%
PEAD 2,42% 0,84% 0,47%
PP 0,46% 0,51% 0,29%
Outros 3,40% 4,06% 2,27%

Vidro 1,09% 1,01% 0,57%
Tetrapack 2,35% 0,90% 0,50%

Alumínio 0,76% 0,58% 0,33%
Ferro 0,86% 0,52% 0,29%

Têxteis, Trapo, Couro 3,16% 3,58% 2,01%
Tóxicos Pilhas, Baterias e Lâmpadas 0,00% 0,01% 0,01%
Infectantes 0,64% 1,80% 1,01%

Papel Higiênico 5,33% 4,06% 2,27%
Fraldas e Absorventes 8,02% 6,89% 3,86%

Resíduos da Construção Civil 0,06% 0,18% 0,10%
Eletrônicos 0,16% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 0,00% 0,00%

Plásticos Moles

Plásticos Duros

Metais

Resíduo Orgânico

Resíduo Sanitário
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explicado pelas diferentes características dos roteiros analisados, conforme 

demonstrado na metodologia de execução do estudo. 

 

Os materiais reciclados apresentaram uma média de 33,25% no estudo, desvio 

padrão médio de 1,55% e um erro amostral médio entre os componentes de 0,87%. 

 

2.10.2.3. Densidade aparente dos resíduos 
 

Na Figura 111 é demonstrada a densidade aparente (kg/m³) para cada um dos 

roteiros analisados da coleta convencional de Contagem. 

 
Figura 111: Densidade aparente dos roteiros analisados. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

A densidade aparente média das amostras de resíduos da coleta convencional 

estudadas para o presente estudo gravimétrico foi de 157,27 kg/m³.  

 

Se comparado com os resultados do estudo gravimétrico realizado no ano de 2004 

no município de Contagem, houve uma redução de 22,53%, de 203 kg/m³ para 

157,27 kg/m³.  

 

Esse resultado atualizado da densidade aparente reflete basicamente a composição 

dos resíduos sólidos encontrados na análise gravimétrica da coleta convencional, 

pois foi verificada uma expressiva quantidade de materiais leves, como papéis e 
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plásticos que representam 28,21% do total amostrado. Isso acaba alterando as 

condições da densidade aparente entre os dois períodos (2015 e 2004). 

 

2.10.2.4.  Resultados por região 
 

Para a definição dos resultados por região administrativa foi utilizado o método 

estatístico da média ponderada. Para tanto foi definida a característica de cada 

roteiro de coleta que atua na região, bem como o seu peso ao longo do ano de 2014 

e, utilizado o percentual da análise gravimétrica para estimar o peso de cada 

material.  

 

Com o resultado do peso de cada material, é possível definir os percentuais finais de 

cada material para a região. Nos Quadros 61 e 62 são apresentados um resumo 

sobre o gravimétrico de cada região e nas Figuras 112 a 119 estão apresentados os 

resultados gráficos da análise gravimétrica para cada região do município de 

Contagem correspondentes aos dados obtidos. 
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Quadro 61: Percentual dos materiais por Região Administrativa do município. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 
Quadro 62: Percentual dos materiais resumidos por Região Administrativa. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

Distrito Sede Petrolândia Ressaca Eldorado Industrial Vargem das 
Flores Nacional Riacho Contagem

Poda e Capina 6,05% 9,26% 16,82% 9,78% 6,72% 14,29% 9,92% 10,76% 10,61%
Alimentos 45,57% 38,31% 32,76% 41,59% 43,44% 25,09% 36,58% 41,50% 38,65%
Papel 1,27% 1,99% 1,93% 1,49% 0,70% 0,95% 1,85% 0,77% 1,48%
Papelão 1,21% 1,80% 1,26% 1,18% 1,03% 1,83% 1,81% 0,70% 1,33%
Papel Jornal 1,66% 1,94% 2,34% 1,94% 0,92% 0,00% 1,69% 1,36% 1,68%
Papel Misto 6,62% 9,66% 6,62% 6,33% 6,16% 11,18% 9,86% 4,14% 7,34%
Plásticos Moles 8,47% 8,53% 9,13% 8,65% 9,34% 11,19% 8,88% 9,43% 9,02%
Plásticos Duros 8,42% 5,69% 6,95% 8,10% 8,96% 4,72% 5,56% 9,84% 7,36%
Vidro 0,82% 0,67% 1,09% 0,93% 0,90% 0,76% 0,68% 1,14% 0,89%
Tetrapack 2,26% 2,62% 2,28% 2,22% 2,41% 3,43% 2,72% 2,13% 2,43%
Metais 1,48% 1,75% 1,85% 1,62% 1,19% 1,14% 1,67% 1,31% 1,57%
Têxteis, Trapo, Couro 1,69% 2,62% 4,07% 2,51% 1,68% 3,46% 2,73% 2,46% 2,71%
Tóxicos 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%
Infectantes 0,02% 0,03% 1,01% 0,40% 0,01% 0,00% 0,03% 0,60% 0,33%
Fralda Sanitária 7,93% 7,73% 6,68% 7,23% 11,33% 17,71% 9,04% 9,66% 8,74%
Papel Higiênico 6,20% 6,89% 4,88% 5,70% 5,09% 4,25% 6,55% 4,14% 5,58%
Resíduos da Construção Civil 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,03%
Eletrônicos 0,33% 0,48% 0,21% 0,28% 0,11% 0,00% 0,42% 0,00% 0,26%

Distrito Sede Petrolândia Ressaca Eldorado Industrial Vargem das 
Flores Nacional Riacho Contagem

Orgânico 51,62% 47,57% 49,58% 51,37% 50,16% 39,38% 46,50% 52,26% 49,26%
Reciclável 32,53% 35,13% 33,67% 32,75% 31,73% 35,21% 35,14% 30,82% 33,35%
Rejeito 15,85% 17,30% 16,75% 15,88% 18,11% 25,42% 18,36% 16,93% 17,39%
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Figura 112: Gravimetria da coleta convencional na Região Sede. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Sede apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 51,62%, impulsionado pela 

presença de 45,57% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos com 16,88% da 

amostra, sendo 8,47% de plásticos moles e outros 8,42% de plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 10,76% e os metais 1,48%. O rejeito representou 

apenas 15,85% da amostra, sendo 7,93% de fraldas e 6,2% de papel higiênico. 
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Figura 113: Gravimetria da coleta convencional na Região Petrolândia. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Petrolândia apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 47,57%, impulsionado pela 

presença de 38,31% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos papéis com 15,39% da 

amostra, sendo 9,66% de papel misto e outros 5,73% de papel branco, jornal e 

papelão.  

 

Os resíduos de plástico somaram 14,22% e os metais 1,75%. O rejeito representou 

apenas 17,30% da amostra, sendo 7,73% de fraldas e 6,89% de papel higiênico. 

 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 246 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

218 

Figura 114: Gravimetria da coleta convencional na Região Ressaca. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Ressaca apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 49,58%, impulsionado pela 

presença de 32,76% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos com 16,08% da 

amostra, sendo 9,13% de plásticos moles e outros 6,95% de plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 12,15% e os metais 1,85%. O rejeito representou 

16,75% da amostra, sendo 6,68% de fraldas e 4,88% de papel higiênico. 
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Figura 115: Gravimetria da coleta convencional na Região Eldorado. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Eldorado apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 51,37%, impulsionado pela 

presença de 41,59% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos com 16,75% da 

amostra, sendo 8,65% de plásticos moles e outros 8,10% de plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 10,95% e os metais 1,62%. O rejeito representou 

15,88% da amostra, sendo 7,23% de fraldas e 5,70% de papel higiênico. 
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Figura 116: Gravimetria da Coleta Convencional na Região Industrial. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Industrial apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 50,16%, impulsionado pela 

presença de 43,44% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos com 18,30% da 

amostra, sendo 9,34% de plásticos moles e outros 8,96% de plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 8,82% e os metais 1,19%. O rejeito representou 

18,11% da amostra, sendo 11,33% de fraldas e 5,09% de papel higiênico. 

 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 249 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

221 

Figura 117: Gravimetria da coleta convencional na Região Vargem das Flores. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Vargem das Flores apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 39,38%, impulsionado pela 

presença de 25,09% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos com 15,92% da 

amostra, sendo 11,19% de plásticos moles e outros 4,72% de plásticos duros.  

 

Os resíduos de papel somaram 13,96% e os metais 1,14%. O rejeito representou 

25,42% da amostra, sendo 17,71% de fraldas e 4,25% de papel higiênico. 
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Figura 118: Gravimetria da coleta convencional na Região Nacional. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Nacional apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 46,50%, impulsionado pela 

presença de 36,58% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos papéis com 15,20% da 

amostra, sendo 9,86% de papel misto e outros 5,35% de papel branco, de jornal e 

papelão.  

 

Os resíduos plásticos somaram 14,44% e os metais 1,67%. O rejeito representou 

18,36% da amostra, sendo 9,04% de fraldas e 6,55% de papel higiênico. 
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Figura 119: Gravimetria da coleta convencional na Região Riacho. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Os resultados da análise gravimétrica da Região Nacional apontaram uma 

predominância de resíduos orgânicos, totalizando 52,26%, impulsionado pela 

presença de 41,50% de resíduos de alimentícios na amostra. Dentre os materiais 

com potencial de reciclagem, a predominância é dos plásticos com 19,27% da 

amostra, sendo 9,43% de plástico mole e 9,83% de plástico duro. 

 

Os resíduos de papel somaram 6,97% e os metais 1,31%. O rejeito representou 

16,93% da amostra, sendo 9,66% de fraldas e 4,14% de papel higiênico. 
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2.10.2.5. Resultado da composição gravimétrica dos resíduos da coleta 
convencional 

 

A mesma metodologia aplicada para a definição dos resultados para cada regional 

foi utilizada para definir a gravimetria da coleta convencional do município de 

Contagem.  

 

No Quadro 63 está apresentado o resultado da composição gravimétrica, bem como 

uma estimativa de pesagem por material da coleta convencional de resíduos ao 

longo dos últimos 12 meses. Na Figura 120 há uma visualização do percentual do 

resultado da análise gravimétrica da coleta convencional para o município. 

 
Quadro 63: Peso por material da coleta convencional de Contagem. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 
 

 

 
 

Produto Sub-produto Peso Total Percentual Total (%)
Poda e Capina 15.854.571 10,61%
Alimentos 57.781.827 38,65%

Papel 2.208.558 1,48%
Papelão 1.995.250 1,33%
Papel Jornal 2.512.025 1,68%
Papel Misto 10.971.814 7,34%
Plásticos Moles 13.477.287 9,02%

PET 1.568.980 1,05%
PEAD 3.541.186 2,37%
PP 629.542 0,42%
Outros 5.259.274 3,52%

Vidro 1.328.819 0,89%
Tetrapack 3.630.416 2,43%

Alumínio 1.211.960 0,81%
Ferro 1.135.748 0,76%

Têxteis, Trapo, Couro 4.043.917 2,71%
Tóxicos Pilhas, Baterias e Lâmpadas 8.657 0,01%
Infectantes 492.958 0,33%

Papel Higiênico 8.339.855 5,58%
Fraldas e Absorventes 13.059.424 8,74%

Resíduos da Construção Civil 46.899 0,03%
Eletrônicos 385.234 0,26%
Total 149.484.199 100,00%

Resíduo Orgânico

Plásticos Duros

Metais

Resíduo Sanitário
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Figura 120: Resultado da Gravimetria da coleta convencional de contagem. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

2.10.2.6. Análise do resultado gravimétrico da coleta convencional 
 

Com base nos resultados estatísticos das análises gravimétricas apresentadas, 

pode-se verificar a predominância dos resíduos orgânicos em 49,26% da amostra 

impulsionados pelos resíduos alimentares, com 38,65% de presença. 
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O segundo material mais encontrado são os plásticos, presentes em 16,37% do total 

coletado, sendo destes, 7,36% de plásticos duros e 9,02% de plásticos moles. 

Dentre os plásticos moles, é composto principalmente pelos sacos pretos e sacos de 

supermercado comumente usados para disposição dos resíduos domiciliares.  

 

O terceiro material mais encontrado são os papéis, presentes em 11,83% do total 

coletado, sendo destes, 7,34% de papel misto e os demais 4,49% são de papel 

branco, jornal e papelão.  

 

Sobre os metais, que representam apenas 1,57% do total coletado, é de se destacar 

o percentual de apenas 0,81% de alumínio. Este resultado indica que há uma 

significativa participação da coleta informal no município, pois entre os materiais 

recicláveis secos, este é o que possui maior valor econômico no mercado (em geral) 

e, portanto, é o mais procurado pelos catadores autônomos. 

 

Verifica-se que existe um grande potencial para melhoria da separação na fonte e 

consequentemente impulsionar o desvio de materiais recicláveis do aterro sanitário 

através do programa municipal de coleta seletiva.  

 

Os dados demonstram que 33,35% dos materiais coletados pela coleta convencional 

são recicláveis secos e outros 49,26% são resíduos orgânicos que poderiam ser 

tratados e/ou compostados. Neste sentido, há um montante de 82,61% dos resíduos 

domiciliares gerados no município, os quais poderiam ter alguma manejo 

diferenciado de modo que fossem desviados da disposição final no aterro municipal.   

 

2.10.2.7. Comparação com a composição gravimétrica do plano nacional de 
resíduos sólidos 

 

Na Figura 121 é possível comparar a caracterização dos resíduos sólidos de 

Contagem com a composição gravimétrica definida no Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos - PLANARES. 
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Figura 121: Comparação da Composição Gravimétrica Contagem - Brasil.  

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Analisando a Figura apresentada, pode-se verificar uma fração orgânica de 49,26% 

similar nos resíduos coletados em Contagem, quando comparado ao nível nacional 

de 51,40%.  

 

A mesma situação se dá na existência de materiais recicláveis, onde em Contagem 

se verificou 33,09% de materiais do tipo papel, plástico, vidro e metal, contra 32% na 

composição de nível nacional. 

 

É importante salientar que 2,69% dos 20,07% considerados como rejeito em 

Contagem para esta comparação, possuem potencial para reciclagem, casos dos 

resíduos eletrônicos e embalagens tipo tetrapack. No entanto, esta compilação foi 

realizada para facilitar a comparação com o estudo gravimétrico do Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos.  

 

2.10.2.8. Comparação com a composição gravimétrica realizada em 2004 
 

Em 2004 foi apresentado um levantamento de composição gravimétrica para o 

município de Contagem através de um projeto piloto visando estudos para a 

implementação da coleta seletiva municipal. No presente Plano já foi realizada 
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comparação entre os dados do levantamento atual e do ano de 2004 quanto à 

densidade aparente dos estudos.  

 

A comparação de forma mais detalhada entre o estudo realizado agora e o de 2004 

ficou prejudicada em função de que o estudo anterior ocorreu em apenas alguns 

bairros municipais (Riacho das Pedras, Novo Riacho, Riacho III e Eldorado – porção 

comercial), escolhidos em função de suas características domiciliares e comerciais 

para a análise que se pretendia na época (viabilizar o projeto piloto da coleta 

seletiva).  

 

Enquanto isso, o levantamento de 2015 foi realizado considerando-se as regiões 

administrativas e roteiros segundo características que abrangessem o município 

como um todo, além de basear os dados qualitativos também em função dos 

quantitativos de cada roteiro estudado.  

 

A metodologia amostral dos dois levantamentos foi similar, utilizando-se como base  

NBR 10.007 através do quarteamento amostral.  

 

Mesmo que a estatística dos estudos tenha utilizado dados base diferenciada, 

considerando-se como premissa de que o estudo de 2004 poderia ser “extrapolado” 

como cenário municipal da época, mesmo que compreendendo apenas alguns 

bairros específicos, é possível fazer uma comparação quanto a composição daquele 

período e a atual, em termos de sua grandeza percentual.  

 

O Quadro 64 mostra os dados do estudo de 2004, contabilizando através de média 

aritmética direta os quantitativos totais do levantamento por tipo de resíduos.  

 
Quadro 64: Composição gravimétrica de Contagem no estudo de 2004, por bairro estudado. 

Componente 

Percentual em massa (%) 

Riacho das 
Pedras 

Novo 
Riacho 

Média 
região do 

Novo 
Riacho 

Riacho III 
Eldorado 

(comercial) 
Média 

Resíduos Org. 55,9 59,7 57,8 50,5 27,0 50,18 

Papel/papelão 11,3 9,1 10,2 5,5 16,1 10,44 

Plástico 10,3 10,6 10,5 13,3 13,7 11,68 
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Componente 

Percentual em massa (%) 

Riacho das 
Pedras 

Novo 
Riacho 

Média 
região do 

Novo 
Riacho 

Riacho III 
Eldorado 

(comercial) 
Média 

Metais 1,2 0,9 1,1 3,5 1,0 1,54 

Vidros 0,4 1,6 1,0 3,8 3,1 1,98 

Trapos 2,0 4,6 3,3 4,1 0,1 2,82 

Papel não rec. 9,3 7,7 8,5 8,6 26,0 12,02 

Outros* 9,5 5,9 7,7 10,7 13,1 9,38 

* No estudo de 2004 os resíduos considerados nesse item foram: madeira, borracha, couro, 
cerâmica, terra, entulho e etc. Fonte dos dados: Projeto piloto de coleta seletiva do município 
de Contagem – MG (técnico-operacional), junho de 2004. Responsável técnico: Emerson 
Ribeiro Lessa, fornecido pela SEMAS.  
 

É possível observar que, na época, os resíduos orgânicos corresponderam a 50% 

da composição gravimétrica; os resíduos recicláveis totalizaram 25,6% e outros 

resíduos que foram considerados rejeitos totalizaram 24% do total. Rejeitos foram 

contabilizados como: trapos, papel não reciclável e outros. Resíduos recicláveis 

compreenderam: papel/papelão, plástico, metais e vidros).  

 

Comparando-se com o levantamento gravimétrico de 2015 tem-se que os resíduos 

orgânicos para o município de Contagem tiveram como percentual 49%, os resíduos 

recicláveis 33% e os rejeitos 18% do total.  

 

 

2.11.  GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

 

Para o presente Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS, os dados quantitativos 

apresentados a seguir são referentes à geração de resíduos domiciliares, coletados 

pela coleta convencional e pelo Programa de Coleta Seletiva cedidos pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS).  
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2.11.1. Quantidade Coletada pela Coleta Convencional e Programa de 
Coleta Seletiva 

 

Os dados apresentados da coleta convencional foram obtidos através de histórico de 

pesagem dos caminhões coletores compactadores quando chegam ao Aterro 

Sanitário Municipal Perobas. 

 

Com relação aos dados do Programa de Coleta Seletiva Municipal foram 

considerados os dados de comercialização dos materiais recicláveis que são 

repassados pelas Associações ASMAC (todas as unidades) e COOPERCATA à 

Divisão de Coleta Seletiva da SEMAS.  

 

Considerando os dados de comercialização tem-se o que efetivamente é enviado 

para a reciclagem e, deste modo, desviado do aterro sanitário, constatando o 

cenário atual municipal no âmbito do programa. 

 

No Quadro 65 e Figura 122 apresentam-se os quantitativos da coleta convencional, 

do Programa de Coleta Seletiva (dados da comercialização associações), obtendo-

se o total de resíduos sólidos domiciliares gerados e o percentual de desvio que o 

programa de coleta seletiva realiza do total gerado pelo município. 

 
Quadro 65: Quantitativos: coleta convencional, programa de coleta seletiva e percentual de 

desvio de materiais recicláveis. 

Mês/Ano 
Coletado 

Coleta 
Convencional 

(t) 

Coleta Seletiva -
Comercialização 

Total (t) 

Total Resíduos 
Domiciliares 
Gerados (t) 

Desvio de Materiais 
Recicláveis do 

Aterro Sanitário % 

jan/13 17.225,72 150,87 17.376,59 0,87% 
fev/13 15.289,76 131,44 15.421,20 0,85% 
mar/13 15.594,88 136,58 15.731,46 0,87% 
abr/13 16.454,88 164,53 16.619,41 0,99% 
mai/13 14.998,13 140,75 15.138,89 0,93% 
jun/13 14.131,68 142,04 14.273,72 1,00% 
jul/13 15.358,80 173,86 15.532,66 1,12% 
set/13 12.576,17 145,11 12.721,28 1,14% 
out/13 15.713,07 175,86 15.888,93 1,11% 
nov/13 15.748,70 153,37 15.902,07 0,96% 
dez/13 18.016,74 179,15 18.195,89 0,98% 
jan/14 17.156,26 127,42 17.283,68 0,74% 
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Mês/Ano 
Coletado 

Coleta 
Convencional 

(t) 

Coleta Seletiva -
Comercialização 

Total (t) 

Total Resíduos 
Domiciliares 
Gerados (t) 

Desvio de Materiais 
Recicláveis do 

Aterro Sanitário % 

fev/14 14.559,40 161,29 14.720,69 1,10% 
mar/14 14.595,91 160,18 14.756,09 1,09% 
abr/14 15.180,72 184,52 15.365,24 1,20% 
mai/14 14.749,61 160,40 14.910,01 1,08% 
jun/14 13.581,22 146,25 13.727,47 1,07% 
jul/14 14.982,12 175,94 15.158,06 1,16% 

ago/14 14.375,05 162,34 14.537,39 1,12% 
set/14 14.872,17 158,53 15.030,70 1,05% 
out/14 14.750,95 180,87 14.931,82 1,21% 
nov/14 15.269,53 157,26 15.426,79 1,02% 
dez/14 17.847,25 163,75 18.011,00 0,91% 
jan/15 16.621,60 151,60 16.773,20 0,90% 
Média 
2013 15.555,32 153,96 15.709,28 0,98% 

Média 
2014 15.160,02 161,56 15.321,58 1,06% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Figura 122: Quantitativos: coleta convencional e percentual de desvio de materiais recicláveis. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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Com base nos dados apresentados, observa-se pouca representatividade do desvio 

de materiais recicláveis do Aterro Sanitário Perobas através do Programa de Coleta 

Seletiva Municipal (com relação ao total coletado), sendo o índice apresentando 

variando de 0,87% ao máximo de 1,21%, no período analisado, e média de 1,02%. 

Observou-se um pequeno aumento neste desvio do ano de 2013 para 2014, de 

0,98% para 1,06%, respectivamente.  

 

Os dados da coleta convencional apresentou variação quantitativa de 76%, em 

junho de 2014 foram coletados 13.581 toneladas de resíduos e em dezembro de 

2014 foram coletados 17.847 toneladas. 

  

Com relação aos valores da coleta seletiva, obtidos da comercialização dos 

materiais, a variação observada foi de 70% do mês de menor comercialização para 

o mês de maior venda, sendo 131 toneladas em fevereiro de 2013 e 185 toneladas 

em abril de 2014. 

 

2.11.2. Índice de Reciclagem atual com base na caracterização 
gravimétrica 

 

A partir da Lei n0 12.305/2010 que instituiu a Politica Nacional de Resíduos Sólidos o 

cenário da reciclagem municipal deverá se adequar através de planejamento 

específico que vise aumentar os índices de reciclagem atuais, objetivando o 

atendimento as metas nacionais que preveem a diminuição da quantidade de 

resíduos sólidos encaminhados para aterro sanitário, através do aumento da 

reciclagem municipal, tanto dos materiais recicláveis secos quanto úmidos 

(orgânicos).  

 

O cenário normativo hoje está estabelecido através do “Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos” – PLANARES (versão de agosto de 2012) o qual encontra-se em fase de 

Consulta Pública (2015).  

 

Considerando as metas estabelecidas no PLANARES, Quadro 66, o município de 

Contagem, apesar do incentivo dado à reciclagem dos materiais secos, através da 

coleta seletiva e triagem dos materiais por meio de Associações de Catadores, 
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encontra-se aquém do cenário normativo nacional, uma vez que já em 2015, 

elevado percentual de resíduos recicláveis secos e de resíduos úmidos devem ser 

desviados do aterro sanitário. A meta de desvio para a região sudeste de resíduos 

secos é de 30% para 2015. Deve-se ressaltar que esta meta é considerando a 

caracterização dos resíduos, ou seja, o desvio de secos considerando o total de 

resíduo seco gerado.   

 
Quadro 66: Metas Nacionais. 

Metas Nacionais de Reciclagem  
Metas/Ano 2015 2019 2023 2027 2031 
Redução dos Resíduos Recicláveis Secos dispostos* em aterro Sanitário (%) 

Brasil 22 28 34 40 45 

Região Sudeste 30 37 42 45 50 

* Redução do percentual de resíduos disposto em aterros, com base na caracterização nacional em 2012.  
Fonte: PLANARES/ Agosto de 2012. 

 

Contagem hoje desvia em média 1,02% do total coletado (coleta convencional + 

seletiva) do aterro sanitário. Considerando o total de resíduos seco gerado, com 

base na caracterização gravimétrica realizada para o presente PMCS, este índice 

representa 3,195%, conforme apresentado no Quadro 67.  

  
Quadro 67: Panorama atual de reciclagem de Contagem. 

Panorama Atual Contagem 

Resíduo Domiciliar Gerado - 2014 (t/mês) 15.321,58 

Resíduo Reciclável Seco Gerado*  (t/mês) 5.056,12 

Resíduo Seco desviado do aterro sanitário % ( do total de resíduo seco gerado ) 3,195 % 

*Gravimétrico de Contagem, 2015: 33% de resíduos secos.  
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Deste modo, o cenário atual de reciclagem com base na caracterização é de 

3,195%, muito abaixo do estabelecido pelo PLANARES que apresenta meta de 

desvio de 30% para 2015.  
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2.11.3. Geração per capita de RSD 
 

Com base nos dados da quantidade de resíduos sólidos domiciliares gerados, 

calculou-se a geração per capita (kg/hab.dia) de resíduos sólidos domiciliares para 

Contagem, apresentada no Quadro 68. 

 
Quadro 68: Geração Per Capita de resíduos sólidos domiciliares - RSD. 

Dados/ano  
População Total (hab) (IBGE 2014*) 629.612 

Resíduos Sólidos Domiciliares (t/mês) (2014) 15.321 
Geração Per capita 

Per capita (kg/hab-dia) 0,811 
* Projeção apresentada no PMGIRS, 2012. 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Não foi considerado dados relativos a coleta informal de material reciclável no 

município, em virtude de falta de dados confiáveis que reflitam somente a geração 

dos resíduos domiciliares municipais. 

 

Observa-se que a geração per capita obtiva apresenta divergência da apresentada 

no SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que apresenta 

massa RDO coletada per capita em relação à pop. total atendida como sendo 1,23 

Kg/(hab.dia) e Massa RDO+RPU coleta per capita em relação à pop. total atendida: 

1,24 Kg/(hab.dia). Possivelmente a discordância está na fonte de informação do 

SNIS que poderá estar englobando outros tipos de resíduos, haja visto a 

proximidade dos valores considerando também os resíduos da limpeza publica, e 

não somente os coletados pela coleta convencional e seletiva, foco deste trabalho.  

 

A geração per capita varia em função do porte do município, em geral, tem-se em 

municípios de pequeno porte uma geração inferior à de municípios de grande porte. 

Pode-se observar que a geração per capita de RSD de Contagem encontra-se 

abaixo da de municípios de porte semelhante, conforme apresentado no Quadro 69. 
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Quadro 69: Geração per capita de RSD em áreas urbanas, segundo o porte dos municípios.  

Faixa populacional 
Número de 
municípios Massa coletada per capita (kg/hab-dia) 

Municípios Mínimo Máximo Indicador médio 
até 30.000 habitantes 753 0,1 2,96 0,81 

30.001 a 100.000 habitantes 187 0,15 2,08 0,77 
101.000 a 250.000 habitantes 82 0,41 2,36 0,81 

250.001 a 1.000.000 habitantes 53 0,49 1,19 0,97 
1.000.001 a 3.000.000 habitantes 10 0,73 2,43 1,19 

mais de 3 milhões habitantes 2 0,89 0,99 0,95 
Total 1.087 0,1 2,96 0,96 

Fonte: IBGE, 2009. 

A geração per capita também sofre variação com relação a região brasileira a qual 

pertence o município, conforme Quadro 70. Contagem apresenta geração um pouco 

abaixo da média da região sudeste. 

 
Quadro 70: Geração per capita x região brasileira. 

Regiões Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-oeste 
Geração per capita (kg.hab-dia) 0,81 0,88 1,03 1,15 1,47 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

 

2.12.  QUANTITATIVOS DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

 

2.12.1. Produtividade das Associações de Catadores 
 

A análise da produtividade das associações considera os valores repassados pela 

ASMAC e COOPERCATA à Diretoria de Coleta Seletiva, da SEMAS. Este 

quantitativo reflete a atuação do Programa de Coleta Seletiva Municipal, sendo os 

dados apresentados de comercialização o real quantitativo de resíduos secos 

desviado do aterro sanitário. Deve-se mencionar, que os resíduos comercializados 

pelas associações não são referentes apenas ao material entregue pelos caminhões 

da coleta seletiva, sendo também incluído os resíduos coletados informalmente 

pelos catadores das associações. 

 

Os dados de comercialização, considerando o tipo de material e o total 

comercializado, estão apresentados no Quadro 71 e Figura 123.  
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Quadro 71: Quantitativos comercializados pelas associações de catadores. 
Comercialização dos materiais recicláveis 

Ano Associação 
Material (t)   

Papel Plástico Metais Outros Total 

2013 

ASMAC - Novo Riacho 390,08 117,70 30,52 10,99 549,29 
ASMAC - CEASA 323,20 67,59 41,34 0,72 432,85 
ASMAC - Perobas 530,91 74,32 21,68 6,20 633,12 

ASMAC - Total 1.244,19 259,61 93,55 17,91 1.615,26 
COOPERCATA 129,16 30,85 25,57 4,84 190,43 

2014 

ASMAC - Novo Riacho 157,11 49,73 53,56 5,56 265,95 
ASMAC - CEASA 542,65 66,88 10,87 1,37 621,78 
ASMAC - Perobas 605,01 152,07 31,51 26,30 814,88 

ASMAC - Total 1.304,77 268,67 95,94 33,23 1.702,61 
COOPERCATA 243,35 27,58 29,52 9,24 309,69 

2015 

ASMAC - Novo Riacho 10,16 2,20 4,38 0,64 17,38 
ASMAC - CEASA 39,33 8,80 3,14 0,07 51,34 
ASMAC - Perobas 46,46 10,81 0,00 1,41 58,68 

ASMAC - Total 95,96 21,81 7,52 2,11 127,40 
COOPERCATA 39,11 4,37 3,54 0,28 47,30 

Fonte: SEMA, março de 2015. 

 
Figura 123: Quantitativos comercializados pelas associações de catadores. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Pelos dados apresentados pode-se observar, que o papel é o material mais 

comercializado, em todas as associações. Este montante, pode estar relacionado a 
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grande participação no modelo de coleta seletiva dos geradores comerciais e 

instituições públicas, detalhados posteriormente.  

 

Pelos dados de comercialização ressalta-se os valores comercializados pela ASMAC 

CEASA e ASMAC Perobas, pela na estrutura física apresentada de ambos locais 

surpreende uma diferença de 621 t/ano e 814 t/ano, respectivamente (dados de 

2014).  

 

Considerando a média dos dados de comercialização nos anos de 2013 e 2014, 

temos que a ASMAC Perobas possui maior representatividade na reciclagem, com 

38%. Em segundo está ASMAC CEASA com 28%, ASMAC Novo Riacho com 21% 

e, por fim a COOPERCATA, representando um desvio de 13%, Figura 124.  
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Figura 124: Percentual de participação das associações no desvio de materiais recicláveis do 
aterro sanitário. 

 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

Deste modo, com o modelo de coleta seletiva implantado hoje no município, a 

ASMAC desvia 87% do total comercializado e a COOPERCATA 13%. Pode-se 

atribuir esta diferença na estrutura física dos locais, sendo que a ASMAC possui 

além do galpão Perobas que é considerado modelo, mais 3 unidades, e; a 

COOPERCATA atua somente em 01 galpão. O número de associados também 
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possui influencia nesta análise, a ASMAC possui 52 associados e a COOPERCATA 

apenas 7.  

 

Através dos dados obtidos, Quadro 72, pode-se estimar a produtividade do catador 

por galpão, através da tonelada triada por catador ao mês. Com esta análise pode-

se constatar que a ASMAC CEASA possui maior produtividade, resultando em 3,70 

t/catador-mês, seguida da COOPERCATA com 3,67 t/catador-mês.  

 

Ressalta-se que a ASMAC CEASA funciona apenas como um centro de apoio, 

conforme já detalhado, não possuindo estrutura básica de um galpão de triagem. O 

galpão que possui estrutura física considerada como modelo, a ASMAC Perobas, 

possui produtividade de 2,952 t/catador-mês. O galpão que possui menor 

produtividade relativa ao catador, com base no ano de 2014, é a ASMAC Novo 

Riacho, representando apenas 1,477 t/catador-mês.  

 

Analisando os dados totais da ASMAC com os dados da COOPERCATA, esta ultima 

apresenta produtividade superior.  

 
Quadro 72: Indicador de produtividade por galpão de triagem. 

Ano 2014 
Associação Comercialização (t/mês) Número de Catadores Produtividade (t/catador-mês) 

ASMAC - Novo Riacho 22,2 15,0 1,477 
ASMAC - CEASA 51,8 14,0 3,701 
ASMAC - Perobas 67,9 23,0 2,952 

COOPERCATA 25,8 7,0 3,687 
Asmac - Total 141,9 52,0 2,729 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 

2.12.2. Análise dos Modelos de Coleta Seletiva 
 

Conforme já mencionado, os modelos de coleta seletiva implantados em Contagem 

são:  

 Coleta porta-a-porta com abrangência aproximada de 1,8% das vias do 

município; 
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 Locais de Entrega Voluntária – LEV`s: compreende coleta específica de 

grandes geradores de materiais recicláveis como repartições públicas, 

instituições de ensino, condomínios residenciais, centros e corredores 

comerciais.  

 

A coleta seletiva através destes modelos é monitorada pela Diretoria de Coleta 

Seletiva, da SEMAS, por meio de planejamento e controle das equipes de coleta. 

Este planejamento ocorre através de identificação diária de coleta especifica e 

repasse da informação à equipe de coleta no início do expediente.  

 

O monitoramento do serviço é realizado através do número de bag‟s coletados por 

tipo de coleta, além da pesagem de alguns caminhões coletores (que entregam os 

materiais à ASMAC Perobas e COOPERCATA), por exemplo, como já apresentado 

na análise dos galpões de triagem. Os dados obtidos diariamente são 

sistematizados pela Diretoria de Coleta Seletiva. Para exemplificação apresenta-se 

nos Quadros 73 e 74 o modelo de planilhas.  

 
Quadro 73: Modelo de Planilha de monitoramento de pesagem dos caminhos coletores. 

 
Fonte: SEMA, 2015. 

 

EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 TOTAL

Jan 24.750 32.210 20.560 77.520 Jan Jan

Fev 21.510 27.860 16.670 66.040 Fev Fev

Mar Mar Mar
Abr Abr Abr

Jan Jan Jan

Fev Fev Fev

Mar Mar Mar
Abr Abr Abr

EQUIPE 1 TOTAL

8.470 8.470

4.900 4.900

COOPERCATA
RECOLHIDO (em KG) REJEITO – 16L 

(em Toneladas) COMERCIALIZADO (em KG)

ASMAC (PEROBAS)
RECOLHIDO (em KG) REJEITO – 15L 

(em Toneladas) COMERCIALIZADO (em KG)
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Quadro 74: Modelo de Planilha de monitoramento do numero de bag`s coletados por tipo de 
coleta. 

 
Fonte: SEMA, 2015. 

 

Para estimativa de quantidade coletada por tipo de modelo de coleta seletiva, a 

empresa de consultoria sistematizou-se os dados diários das equipes de coleta 

através da análise do número de bag‟s coletadas, no ano de 2014, os resultados 

apresentam-se no Quadro 75. 

DATA PESO/Kg GERADOR CÓDIGO LOCAIS DE RECOLHIMENTO QUANTIDADE DE BAGS OBS
PRÉDIO PÚBLICO C25 HOSPITAL MUNICIPAL 2

GERADOR COMERCIAL G090 CONSTRUTORA DEZ 1

GERADOR COMERCIAL G090 EDIFICIO GENEBRA 1,5

GERADOR COMERCIAL G090 CONDOMÍNIO VILLE DE FRANCE 1

GERADOR COMERCIAL G216 CUIDARTE 1

PRÉDIO PÚBLICO C38 UPA VARGEM DAS FLORES 1

GERADOR COMERCIAL G213 RESTAURANTE LA MADRE 2

GERADOR COMERCIAL HOSPITAL SANTA HELENA 2

ESCOLA COLÉGIO SANTO AGOSTINHO 4

3 990 GERADOR COMERCIAL G007 BIG SHOPPING 14

GERADOR COMERCIAL G109 PIZZARIA BIANCA 1

GERADOR COMERCIAL G116 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1

GERADOR COMERCIAL G215 HOTEL MANFERRARI 1

GERADOR COMERCIAL G133 FUTURA 0

PRÉDIO PÚBLICO C27 PARQUE ECOLÓGICO 1

PRÉDIO PÚBLICO C25 HOSPITAL MUNICIPAL 1

CONJUNTO HABITACIONAL CH 004 CONDOMÍNIO DAMAS RIBEIRO 4

5 800 COOPERCATA ARVOREDO 14

6 500 COOPERCATA SÃO JOAQUIM 12

7 850 GERADOR COMERCIAL G007 BIG SHOPPING 14
GERADOR COMERCIAL G109 PIZZARIA BIANCA 1

PRÉDIO PÚBLICO C08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 1
PRÉDIO PÚBLICO C21 REGIONAL SEDE 0,5
PORTA A PORTA PP1 CENTRAL PARQUE 5

CONJUNTO HABITACIONAL CH 015 RESIDENCIAL CANTOS DE MINAS 0,5
ESCOLA CE04 E. M. ELI HORTA 1
ESCOLA CEP01 4 ELEMENTOS SÍTIO ESCOLA 1

CONJUNTO HABITACIONAL CH 002 CONDOMÍNIO VILLE MARSELLE 1
PRÉDIO PÚBLICO C17 TRANSCON 0

GERADOR COMERCIAL SEM REGISTRO PRAÇA DA GLÓRIA 4
GERADOR COMERCIAL G003 BANCO DO BRASIL 1

03/01/15
4 1250

05/01/15 COOPERCATA

06/01/15
8 720

DIRETORIA DE COLETA SELETIVA
Motorista: Sebastião Rubens Placa KMX 1757

Equipe 01

1

02/01/15

230

2 290 ASMAC RIACHO
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Quadro 75: Dados referentes ao numero de bag`s coletadas por gerador no ano de 2014. 

 
 Fonte: SEMA, maio de 2015. 

 

Nº bags % relação 
ao total Nº bags % relação 

ao total Nº bags % relação 
ao total Nº bags % relação 

ao total Nº bags % relação 
ao total Nº bags % relação 

ao total Nº bags % relação 
ao total Nº bags % relação 

ao total
Jan 380 22% 4 0,2% 2 0,1% 99,5 6% 19,5 1% 73 4% 946,5 56% 176,5 10% 1701
Fev 351 20% 12 0,7% 9,5 0,5% 92,5 5% 0 0% 119 7% 979 56% 186 11% 1749
Mar 371 20% 13 0,7% 4 0,2% 95,5 5% 0 0% 120,5 6% 1079 58% 172 9% 1855
Abr 281 14% 0 0,0% 2 0,1% 115,5 6% 0 0% 188 9% 1163 59% 236,5 12% 1986
Mai 328 16% 0 0,0% 1 0,0% 108,5 5% 144,5 7% 157 8% 1114 55% 188 9% 2041
Jun 232 13% 0 0,0% 3,5 0,2% 88,5 5% 233,5 13% 84 5% 991 54% 188 10% 1820,5
Jul 296 14% 1 0,0% 13 0,6% 100,5 5% 291 13% 131 6% 1141,5 52% 217,5 10% 2191,5
Ago 336 16% 0 0,0% 7,5 0,4% 87 4% 240,5 11% 142 7% 1075 51% 206,5 10% 2094,5
Set 336 16% 2 0,1% 5 0,2% 106 5% 262 12% 153 7% 1090,5 51% 204,6 9% 2159,1
Out 390,5 18% 0 0,0% 0,5 0,0% 118,5 6% 194,5 9% 135,5 6% 1112 52% 177 8% 2128,5
Nov 276 18% 0 0,0% 16 1,1% 93,5 6% 24,5 2% 105,5 7% 858 57% 133,5 9% 1507
Dez 395 20% 0 0,0% 0 0,0% 113 6% 175 9% 115 6% 1014,5 51% 170 9% 1982,5
Total 3972,5 17,11% 32 0,14% 64 0,28% 1218,5 5,25% 1585 6,83% 1523,5 6,56% 12564 54,12% 2256,1 9,72% 23215,6

Total2014

Participação no Sistema de Coleta Seletiva Municipal

Porta-a-porta Acervo Coleta Esporádica Conj Habitacional Coopercata Escola Gerador Comercial Prédio Público
Gerador
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Através da análise dos dados obtidos, Quadro 76 e Figura 125, podemos observar 

que os geradores comerciais, possuem maior representatividade no Programa de 

Coleta Seletiva, representando 54% do total coletado. Seguido destes geradores 

apresenta-se o modelo porta-a-porta, com representatividade de 17%. Os prédios 

públicos representam 10% do total coletado; COOPERCATA e escolas 7% e; 

Conjunto Habitacional, 5%. Ressalta-se que estes percentuais são referentes ao 

número de bag‟s coletados e não dados de pesagem. 

 
Quadro 76: Participação no modelo de coleta seletiva implantada. 

Gerador Nº bags (2014) % relação ao total 

Porta-a-porta 3.972,5 17% 
Acervo 32 0% 
Coleta Esporádica 64 0% 
Conj Habitacional 1.218,5 5% 
COOPERCATA 1.585 7% 
Escola 1.523,5 7% 
Gerador Comercial 12.564 54% 
Prédio Público 2.256 10% 
Total 23215 100% 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 

 
Figura 125: Participação no modelo de coleta seletiva implantada. 

 
Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
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2.13. PROGRAMAS AMBIENTAIS E OUTROS 

 

Para o gerenciamento de resíduos sólidos o município de Contagem mantém 

programas ambientais e de conscientização, os quais serão mencionados a seguir. 

 

2.13.1. Mobilização ao programa municipal de coleta seletiva  
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade através da Diretoria de 

Coleta Seletiva mantém a realização permanente de campanhas e mobilizações nos 

locais em que ocorre a coleta seletiva, instruindo e conscientizando moradores. A 

mobilização consiste na distribuição de cartilhas, folders, na distribuição de sacolas 

de ráfia utilizadas pela população para acondicionamento dos materiais recicláveis à 

coleta, e a divulgação da frequência e dias de coleta realizados em cada região. A 

seguir fotografias que exemplificam essas mobilizações no município.  
 
Figura 126: Mobilização e campanhas educativas empreendidas no município pela Diretoria de 

Coleta Seletiva. Realizado no Conj. Hab. Água Branca. 

  
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva 

(2015).  
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Há ainda a mobilização dos próprios educadores que realizam as campanhas para a 

coleta seletiva no município, através de intervenções da própria secretaria e através 

da realização de visitas técnicas na estrutura de gerenciamento de resíduos sólidos, 

tais como no aterro sanitário e nas cooperativas de catadores que atuam no manejo. 

 
Figura 127: Mobilização para conhecer as estruturas de manejo de resíduos sólidos – visita a 

aterro sanitário e galpões de triagem (COOPERCATA e ASMAC). 

  

  

              
fONTE 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva 
(2015).  

 

O material educativo é diversificado utilizado nas campanhas municipais. A Figura 

128 apresenta uma das metodologias utilizadas para intervenção e mobilização à 

coleta seletiva através da distribuição de folders informativos. A Figura 129 

apresenta a sacola de ráfia distribuída à população para auxiliar no condicionamento 
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dos resíduos recicláveis, identificando-os aos coletores e para divulgação do 

programa de coleta seletiva.  

 
Figura 128: Folders utilizados na mobilização social para o programa de coleta seletiva. 

  
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva 

(2015).  
 

Figura 129: Sacolas especiais distribuídas à população para incentivo e auxílio no programa. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva 

(2015).  
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O próprio uso do caminhão coletor de materiais recicláveis realiza ação de 

mobilização e divulgação do programa municipal de coleta seletiva utilizado como 

instrumento de comunicação, isto porque são pintados caracteristicamente conforme 

mostra a Figura 130.  

 
Figura 130: Caminhão utilizado na coleta seletiva – Identificação e divulgação do programa 

(vista lateral e traseira). 

  
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva 

(2015).  
 

2.13.2. Locais de Entrega Voluntária- LEV`s  
 

Os LEV's (Locais de Entrega Voluntária) são uma alternativa para a realização do 

recolhimento de materiais recicláveis - com o objetivo de acondicionar corretamente 

os resíduos gerados naquele local, evitando assim a proliferação de doenças e de 

animais que são atraídos pelo acúmulo de resíduos. Estes locais evitam que os 

resíduos potencialmente recicláveis sejam descartados junto com os resíduos 

orgânicos.  

 
Com o objetivo de receber os materiais de coleta seletiva (plástico, papel, vidro e 

metal), os resíduos destinados para os LEV's são recolhidos pela prefeitura, através 

de contrato com empresa terceirizada, e enviados para Galpões de Triagem para 

Materiais Recicláveis, gerando emprego e renda para os catadores.  

 

Este projeto de coleta e arrecadação exige empenho da população para a realização 

da separação e entrega dos materiais nos LEV's, trazendo diversos benefícios à 
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cidade e para os catadores que vivem deste serviço, além de melhorias para a 

saúde de toda a comunidade. 

 

 Os LEV‟s foram criados pela Prefeitura e estão instalados em diversos locais: 

escolas, espaços (parques, igrejas) e prédios públicos; em locais de boa 

visualização, fácil acesso, limpos e bem cuidados. 

 

Atualmente, existem 38 locais de coleta em escolas e 49 espaços e prédios 

públicos, totalizando 87 LEV`s. 

 

Estado de conservação dos LEV'S 
 

Em vistorias realizadas nas escolas, prédios e espaços públicos verificamos que os 

LEV's estão em boa conservação e alguns estão apenas com danos causados por 

intemperismo. 

 

Do total de 87 locais de entrega voluntária, verificou-se que 38% dos LEV's estão em 

más condições, necessitando de pequenos reparos na estrutura e pintura. 

  

Abaixo seguem fotos para exemplicar a situação: 

 
Figura 131: LEV na E.M. Avelino Camargos. 
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Figura 132: LEV na E. M. José Silva 

  
 

Ressalta-se que a responsabilidade de zelar por este patrimônio é do próprio local 

onde o LEV se encontra. 

 

O restante dos LEV`s,que totalizam 62% estão em bom estado de conservação, 

conforme fotos abaixo: 

 
Figura 133: LEV na E.M Pedro Pacheco 

  
 

Figura 134: LEV na E. M. Vasco Pinto 

„   
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A disponibilização dos coletores especiais nos LEV‟s – Locais de entrega voluntária 

conforme mostra a Figura 135 também colabora para divulgação do programa e 

facilitar a participação da população que utiliza os coletores para o depósito de 

materiais previamente segregados. Os coletores abaixo foram desenvolvidos 

especialmente para o programa de coleta seletiva.  

 
Figura 135: Coletores especiais utilizados em LEV’s – facilitar a participação da população. 

  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva 

(2015).  
 

Outros tipos de coletores também auxiliam a separação dos materiais e facilitam a 

participação da população. A seguir, na Figura 136 um tipo de coletor (bag) utilizado 

em um colégio municipal para acondicionamento dos resíduos recicláveis ao 

programa de coleta seletiva.  
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Figura 136: Tipo de coletor utilizado em colégio de Contagem para incentivar o programa de 
coleta seletiva. 

  
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Diretoria de Coleta Seletiva 

(2015). 
 

2.13.3. Programa “Carroceiro Legal”:  
  

O programa Carroceiro Legal é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Público com o objetivo de diminuir o descarte irregular de resíduos em vias 

públicas, lotes vazios e outros locais indevidos no município. Carroceiros que atuam 

na coleta de resíduos de entulhos, madeira, poda, recicláveis, sucatas, móveis e 

outros materiais com uso de seus veículos adaptados são orientados a destinar 

adequadamente os materiais até os locais de recolhimento de pequenos volumes 

(URPV) – ECOPONTOS municipais. 

 

O programa realizou o cadastramento desses “carroceiros” com entrega de 

materiais, equipamentos e roupas identificadas para auxiliar em seus serviços. 

Apesar de autônomos, a sua renda da coleta de materiais indesejáveis à população 

não pode se tornar um problema no município através de seu descarte irregular 

pelas ruas, lotes vazios ou ao longo de cursos de água dos materiais que não serão 

utilizados por essas pessoas (comercialização) (Figura 137).  
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Figura 137: Programa Carroceiro legal, ação visando minimizar o descarte irregular de 
resíduos – orientação aos carroceiros autônomos. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – site Prefeitura Municipal de 

Contagem, setembro, 2014. 
 

2.13.4. Instalação de placas educativas em locais de descarte irregular 
 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos mantém um programa de 

colocação de placas educativas em locais “viciados” pelo descarte irregular de 

resíduos sólidos, em especial resíduos de entulhos, volumosos e outros.  

 

O programa consiste na limpeza do local e implantação da placa visando a 

conscientização da população local, esclarecendo-a que aquele ponto, em geral, 

vias, praças e logradouros públicos não são adequados para a disposição de 

resíduos de qualquer tipo. As placas estão distribuídas por todas as regiões 

administrativas.  

 

2.13.5. Programa MOVA-SE 
 

 O Programa “Mova-se” foi criado para conscientizar e sensibilizar os servidores 

públicos para adotar um papel de corresponsabilidade na gestão de resíduos 

sólidos, por meio da redução do consumo, reaproveitamento dos materiais, 

identificação e separação dos recicláveis no ambiente de trabalho. 
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Suas principais ações consistem em: reduzir o consumo de papel; evitar impressões 

desnecessárias; reaproveitamento do papel, como por exemplo, em blocos de 

rascunho, impressão no verso e anverso do papel; substituição de copos 

descartáveis por canecas duráveis; consumo consciente da energia elétrica, 

desligando computadores e apagando as luzes quando não estiverem sendo 

utilizados; evitar o desperdício da água, buscar parcerias especializadas na coleta 

de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e também para o recolhimento de óleo 

de cozinha; uso com moderação clipes, grampos, bilhetes e envelopes; além de 

implantar sistema de coleta seletiva; incentivando os funcionários a contribuírem e 

jogar os resíduos no local certo. 

 

São desenvolvidas: campanhas internas, murais educativos, tags, flyer e adesivos 

de divulgação, e-mails e palestras. O projeto é executado pelas Secretarias de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Urbano e no Instituto de 

Planejamento Urbano de Contagem, sendo constantemente expandido para as 

demais secretarias municipais. O gerenciamento do programa se dá através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.  

  

2.13.6. Programa Escolas Sustentáveis: 
 

Este programa também gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 

Contagem e tem como objetivo a implantação de práticas sustentáveis no ambiente 

escolar de forma complementar aos temas abordados na sala de aula. 

 

Nas escolas são abordados temas ligados principalmente a energia, resíduos 

sólidos, água e biodiversidade como forma de atrair as crianças para a discussão e 

a aprendizagem multidisciplinar envolvida nos temas ambientais. 
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2.14. CONSIDERACOES GERAIS  

 

Com base no presente diagnóstico é possível ressaltar os seguintes aspectos gerais 

quanto à caracterização municipal, gestão integrada de resíduos sólidos, com 

enfoque no Programa Municipal de Coleta Seletiva.  

 O Estado de Minas Gerais agrupou seus municípios em regiões denominadas 

Arranjos Territoriais Ótimos – ATO‟s visando à regionalização da gestão 

integrada de resíduos sólidos. O município de Contagem inseriu-se na região 

ATO Belo Horizonte, contemplando ainda os municípios de Esmeraldas e 

Ribeirão das Neves e a capital Belo Horizonte. 

 

 O município de Contagem através da Lei Complementar nº 060/2009 é dividido 

em 8 Regiões Administrativas e 185 bairros. 

 

 Contagem está inserido na região de maior concentração de indústrias do 

estado. Segundo dados da Fundação João Pinheiro – FJP, Contagem é o 

quarto município em contribuição ao Valor Adicionado Industrial de Minas 

Gerais. 

 

 O município conta em seu arcabouço legal com a Lei Complementar Municipal 

n° 188, de 30 de dezembro de 2014, a qual dispõe sobre a Política e as 

Diretrizes de Limpeza e dá outras providências, importante regulamentação no 

âmbito das questões ligadas a limpeza urbana, gestão integrada de resíduos 

sólidos, coleta seletiva e outros temas correlatos, adequando-se à realidade da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei n° 12.305/2010. 

 

 O município conta com Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS nos moldes da PNRS finalizado em 2012 por uma equipe 

multidisciplinar de representantes de órgãos da administração direta e indireta 

de Contagem.  

 

 Sobre o planejamento e execução das atividades ligadas à limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos bem como ações voltadas à reciclagem, a 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 284 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

256 

atuação compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

– SEMAS e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Secretaria 

Adjunta de Limpeza Urbana e Manutenção Viária - SELUR.  

 

 A coleta convencional de resíduos sólidos de Contagem é realizada sob 

gerência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através de uma 

empresa terceirizada que opera os serviços prestados à população.  

 

 O município de Contagem conta com Aterro Sanitário Municipal denominado 

Perobas gerenciado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o 

qual possui licença ambiental de operação e opera em boas condições. Atende 

apenas ao município.  

 

 A coleta seletiva dos materiais recicláveis secos de Contagem é gerenciada 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade –SEMAS 

através da Diretoria de Coleta Seletiva e executada por uma empresa 

terceirizada. 

 

 O Programa de Coleta Seletiva do município foi instituído pela Lei 

Complementar n° 3.676/2003.  

 

 A coleta seletiva é executada através do sistema porta-a-porta e através de 

Locais de Entrega Voluntária – LEV`s e em geradores específicos. 

 

 As equipes da coleta seletiva são compostas por 01 motorista e 02 ajudantes e 

há auxílio de membros das associações de catadores que também auxiliam na 

mobilização socioambiental das áreas atendidas, atualmente atuam 03 equipes 

de coleta.   

 

 Há 03 caminhões do tipo baú que realizam a coleta seletiva no município, 

composta por frota que possui as seguintes capacidades (kg): 4.200, 9.000 e 

5.000, cujos anos dos veículos, são 2001, 2007 e 2011/2012, respectivamente.  
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 O modelo porta-a-porta representa apenas 1,8% das vias do município. 

 

 A população potencialmente atendida pelos LEV's disponibilizados em escolas 

e ambientes públicos é de 206.242 habitantes. Portanto, o percentual da 

população que possui o serviço de coleta seletiva através dos LEV‟s 

disponibilizados é de 34,18%.  

 

 O município não possui ações e projetos quanto a reciclagem de resíduos 

orgânicos, realizando seu desvio do aterro sanitário, conforme preconiza a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

 Os resíduos sólidos recicláveis coletados são encaminhados para galpões de 

triagem operados por Associações de Catadores. São duas em Contagem, 

conveniadas a Diretoria de Coleta Seletiva, constituídas por pessoas de baixa 

renda as quais são denominadas ASMAC e COOPERCATA.  

 

 A ASMAC realiza as atividades em 03 galpões, sendo: um localizado na área 

do aterro sanitário municipal; outro localizado no Centro de Abastecimento – 

CEASAMINAS, utilizado para atender à demanda de materiais recicláveis 

gerados pela unidade e; outro galpão no Bairro Novo Riacho. 

 

 A quantidade de catadores em cada galpão de triagem varia, sendo: no 

ASMAC Peroba atuam 23 catadores; ASMAC do CEASAMINAS, 16 catadores; 

15 catadores no galpão ASMAC Novo Riacho e; 7 catadores na 

COOPERCATA. 

 

 A galpão de triagem localizado na área do aterro de Perobas tem área de 1.200 

m² e foi projetado para atuação de 110 catadores em dois turnos diários, com 

capacidade para triagem de 12,8 t/diárias. O galpão não possui licença de 

operação emitida, estando em fase de obtenção. 
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 Segundo dados da SEMAS entre 2013 e 2014 apenas o galpão da 

COOPERCATA apresentou aumento de sua produtividade quanto a triagem e 

comercialização de materiais recicláveis secos. 

 

 O galpão ASMAC Perobas comercializou 815 toneladas em 2014, atendendo 

apenas 25% da meta inicial do projeto do galpão. A maior parcela de materiais 

triados corresponde aos papéis chegando a 74% de todo material processado. 

O índice médio de rejeitos é da ordem de 8,5 %. 

 

 O galpão ASMAC localizado no CEASAMINAS comercializou 650 toneladas 

em 2014, deste montante 81% corresponde a papel. Como os materiais são 

segregados na fonte não há índice significativo de rejeito. 

 

 O galpão ASMAC do Novo Riacho comercializou 265 toneladas em 2014, o 

que representou queda de quase 50% no índice de comercialização e triagem 

comparando-se aos dados do ano de 2013 que era de cerca de 550 toneladas. 

O material mais relevante também é o papel que correspondeu em 2014 a 59% 

do montante comercializado. 

 

 O galpão da COOPERCATA foi o único a apresentar aumento de 

produtividade, segundo analise dos dados dos anos 2013 e 2014. Houve 

aumento de cerca de 50% no período, passando para 310 toneladas em 2014. 

O maior percentual também refere-se ao papel: 78% em 2014.  

 

 O estudo gravimétrico realizado no município pelo presente diagnóstico 

mostrou que o município apresenta a seguinte composição de resíduos: 33% 

de resíduos recicláveis secos; 49% resíduos orgânicos e 18% de rejeitos.  

 

 Os resíduos orgânicos, na maioria, compõe-se de resíduos de origem 

alimentar, cerca de 38% da composição total municipal.  
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 O segundo material mais encontrado são os plásticos, presentes em 16,37% 

do total coletado, sendo destes, 7,36% de plásticos duros e 9,02% de plásticos 

moles.  

 

 O terceiro material mais encontrado são os papéis, presentes em 11,83% do 

total coletado, sendo destes, 7,34% de papel misto e os demais 4,49% são de 

papel branco, jornal e papelão.  

 

 Quanto ao percentual de metais, que representa apenas 1,57% do total 

indicando que há uma significativa participação da coleta informal no município, 

pois entre os materiais recicláveis secos, este é o que possui maior valor 

econômico no mercado (em geral) e, portanto, é o mais procurado pelos 

catadores autônomos. 

 

 Os dados do estudo gravimétrico demonstram que 33% dos materiais 

coletados pela coleta convencional são recicláveis secos e outros 49% são 

resíduos orgânicos que poderiam ser tratados e/ou compostados. Neste 

sentido, há um montante de 82,61% dos resíduos domiciliares gerados no 

município, os quais poderiam ter algum manejo diferenciado de modo que 

fossem desviados da disposição final no aterro municipal.   

 

 O Programa de Coleta Seletiva desvia cerca 1,02% do total coletado (coleta 

convencional + seletiva) do aterro sanitário. Considerando o total de resíduos 

seco gerado, com base na caracterização gravimétrica realizada para o 

presente PMCS, este índice representa 3,195%, índice este muito abaixo do 

estabelecido pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PLANARES que 

apresenta meta de desvio de 30% para 2015. 

 

 A geração per capita (kg/hab.dia) de resíduos sólidos domiciliares para 

Contagem calculada para o presente PMCS é da ordem de 0,811 kg/hab.dia, 

índice este abaixo do encontrado em cidades de porte semelhante que 

apresenta 0,97 kg/hab.dia (Fonte: IBGE - 2009) 
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 Através da análise dos dados totais de comercialização dos materiais 

recicláveis (ASMAC e COOPERCATA) nos anos de 2013 e 2014, temos: a 

ASMAC Perobas possui maior representatividade na reciclagem, desviando do 

aterro sanitário em torno de 38% do Programa de Coleta Seletiva . Em 

segundo está ASMAC Ceasa com 28%, ASMAC Novo Riacho com 21% e, por 

fim a COOPERCATA, representando um desvio de 13%.  

 

 Deste modo, com o modelo de coleta seletiva implantado hoje no município, a 

ASMAC desvia 87% do total comercializado e a Coopercata 13%. Pode-se 

atribuir esta diferença na estrutura física dos locais, sendo que a ASMAC 

possui além do galpão Perobas que é considerado modelo, mais 3 unidades, e; 

a Coopercata atua somente em 01 galpão. O número de associados também 

possui influencia nesta análise, a ASMAC possui 52 associados e a 

Coopercata apenas 7. 

 

 Através dos dados de comercialização por galpão, pode-se estimar a 

produtividade, através da tonelada triada por catador ao mês. Com esta análise 

pode-se constatar que a ASMAC CEASA possui maior produtividade, 

resultando em 3,70 t/catador-mês, seguida da COOPERCATA com 3,67 

t/catador-mês.  

 

 Ressalta-se que a ASMAC Ceasa funciona apenas como um centro de apoio, 

não possuindo estrutura básica de um galpão de triagem. O galpão que possui 

estrutura física considerada como modelo, a ASMAC Perobas, possui 

produtividade de 2,952 t/catador-mês. O galpão que possui menor 

produtividade relativa ao catador, com base no ano de 2014, é a ASMAC Novo 

Riacho, representando apenas 1,477 t/catador-mês.  

 

 Considerando os modelos de coleta seletiva implantado: coleta porta-a-porta, 

grandes geradores comerciais e Locais de Entrega Voluntária – LEV`s, 

realizou-se análise quantitativa referente ao número de bag`s coletadas por 

cada modelo.  Pode-se verificar que: os geradores comerciais, possuem maior 

representatividade no Programa de Coleta Seletiva, representando 54% do 
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total coletado. Seguido destes geradores apresenta-se o modelo porta-a-porta, 

com representatividade de 17%. Os prédios públicos representam 10% do total 

coletado; COOPERCATA e escolas 7% e; Conjunto Habitacional, 5% (ressalta-

se que estes percentuais são referentes ao número de bag‟s coletados e não 

dados de pesagem). 

 

 Para o gerenciamento de resíduos sólidos o município de Contagem mantém 

programas ambientais e de conscientização, os quais auxiliam na execução 

dos serviços e também no programa de coleta seletiva, tais como: Programa 

MOVA-SE, Carroceiro Legal, Educação e mobilização ambiental constante, 

Programa Escolas Sustentáveis e outras ações.  
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3. CENÁRIOS  
 

3.1. CENÁRIOS DO PLANO DE COLETA SELETIVA 

 

A construção dos cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento 

e a tomada de decisões apropriadas para o manejo dos resíduos sólidos de forma 

diferenciada no município, foco do presente Plano Municipal de Coleta Seletiva - 

PMCS.  

 

Estas decisões tornam-se mais complexas devido aos diferentes ambientes 

institucionais, sociais, ambientais e legais que se inter-relacionam. É importante 

também ressaltar que a construção dos cenários permite a integração das ações 

que atendem às questões financeiras, ambientais, sociais e tecnológicas, 

possibilitando a percepção da evolução do presente para o futuro.  

 

A construção de cenários aqui apresentados fundamentou-se nas estratégias do 

documento “Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais e 

Regionais”, elaborado por Sérgio C. Buarque, em 2003, para o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

 

Considerando a metodologia de Buarque (2003), para o Plano Municipal de Coleta 

Seletiva os cenários foram interpretados como Cenário Ideal, Cenário Tendencial e 

Cenário Factível, os quais são descritos a seguir.  

 

3.1.1. Ideal 
 
Teórico - O qual deverá apontar o futuro ideal, sem prazos, sem restrições 

tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem limitações de recursos materiais, 

tecnológicos e financeiros. Neste cenário para o PMCS têm-se: 

 

 Haverá pleno atendimento ao que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei n° 12.305/2010 e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – 

PLANARES (versão preliminar Ministério do Meio Ambiente – MMA, 2012). 
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 A geração per capita de resíduos domiciliares irá se manter constante ao longo 

do período de planejamento (20 anos). 

 

 Ocorrerá 100% de desvio dos materiais potencialmente recicláveis do aterro 

sanitário em função do atendimento de 100% do município de Contagem com a 

coleta seletiva, sendo encaminhado para o mesmo somente a parcela de 

rejeito. 

 

3.1.2. Tendencial 
 

Teórico – Considera que todas as ações praticadas irão acompanhar o crescimento 

dos últimos anos, sem sofrer mudanças significativas. Neste cenário para o PMCS 

têm-se: 

 

 A geração de resíduos domiciliares continuará a crescer no município. 

 

 O atendimento do município com a coleta seletiva municipal acompanhará as 

ações que têm sido implementadas nos últimos anos, sem ações que visem o 

desvio de resíduos orgânicos da disposição final em aterro sanitário ou o 

aumento significativo de resíduos secos encaminhados para reciclagem.  

 

3.1.3. Factível  
 
Teórico - A partir das tendências de desenvolvimento do passado recente, 

considera-se para o futuro os principais vetores estratégicos, associados à 

mobilização da capacidade de modernização. Nesse quadro ter-se-á uma 

compatibilização da disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para 

atendimento de uma situação real, certamente melhor que TENDENCIAL, porém 

não o IDEAL.  

 

 Neste cenário tem-se um crescimento na geração de resíduos sólidos 

domiciliares.  
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 Haverá atendimento progressivo do território municipal com coleta seletiva até 

o fim do horizonte de planejamento, fazendo-se desvio dos resíduos recicláveis 

secos e úmidos segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS, 2012). 

 

3.1.4. Cenário Adotado 
 

Para elaboração do presente Plano de Coleta Seletiva, foi considerado o cenário 

FACTÍVEL como o cenário possível de ser alcançado tanto tecnicamente quanto 

economicamente pelo município da Contagem.  
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4. METAS DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO, UNIVERSALIZAÇÃO DA COLETA 
SELETIVA E RECICLAGEM 

 

As metas do Plano de Coleta Seletiva foram definidas considerando-se as 

informações da fase de diagnóstico do município de Contagem – MG bem como em 

função do cenário pretendido para a coleta seletiva municipal no período de 

planejamento.  

 

É importante ainda destacar que o município de Contagem já possui um Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS (2012) elaborado 

como forma de atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 

n° 12.305/2010. Esse PMGIRS é um marco legal no tema e foi considerado no 

presente Plano como base elementar.  

 

As metas compreendem o período de planejamento de 20 anos, sendo considerado 

como Ano 1, o Ano de 2017, indo até o Ano 2036 como final de plano.  

 

As metas, os programas, os projetos e as ações foram estabelecidos considerando:  

 

 Curto prazo: os que deverão ser executados nos 4 primeiros anos; 

 Médio prazo: do 5º (quinto) ao 8º (oitavo) ano inclusive e;  

 Longo prazo: a partir do 9º (nono) ano até o fim de horizonte de planejamento. 

 

A definição das metas para Contagem levou ainda em consideração um cenário 

atual bem específico para o município, onde as práticas, ações e programas em 

desenvolvimento não poderiam ser totalmente descartados e sua manutenção, 

ampliação e melhoria devem corroborar para o presente Planejamento.   
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4.1. METAS NACIONAIS 

 

A partir da Lei n0 12.305/2010 a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos o cenário do manejo dos resíduos sólidos municipais deverá se adequar 

através de planejamento específico que vise aumentar os índices de reciclagem 

atuais, objetivando o atendimento as metas nacionais que preveem a diminuição da 

quantidade de resíduos sólidos encaminhados para aterro sanitário, tanto dos 

resíduos secos quanto dos resíduos orgânicos. 

 

O cenário normativo hoje está estabelecido através do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos – PLANARES (versão preliminar Ministério do Meio Ambiente de agosto de 

2012).   

 

Considerando as metas estabelecidas no PLANARES, o município de Contagem, 

encontra-se ainda aquém do cenário proposto em nível nacional e da Região 

Sudeste, uma vez que já para o ano de 2015, um elevado percentual de resíduos 

recicláveis secos e de resíduos úmidos deveriam estar sendo desviados do aterro 

sanitário.  

 

O Quadro 77 a seguir mostra os percentuais de desvio indicados no cenário 

normativo do PLANARES ao longo dos anos, até 2031. No ano de 2015 previu, por 

exemplo, para a Região Sudeste, o desvio dos aterros sanitários de 30% dos 

resíduos secos e 25% dos resíduos úmidos gerados, consideração à média da 

composição gravimétrica nacional.  

 

Segundo o diagnóstico o município de Contagem desvia em média 1,02% do total de 

resíduos que são coletados (coleta convencional e coleta seletiva). Em termos de 

resíduos secos, o percentual de desvio é de 3,19%, bastante abaixo dos 30% 

indicados para a região. Quanto a resíduos úmidos nenhum desvio é observado.  

 

Para que se consiga atingir estas metas muitas ações devem ser realizadas, que 

demandam estudos específicos e tempo de implantação. Como uma destas ações, 

podemos citar o próprio planejamento da coleta seletiva, através do presente Plano 

Municipal de Coleta Seletiva – PMCS. 
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Quadro 77: Metas Nacionais do Cenário Normativo. 
Metas Nacionais de Reciclagem  

Metas/Ano 2015 2019 2023 2027 2031 
Redução dos Resíduos Recicláveis Secos dispostos* em aterro Sanitário (%) 

Brasil 22 28 34 40 45 

Região Sudeste 30 37 42 45 60 

Redução dos Resíduos Úmidos dispostos em aterro Sanitário (%) 
Brasil 19 28 38 46 53 

Região Sudeste 25 35 45 50 55 
* Redução do percentual de resíduos disposto em aterros, com base na caracterização nacional realizada em 
2012.  

Fonte: PLANARES/2012. 
 

 

4.2. METAS EXISTENTES PARA CONTAGEM (PMGIRS) 

 

Atualmente para Contagem o cenário normativo está estabelecido pelo Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2012).  

 

As principais metas relacionadas à coleta seletiva no PMGIRS são para a expansão 

da coleta porta-a-porta em função dos bairros municipais e implantação de novos 

galpões para triagem de resíduos recicláveis secos (Quadro 78): 

 
Quadro 78: Metas Municipais já Existentes para Coleta Seletiva – Expansão Coleta porta-a-

porta e novos galpões de triagem. 
Meta Prazo 

Expandir a coleta seletiva domiciliar porta-a-porta a 10% dos bairros de 

Contagem 
2014 

Estender a coleta seletiva porta-a-porta a 15% dos bairros de Contagem 2016 

Estender a coleta seletiva porta-a-porta a 20% dos bairros de Contagem 2018 

Implantar o 2º galpão de triagem de resíduos potencialmente recicláveis 

de Contagem 
2020 

Estender a coleta seletiva porta-a-porta a 36% dos bairros de Contagem 2022 

Estender a coleta seletiva porta-a-porta a 42% dos bairros de Contagem 2024 

Estender a coleta seletiva porta-a-porta a 48% dos bairros de Contagem 2026 

Estender a coleta seletiva porta-a-porta a 54% dos bairros de Contagem 2028 

Implantar o 3º galpão de triagem de resíduos potencialmente recicláveis 

de Contagem 
2030 

Estender a coleta seletiva porta-a-porta a 60% dos bairros de Contagem 2032 

Fonte: PMGIRS Contagem, 2012.  
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Com base no Plano já existente é possível observar que as metas de coleta seletiva 

no modelo porta-a-porta definidas naquele momento não priorizam a universalização 

da prestação do serviço, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS, Lei n° 12.305/2010, em seus objetivos.  

 

Tampouco essas metas priorizam que haja desvio de materiais secos ou úmidos que 

são encaminhados para o aterro sanitário (disposição final), ou seja, não vão de 

acordo com o Plano Nacional que desenvolveu suas metas concentrando-se 

principalmente nessa redução gradual.  

 

Outra meta municipal para a coleta seletiva foi estabelecida para a implantação de 

coleta seletiva nas escolas da rede municipal de ensino, conforme abaixo. Já para 

as escolas a intenção era de haver programas de coleta seletiva em 100% das 

instituições até o fim de planejamento. 

 
Quadro 79: Metas Municipais já existentes para Coleta Seletiva – Coleta Seletiva em Escolas 

Municipais. 
Meta Prazo 

Expandir coleta seletiva a 25% das escolas municipais de Contagem 2014 

Expandir coleta seletiva a 50% das escolas municipais de Contagem 2016 

Expandir coleta seletiva a 75% das escolas municipais de Contagem 2018 

Expandir coleta seletiva a 100% das escolas municipais de Contagem 2020 

Fonte: PMGIRS Contagem, 2012.  
 

As metas municipais diferem das nacionais (PLANARES, em sua versão preliminar 

2012), já que não se detém ao desvio de resíduos recicláveis do aterro sanitário e 

sim em função da expansão gradativa do atendimento da coleta seletiva na rede 

municipal de ensino e quanto aos bairros do perímetro urbano, como já abordado. 

Apesar de o presente plano dever seguir as metas do PMGIRS, serão adicionadas 

metas que vão de encontro ao Plano Nacional e às premissas da PNRS para que o 

município tenha um cenário que vai de acordo com as políticas federais. Isso está 

definido abaixo no próximo item. 
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4.3. METAS DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE CONTAGEM – 

CENÁRIO FACTÍVEL 

 

Tendo em vista que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos – PMGIRS 

é um dos instrumentos da Política Nacional de resíduos sólidos (conforme seu Art. 

8°) e que o seu conteúdo para Contagem levou em conta a realidade e as 

especificidades municipais, então as metas do presente Plano de Coleta Seletiva 

serão compatibilizadas e atualizadas em função do PMGIRS (2012), no que couber. 

 

Levou-se, portanto, em consideração principalmente a necessidade de implantação 

e de expansão do programa de coleta seletiva em abordagem territorial urbana 

(bairros) e das instituições de ensino municipal.  

 

No entanto outras metas, priorizando, por exemplo, o desvio de materiais da 

disposição final e a reutilização também foram desenvolvidos para o município.  

 

As metas foram estabelecidas visando o desenvolvimento da coleta seletiva para os 

resíduos recicláveis secos e para os resíduos orgânicos. O PMGIRS (2012) não 

estabeleceu metas e por consequência, programas, projetos e ações para os 

resíduos orgânicos, os quais devem também ser desviados da disposição final em 

aterros conforme direciona a PNRS.  

 

As metas para o presente PMCS de Contagem são conceitualmente: 

 

 Metas de Universalização da Coleta Seletiva; 

 Metas de Reciclagem: Redução do Envio de Recicláveis ao Aterro Sanitário  

 Meta de Reutilização. 

 

4.3.1. Meta de Universalização da Coleta Seletiva 
 
 Metas para os resíduos recicláveis secos:  
 

 Implantar coleta seletiva porta-a-porta em 100% dos bairros da área urbana de 

Contagem, de forma gradual, até o fim de horizonte de planejamento.  
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 Implantar coleta seletiva de resíduos recicláveis secos em 100% das escolas 

da rede municipal de ensino, até o fim de horizonte de planejamento.  

 

 Metas para os resíduos orgânicos:  
 

 Implantar ações de compostagem de resíduos orgânicos em 100% das escolas 

da rede municipal de ensino até o fim de horizonte de planejamento. 

 

 Encaminhar para tratamento através de técnicas de compostagem toda a 

parcela de resíduos verdes gerados nas atividades de limpeza urbana do 

município, até o fim de horizonte de planejamento.  

 

Os resíduos verdes são aqueles resíduos de origem orgânica gerados em atividades 

ligados especialmente à limpeza e manutenção urbana, tais como capina e poda. 

Trata-se de resíduos com elevado potencial de tratamento através de técnicas de 

compostagem. Além disso, são resíduos que possuem pouca possibilidade de 

contaminação com outros resíduos, visto que são gerados em atividades específicas 

e sua coleta ocorre, em geral, logo após as atividades serem realizadas, o que 

confere bastante qualidade ao material para ser compostado. 

 

4.3.2. Meta de Reciclagem: Redução de Envio de Recicláveis ao Aterro 
Sanitário 

 

As metas de desvio de materiais do aterro sanitário, considerando aqui o conceito do 

PLANARES como redução são as mais relevantes no cenário municipal, uma vez 

que envolvem o planejamento quantitativo de toda estruturação operacional 

necessária no horizonte de Plano. 

 

Tendo em vista o PLANARES que é o cenário normativo recomendativo do 

Ministério do Meio Ambiente (2012), o desenvolvimento das metas de desvio 

basearam-se em seus índices para a região Sudeste em que o município está 

inserido. No entanto, considerando que Contagem ainda possui índice próximo a 5% 

de desvio de resíduos secos e, para um aumento significativo deverão ocorrer 

grandes investimentos como aquisição de caminhões, adequação de galpões e 
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aumento de mão de obra, considerou-se o aumento nos índices de reciclagem a 

partir do Ano 6 de planejamento e a compatibilização com as metas do PLANARES 

no Ano de 2027. 

 

 Assim, ficam definidas para Contagem no Quadro 80 as metas de redução de envio 

dos recicláveis secos e orgânicos para aterro sanitário (ou seja, meta de desvio), 

sendo apresentado o Cenário Normativo e Cenário Factível: 

 
Quadro 80: Metas de Redução/Desvio de Materiais ao Aterro Sanitário. Cenário Normativo e 

Cenário Factível. 
Metas de Reciclagem   

Metas/Ano 2017* 2019 2023 2027 2031 2036 
Redução dos Resíduos Recicláveis Secos dispostos* em aterro Sanitário  

Cenário Normativo  30% 37% 42% 45% 60% 60% 

Cenário Factível 5% 5% 20% 45% 60% 60% 

Redução dos Resíduos Úmidos dispostos em aterro Sanitário  

Cenário Normativo 25% 35% 45% 50% 55% 55% 
Cenário Factível 5% 5% 20% 50% 55% 55% 

*Definido como primeiro ano de planejamento.; Ano 1 

 

Na Figura a seguir apresenta-se a representação gráfica da meta de desvio de 

resíduos secos considerando o Cenário Normativo e Cenário Factível. 
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Figura 138: Representação Gráfica da Meta de Redução/Desvio de Materiais Secos do Aterro 
Sanitário ao longo doa Anos. 

 
 

4.3.3. Meta de Reutilização 
 

Para a meta de reutilização, o conceito baseou-se na possibilidade de implantação 

de locais para recebimento de roupas, calçados e outros utensílios que podem ser 

encaminhados às pessoas carentes ou instituições de caridade que atendam o 

município ou região. Assim: 

 

 Implantar em 25% das escolas públicas municipais locais de entrega de 

materiais, roupas, calçados usados visando sua reutilização e encaminhamento 

às instituições ou famílias carentes, até o fim de Plano (2036).  

 

4.3.4. Sistematização de Metas Adotadas para Contagem 
 

A seguir no Quadro 81 apresenta-se a sistematização ou resumo das principais 

metas adotadas para o presente Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS de 

Contagem para o horizonte de planejamento que vai de 2017 até 2036. 
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Quadro 81: Sistematização de Metas do PMCS de Contagem. 
Meta Descrição Geral 

Universalização da Coleta 
Seletiva 

Implantar coleta seletiva porta-a-porta em 100% dos bairros da área 
urbana de Contagem, de forma gradual, até o fim de horizonte de 
planejamento.  
 
Implantar coleta seletiva de resíduos recicláveis secos em 100% das 
escolas da rede municipal de ensino, até o fim de horizonte de 
planejamento. 
 
Implantar ações de compostagem de resíduos orgânicos em 100% 
das escolas da rede municipal de ensino até o fim de horizonte de 
planejamento. 
 
Encaminhar para tratamento através de técnicas de compostagem 
toda a parcela de resíduos verdes gerados nas atividades de 
limpeza urbana do município, até o fim de horizonte de 
planejamento.  

Redução ou Desvio de 
Materiais do Aterro Sanitário 

- Reciclagem 

Desviar no mínimo 60% resíduos secos até 2036; 
 
Desviar no mínimo 55% resíduos orgânicos (úmidos) até 2036. 

Reutilização 

Implantar em 25% das escolas públicas municipais locais de entrega 
de materiais, roupas, calçados usados visando sua reutilização e 
encaminhamento às instituições ou famílias carentes, até o fim de 
Plano (2036).  
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5. PROJEÇÃO DE RESÍDUOS PARA O HORIZONTE DE PLANEJAMENTO 
 

Para definição e dimensionamento do sistema de coleta seletiva no horizonte de 

planejamento estabelecido como de 20 anos, é necessário estimar a geração futura 

de resíduos sólidos municipais.  

 

Conforme já mencionado o horizonte de plano inicia-se no Ano 2017 (Ano 1) e 

encerra em 2036 (Ano 20).  

 

A presente projeção de resíduos sólidos de Contagem levou em consideração a 

etapa de diagnóstico do presente Plano que resultou em uma geração per capita de 

resíduos da ordem de 0,811 kg/hab.dia.  

 

A projeção da população adotada para os próximos 20 anos acompanhou a 

tendência definida no PMGIRS (2012) e foi apenas extrapolada para os demais anos 

de planejamento no presente PMCS. Os resultados são apresentados no Quadro 82.  

 
Quadro 82: Projeção de Resíduos Sólidos de Contagem para os próximos 20 anos. 

Ano Habitantes 
Geração de Resíduos 

Sólidos Domiciliares (t/ano) 
Geração de Resíduos 

Sólidos Domiciliares (t/dia) 

2016* 642.697 190.248 521 

2017 649.240 192.185 527 

2018 655.782 194.121 532 

2019 662.325 196.058 537 

2020 668.867 197.995 542 

2021 675.410 199.931 548 

2022 681.952 201.868 553 

2023 688.495 203.805 558 

2024 695.037 205.741 564 

2025 701.580 207.678 569 

2026 708.122 209.615 574 

2027 714.665 211.552 580 

2028 721.207 213.488 585 

2029 727.750 215.425 590 

2030 734.292 217.361 596 

2031 740.835 219.298 601 
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Ano Habitantes 
Geração de Resíduos 

Sólidos Domiciliares (t/ano) 
Geração de Resíduos 

Sólidos Domiciliares (t/dia) 

2032 747.377 221.235 606 

2033 753.917 223.171 611 

2034 760.454 225.106 617 

2035 766.986 227.039 622 

2036 773.514 228.972 627 

*Ano Zero, apenas para constar desenvolvimento da projeção anual de resíduos sólidos.  

 

A projeção de resíduos para os próximos anos levou ainda em consideração os 

resultados do estudo gravimétrico da coleta convencional realizado no município em 

2015 como parte do presente PMCS. Em termos gerais, resultou na seguinte 

composição municipal: 33% de resíduos recicláveis secos; 49% resíduos orgânicos 

e 18% de rejeitos.  

 

Considerando esses percentuais, as parcelas de resíduos recicláveis secos e 

orgânicos, bem como de rejeitos estimados para o horizonte de planejamento 

apresenta-se no Quadro 83.  

 
Quadro 83: Projeção de Resíduos Sólidos segundo Percentuais da Composição Gravimétrica. 

Ano 
Geração de Resíduos 
Sólidos Domiciliares 

(t/ano) 

Resíduos Secos 
(t/ano) 

Resíduos Orgânicos 
(t/ano) 

Rejeitos 
(t/ano) 

2016* 190.248 62.782 93.221 34.245 

2017 192.185 63.421 94.171 34.593 

2018 194.121 64.060 95.119 34.942 

2019 196.058 64.699 96.068 35.290 

2020 197.995 65.338 97.017 35.639 

2021 199.931 65.977 97.966 35.988 

2022 201.868 66.616 98.915 36.336 

2023 203.805 67.256 99.864 36.685 

2024 205.741 67.895 100.813 37.033 

2025 207.678 68.534 101.762 37.382 

2026 209.615 69.173 102.711 37.731 

2027 211.552 69.812 103.660 38.079 

2028 213.488 70.451 104.609 38.428 

2029 215.425 71.090 105.558 38.776 

2030 217.361 71.729 106.507 39.125 
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Ano 
Geração de Resíduos 
Sólidos Domiciliares 

(t/ano) 

Resíduos Secos 
(t/ano) 

Resíduos Orgânicos 
(t/ano) 

Rejeitos 
(t/ano) 

2031 219.298 72.368 107.456 39.474 

2032 221.235 73.007 108.405 39.822 

2033 223.171 73.646 109.354 40.171 

2034 225.106 74.285 110.302 40.519 

2035 227.039 74.923 111.249 40.867 

2036 228.972 75.561 112.196 41.215 

*Ano Zero apenas para constar desenvolvimento da projeção anual de resíduos sólidos.  

 

A progressão gráfica da geração futura de resíduos sólidos de Contagem pode ser 

observada na Figura 139. Como a geração per capita (kg/hab.dia) foi mantida 

constante, a elevação da geração de resíduos municipal é gradual, mas constante. 

 

A geração per capita foi mantida constante no horizonte de planejamento tendo em 

vista a própria premissa do PLANARES (versão preliminar MMA, 2012) que tem 

como uma de suas diretrizes a manutenção dos atuais patamares de geração de 

resíduos sólidos urbanos, visando posterior redução. A taxa adotada pelo 

PLANARES é da ordem de 1,1 kg/hab.dia (referência de 2008). O município de 

Contagem já tem taxa de geração per capita bastante próxima do máximo 

referencial nacional então, priorizou-se sua manutenção visando com que as 

políticas a serem definidas no presente PMCS possam estar de acordo com o 

preceito nacional.  
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Figura 139: Projeção de Resíduos Sólidos de Contagem em t/ano. 
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6. CONCEPÇÃO DO MODELO DE COLETA SELETIVA PARA CONTAGEM 
 

6.1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS 

 

São princípios e diretrizes gerais do Plano Municipal de Coleta Seletiva de 

Contagem: 

 

 Que o gerenciamento dos resíduos sólidos ocorra considerando a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos;  

 

 Que ocorra a segregação na fonte geradora dos resíduos sólidos recicláveis; 

 

 Que ocorra a preferência, nas aquisições e obras públicas, de produtos 

recicláveis e/ou reciclados; 

 

 Que ocorram constantemente campanhas ambientais que sensibilizem e 

estimulem a conscientização e a participação dos munícipes nos programas de 

manejo dos resíduos sólidos, em especial no programa municipal de coleta 

seletiva; 

 

 Que ocorra a universalização dos serviços prestados à população, incluído o 

sistema de coleta porta-a-porta e outros modelos de coleta seletiva; 

 

 Que a qualidade dos serviços prestados à população esteja, a qualquer tempo, 

dentro dos padrões, no mínimo atendendo aos dispositivos legais ou àqueles 

que venham a ser fixados pela administração municipal ao programa de coleta 

seletiva; 

 

 Que os resíduos recicláveis orgânicos sejam devidamente tratados garantindo 

sustentabilidade ambiental e propiciando seu desvio da disposição final em 

aterros sanitários; 
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 Que os resíduos recicláveis secos sejam coletados e enviados à etapa de 

triagem a ser realizada com priorização da utilização de mão-de-obra formada 

por pessoas de baixa renda organizada na forma de cooperativas e/ou 

associações de catadores;  

 

 Que os resíduos recicláveis secos triados possam ser comercializados criando-

se uma rede de mercado local, fortalecido chegando às indústrias com 

valorização do preço de comercialização dos materiais; 

 

 Que o município disponha de dispositivos ou exija a existência dos mesmos em 

relação à segurança de que não serão interrompidos os serviços do programa 

municipal de coleta seletiva;  

 

 Que a prestação do serviço de coleta seletiva seja adequada ao pleno 

atendimento dos usuários, atendendo às condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança e cortesia na prestação;  

 

 Que seja recebida, apurada e promovida a solução das reclamações da 

população, quando julgadas procedentes; 

 

 Que seja disciplinada a logística reversa para os resíduos gerados no 

município, com o envolvimento de todas as esferas responsáveis, priorizando a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 

 Que seja divulgado adequadamente, ao público em geral e ao usuário em 

particular, a ocorrência de situações excepcionais, a adoção de esquemas 

especiais de operação e a realização de obras e serviços no Município, em 

especial aquelas que obriguem à interrupção da prestação dos serviços 

relacionados à coleta seletiva;  

 

 Que sejam divulgadas ao usuário, informações necessárias ao uso correto dos 

serviços e orientações, principalmente quanto à forma de manuseio, 
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embalagem, acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos recicláveis 

para coleta seletiva; 

 

 Que o PMCS seja desenvolvido com a concepção de descentralização dos 

serviços e/ou das unidades prestadoras dos serviços relacionados à coleta 

seletiva; 

 

 Que o PMCS seja revisado constantemente para atendimento prioritário das 

metas nacionais e do PMGIRS (2012) de reciclagem e desvio de resíduos 

recicláveis da disposição final em aterros sanitários.   

 

 

6.2. OBRIGAÇÕES  

 

  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade deverá 

desenvolver e implantar sistema de indicadores, o qual deverá ser utilizado 

para acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas; 

 

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade deverá obter 

todas as licenças ambientais para execução de obras e operação dos serviços 

relacionados à coleta seletiva municipal, incluindo-se os galpões de triagem de 

associações e/ou cooperativas de catadores de baixa renda, tendo em vista 

que são atividades passíveis de licenciamento ambiental nos termos da 

legislação específica; 

 

 A Administração Municipal deverá garantir que todas as obras e serviços 

venham a ser executados no âmbito do PMCS atendam a todas as legislações 

referentes à segurança do trabalho, proteção do meio ambiente e utilização 

adequada dos recursos públicos; 

 

 O Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS deverá ser considerado parte 

constituinte do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS elaborado em 2012 pelo município. 
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 A Administração Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade definirão no âmbito de Lei municipal ou similar, as diretrizes, 

princípios e obrigações à população e aos demais envolvidos perante a coleta 

seletiva a ser realizada em todo o território municipal, priorizando a 

responsabilidade compartilhada. 

 

 

6.3. MODELO DE COLETA SELETIVA PROPOSTO 

 

O modelo de coleta seletiva de Contagem considerou os princípios, diretrizes e 

obrigações definidas, bem como o atendimento às metas, estabelecidas objetivando 

a universalização da coleta seletiva, o desvio ou redução dos materiais que são 

encaminhados ao aterro sanitário, à reutilização e a reciclagem e ainda priorizando o 

atendimento aos dispositivos da Lei n° 12.305/2010.  

 

6.3.1. Análise de dados e pré-dimensionamentos 
 

Para definição do modelo, torna-se imprescindível considerar a quantidade de 

resíduos secos que devem ser coletados e encaminhados para a triagem, para 

posterior comercialização e envio para indústrias de reciclagem. Com base nas 

metas de desvio de resíduos secos do aterro sanitário e considerando a quantidade 

de resíduos secos gerados em Contagem (com base no estudo gravimétrico), temos 

o montante apresentado no Quadro 84. 

 
Quadro 84: Quantitativo de resíduos secos a serem desviados do aterro sanitário. 

Ano 
Geração de Resíduos 

Recicláveis Secos 
(t/ano)        

Meta* de Desvio de 
Resíduos Secos 

do aterro sanitário 

Quantidade de Resíduos 
Secos a ser desviado do 
aterro sanitário (t/ano)  

2017 1 63.421 5% 3.171 
2018 2 64.060 5% 3.203 
2019 3 64.699 5% 3.235 
2020 4 65.338 5% 3.267 
2021 5 65.977 5% 3.299 
2022 6 66.616 20% 13.323 
2023 7 67.256 20% 13.451 
2024 8 67.895 20% 13.579 
2025 9 68.534 20% 13.707 
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Ano 
Geração de Resíduos 

Recicláveis Secos 
(t/ano)        

Meta* de Desvio de 
Resíduos Secos 

do aterro sanitário 

Quantidade de Resíduos 
Secos a ser desviado do 
aterro sanitário (t/ano)  

2026 10 69.173 20% 13.835 
2027 11 69.812 45% 31.415 
2028 12 70.451 45% 31.703 
2029 13 71.090 45% 31.991 
2030 14 71.729 45% 32.278 
2031 15 72.368 60% 43.421 
2032 16 73.007 60% 43.804 
2033 17 73.646 60% 44.188 
2034 18 74.285 60% 44.571 
2035 19 74.923 60% 44.954 
2036 20 75.561 60% 45.337 

 Elaborado por Ampla . 
 

Nota-se que o montante a ser desviado, já no Ano 1, de 264 t/mês, representa um 

aumento na quantidade comercializada em 2015, Quadro 85. 

 
Quadro 85: Dados do modelo atual de triagem através de associações de catadores. 

Modelo Atual - Diagnóstico 
Associação Comercialização (t/mês) Produtividade (t/catador-mês) 

ASMAC - Novo Riacho 22,2 1,477 
ASMAC - CEASA 51,8 3,701 
ASMAC - Perobas 67,9 2,952 

COOPERCATA 25,8 3,687 
Total (t/mês) 167,7 

Elaborado por Ampla (Maio, 2015). 
 

Considerando a melhor produtividade dos catadores do modelo atual de 3,68 

t/catador-mês, o número de catadores para atingimento das metas de desvio de 

resíduos secos do aterro sanitário ao longo de 20 anos, apresenta-se no Quadro 86, 

considerando a triagem conforme o modelo praticado atualmente. 

 
Quadro 86: Projeção do número de catadores necessário para a etapa de triagem. 

Ano 
Quantidade de Resíduos 
Secos a ser desviado do 
aterro sanitário (t/mês)  

Número de Catadores para a etapa 
de triagem 

2017 1 264 72 
2018 2 267 73 
2019 3 270 73 
2020 4 272 74 
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Ano 
Quantidade de Resíduos 
Secos a ser desviado do 
aterro sanitário (t/mês)  

Número de Catadores para a etapa 
de triagem 

2021 5 275 75 
2022 6 1.110 302 
2023 7 1.121 305 
2024 8 1.132 307 
2025 9 1.142 310 
2026 10 1.153 313 
2027 11 2.618 711 
2028 12 2.642 718 
2029 13 2.666 724 
2030 14 2.690 731 
2031 15 3.618 983 
2032 16 3.650 992 
2033 17 3.682 1.001 
2034 18 3.714 1.009 
2035 19 3.746 1.018 
2036 20 3.778 1.027 

Elaborado por Ampla. 
 

Deste modo, mesmo priorizando a mão-de-obra de catadores de materiais 

recicláveis compostos por pessoas de baixa renda nos anos iniciais , deve-se prever 

alternativas de processamento de materiais, a longo prazo como por exemplo a 

triagem mecanizada, para implantação de um modelo de coleta seletiva capaz de 

suprir com as demandas futuras de reciclagem.  

 

6.3.2. Modelo Proposto para a Coleta Seletiva de Contagem 
 

O modelo proposto para a coleta seletiva em Contagem tem como arranjo principal a 

descentralização da prestação dos serviços e das infraestruturas necessárias ao 

programa de coleta seletiva municipal, objetivando a disponibilização de unidades de 

manejo em vários locais/distritos do município. 

 

São algumas potencialidades e fragilidades do arranjo descentralizado para a coleta 

seletiva municipal (Quadro 87): 
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Quadro 87: Potencialidades e fragilidades da descentralização para a coleta seletiva. 
Potencialidades Fragilidades 

Autonomia de tomada de decisão de 
gerências locais para a prestação de serviços 
e resolução de conflitos locais das unidades 

descentralizadas de coleta seletiva. 

Possibilita a perda da uniformidade da 
prestação dos serviços ou na tomada de 

decisões, devido a peculiaridades ou conflitos 
locais a serem resolvidos. 

Prioriza o desenvolvimento de soluções locais 
para a coleta seletiva de acordo com 

realidades distritais e populacionais distintas 
do município. 

Demanda planejamento estratégico com 
visão global do município para garantir ações 

locais descentralizadas. 

Prioriza a utilização de mão-de-obra baixa 
renda localizada em diversas comunidades 

do município. 

Descentraliza a comunicação entre setores e 
o monitoramento de informações e 

indicadores. 

Impactos socioambientais passam a ser 
locais em detrimento daqueles regionalizados 

e/ou em nível municipal. 

Necessita prever procedimentos de 
licenciamento ambiental, alvarás e outras 
autorizações em vários locais distintos do 

município. 
Propicia a difusão e descentralização de 

investimentos em estrutura física das 
unidades do sistema de coleta seletiva. 

Necessita de diversas áreas públicas e 
institucionais disponíveis para instalação de 

infraestrutura ao manejo; 
Possibilita diminuir gastos relacionados ao 

transporte de resíduos recicláveis e o tempo 
gasto relativo ao trânsito da cidade, 

desencadeando novas concepções de 
logística ao programa de coleta seletiva. 

Necessita criar mecanismos de comunicação 
vertical bem definida entre os setores e 

unidades prestadoras dos serviços para a 
manutenção do gerenciamento municipal. 

Possibilita emprego de várias tecnologias de 
coleta, manejo e tratamento conforme as 
características dos distritos do município. 

-- 

Necessita de maior mobilização de 
comunidades locais para atuação no manejo 

dos resíduos recicláveis em nível local. 
-- 

 

Neste arranjo descentralizado deverá ser dado destaque à atuação dos catadores 

de materiais recicláveis, que deverão atuar em regiões pré-definidas pela 

Administração Municipal.  

 

O modelo de coleta seletiva proposto para Contagem considera o arranjo de 

diversas alternativas como: coleta porta-a-porta, coleta por catadores, em locais de 

entrega voluntária – LEV`s (coleta seletiva voluntária) e nos Ecopontos; sendo os 

materiais coletados enviados para galpões de triagem operados preferencialmente 

por cooperativas e/ou associações de catadores formada por pessoas de baixa 

renda.  

 

Com base no exposto anteriormente, o fluxograma geral do modelo de coleta 

seletiva proposto para Contagem apresenta-se na Figura 140 a seguir. 
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Figura 140: Modelo de Coleta Seletiva proposto para Contagem – MG. 
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Os modelos de coleta seletiva propostos são detalhados a seguir. 

 

6.3.3. Coleta Seletiva Porta-a-porta 
 

A coleta seletiva porta-a-porta consiste no recolhimento dos resíduos semelhante à 

coleta domiciliar convencional. Em dias e horários pré-definidos e que não coincidam 

com a coleta convencional, os veículos coletores recolhem os materiais recicláveis 

dispostos em frente aos domicílios.  

 

Esta modalidade de coleta apresenta grande visibilidade para a população, devendo 

sempre os veículos passar nos dias e horários pré-fixados. A credibilidade da coleta 

é fator determinante para a adesão da população.  

 

Nesta modalidade de coleta, as medidas educativas devem estimular a participação 

da população de forma a garantir a sustentabilidade do sistema. O sucesso deste 

modelo está intimamente relacionado à quantidade a ser coletada e que depende 

essencialmente do percentual de participação da população.  

 
Quadro 88: Vantagens e Desvantagens do Sistema Porta-a-porta. 

Sistema porta-a-porta  
Vantagens Desvantagens 

 Comodidade para a população; 

 Controle por parte do Operador;  

 Abrangência, pode ser toda a área do 

município (Universalização). 

 Dependência da participação da população; 

 Custo relativamente alto; 

 Ação de catadores autônomos que 

percorrem os setores antes dos caminhões 

coletores; 

 

6.3.4. Coleta Seletiva Voluntária – LEV’s 
 

A coleta seletiva voluntária ocorre através da disponibilização de pequenos 

depósitos ou contêineres, colocados em locais pré-determinados da malha urbana 

denominados de LEV`s (Locais de Entrega Voluntária) onde a população 

espontaneamente deposita os materiais recicláveis.   
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Em Contagem esse mecanismo de coleta já é difundido, utilizando-se especialmente 

prédios públicos e escolas da rede municipal, como também alguns 

estabelecimentos comerciais, tais como Shoppings, supermercados, etc.  

 

Uma vez que esse modelo já é utilizado pelo município, o principal objetivo do 

presente PMCS é o de fortalecer a iniciativa, ampliando-a para mais localidades do 

município, favorecendo o Programa Municipal de Coleta Seletiva.  

 

Os Locais de Entrega Voluntária – LEV‟s podem ser caçambas, contêineres ou 

conjunto de recipientes devidamente identificados para o depósito de resíduos 

segregados pelos próprios geradores. No caso de Contagem já há um modelo 

definido, o qual será mais bem exposto no próximo item do PMCS, na 

Operacionalização do plano.  

 

Estas unidades de pequeno porte podem ser instaladas em pontos estratégicos da 

municipalidade, em geral locais com grande fluxo de pessoas e de fácil acesso para 

carga ou descarga, tal como ocorre em escolas e em prédios públicos da 

administração municipal.  

 

A utilização de LEV‟s pode ser compatibilizada ainda a locais de recebimento de 

materiais para reutilização/doação, tais como roupas e calçados usados ou outros 

materiais que podem ser encaminhados para famílias de baixa renda ou instituições 

de atendimento e caridade, através de programas com a Assistência Social do 

município.  

 

O Quadro 89 apresenta um resumo de aspectos positivos e negativos da utilização 

de LEV`s. 
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Quadro 89: Resumo de aspectos positivos e negativos da utilização de LEV`s. 
LEV’s – Locais de Entrega Voluntária 

Vantagens Desvantagens 

Maior facilidade na coleta e redução de custos 
Não permite a identificação dos domicílios 

participantes; 

Otimiza percursos e frequências, especialmente em 

bairros com baixa densidade populacional, evitando 

trechos improdutivos na coleta porta-a-porta; 

Necessita, em alguns casos, de 

equipamento especial para coleta; 

Demanda maior disposição da população, 

que precisa se deslocar até o LEV; 

Permite a exploração da estrutura do LEV para 

publicidade, eventual patrocínio, ou mesmo para a 

Educação Ambiental. 

Suscetível ao vandalismo; 

Exige manutenção e limpeza; 

Permite a separação e descarte dos recicláveis por 

tipos, dependendo do estímulo educativo e do tipo 

de container, o que facilita a triagem posterior. 

Não permite a avaliação da adesão da 

comunidade ao hábito de separar 

materiais. 

Permite a captação de materiais para doação e 

reutilização como roupas e calçados usados e outros 

materiais. Neste caso deve prever uma identificação 

própria para tal finalidade. 

-- 

 

6.3.5. Coleta Seletiva Voluntária - Ecopontos 
 

Ecoponto é uma área pública instalada para receber separadamente resíduos 

específicos em pequenas quantidades. Tais resíduos podem ser provenientes: 

 Construção Civil, os quais são denominados RCD - Resíduos de Construção e 

Demolição, como tijolos e telhas;  

 Resíduos volumosos, como móveis, geladeiras, fogões e colchões;  

 Madeira;  

 Óleo de cozinha;  

 Pneus;  

 Podas de árvores;  

 Resíduos recicláveis, como plástico, papel, isopor, metais, arames e vidros. 
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O município de Contagem já conta com uma rede de Ecopontos estabelecida, 

conforme foi observado no diagnóstico, a qual recebe esses materiais e pode ser um 

mecanismo de incremento da coleta seletiva voluntária. 

 

Fortalecer e ampliar a rede municipal de Ecopontos auxilia na gestão compartilhada 

de resíduos sólidos, nas ações de limpeza urbana e pode auxiliar no Programa de 

Coleta Seletiva, quando o local passa a receber materiais recicláveis, especialmente 

os secos.  

 

O Ecoponto tem como principais objetivos:  

(i) oferecer à população um local adequado para entregar voluntariamente outros 

tipos de resíduos que a coleta seletiva não recolhe ou de resíduos recicláveis 

em momento alternativo à coleta seletiva formal; 

(ii) diminuir a quantidade de pontos de descarte irregular;  

(iii) pode auxiliar no aumento de níveis de reciclagem do município.  

 
6.3.6. Coleta Seletiva através de Catadores 
 

Os catadores de materiais recicláveis, informais ou organizados através de 

cooperativas e/ou associações, são representativos na coleta seletiva municipal e 

abastecimento do mercado de recicláveis.  

 

Estes trabalhadores geralmente realizam a coleta com carrinhos de tração humana 

percorrendo algumas ruas da cidade, Figura 141. Por esta atividade ser realizada 

informalmente, o planejamento da área de atuação e frequência da coleta são 

fatores que dificultam sua articulação com o modelo proposto pela Administração 

Municipal.  

 

No caso de Contagem, o diagnóstico mostrou que alguns locais de triagem realizam 

esse tipo de coleta através dos próprios catadores, nas imediações do 

bairro/regional em que atuam, de forma complementar, ao material que é enviado a 

esses galpões através da coleta municipal. 
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Figura 141: Catador de material reciclável de Contagem em atividade. 

 
 

Quadro 90: Resumo de aspectos positivos e negativos da utilização de Catadores. 
Coleta através de Catadores.  

Vantagens Desvantagens 

 Ganhos econômicos e sociais; 

 Menor custo para a Administração 

Municipal; 

 Atuação descentralizada; 

 Interface direta entre catador e 

população das imediações.  

 Dependência municipal; 

 Dificuldades organizacionais; 

 Riscos envolvendo acidentes como 

atropelamentos e quedas.  

 

 

O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades incentivam a realização 

de coleta seletiva através de catadores, em especial, através da utilização de 

carrinhos manuais, como por exemplo, consta na publicação: “Elementos para a 

organização da coleta seletiva e de projetos dos galpões de triagem” (MMA/Cidades, 

2008).  

 

No formato utilizando-se da coleta por catadores, estes se tornam próprios agentes 

da limpeza pública local, passando de uma atividade apenas em caráter espontâneo 

e informal para uma perspectiva mais organizada e responsável, sob a orientação e 

definições vindas com a participação do Poder Público Municipal.  

 

Em linhas gerais, essa alternativa requer que haja um planejamento e organização 

dos catadores que passarão a percorrer uma área de abrangência definida, podendo 
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ser dentro de um perímetro de influencia do próprio galpão de triagem em que 

atuam. Esta responsabilização de atividades deve incluir não apenas um espaço 

territorial determinado, como uma rua ou bairro, mas também definir uma logística de 

coleta padronizada, tais como definido um dia ou período em que o catador passará 

por determinados locais. 

 

Desta forma a população passará a ter condições de participar do programa de 

coleta seletiva dos catadores de forma organizada, pois saberá em quais momentos 

deverá acondicionar os materiais para essa coleta. Aos poucos, a própria população 

passa a interagir de forma mais acentuada e próxima com os catadores, 

conhecendo-os e valorizando o seu trabalho frente à conservação da cidade, frente 

à destinação adequada dos materiais recicláveis, como um agente importante da 

conservação do meio ambiente.  

 

No caso de Contagem a coleta por catadores já e utilizada, portanto o presente 

Plano está dando estímulo a essa prática, bem como destacando que pode ser 

expandida a outras localidades onde ainda não é aplicada, bem como com a 

progressiva ampliação dos galpões, haver a descentralização da coleta através 

também do estímulo dos catadores locais que venham a ser inseridos no programa.  

 

6.3.7. Triagem Mecanizada 
 

A triagem mecanizada ou automatizada é a separação dos materiais oriundos da 

coleta seletiva através de mecanismos, estruturas e equipamentos automáticos 

(tecnológicos), os quais não utilizam mão-de-obra direta para ser realizada. A 

triagem mecanizada depende do uso de tecnologias, as quais dependem do material 

a ser separado. Pode ser usado mais de um tipo de tecnologia ou processo para 

separar materiais de diversas composições, formas, tamanhos ou ainda com base 

no processamento/beneficiamento posterior que será dado aos materiais. 

 

Pode-se citar a triagem através da constatação da composição dos materiais por 

processos físicos, químicos, eletromagnéticos e outros. Por exemplo: triagem dos 

materiais através da diferenciação de densidades que os compõe, triagem de 

materiais através de leitores ópticos, triagem através de sensores eletromagnéticos 
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de sua composição, por indução magnética, triagem por peso dos materiais, entre 

outras as quais podem incluir tecnologias e processos de origem variada. 

 

No caso de centrais de triagem mecanizadas/automatizadas várias etapas incluem 

processos que utilizam tecnologias, desde a abertura de sacolas (segregação na 

fonte), transporte (através de esteiras ou outros mecanismos), prensagem, entre 

outras etapas necessárias ao beneficiamento e encaminhamento de resíduos no 

processo. 

 

O Quadro 91 apresenta as principais potencialidades e fragilidades da adoção de 

técnicas de triagem mecanizada/automatizada dos materiais recicláveis. 

 
Quadro 91: Potencialidades e Fragilidades do uso de técnicas automatizadas de triagem de 

materiais. 
Potencialidades Fragilidades 

 Possibilita aumentar o quantitativo 
triado em função do aumento da eficiência e 
capacidade de triagem (produtividade). 
 Possibilita diminuir índices de rejeitos 
na etapa de triagem através do uso de 
equipamentos e processos complementares 
(tecnologias variadas por composição, 
tamanho, material, etc.) 
 Permite a separação de materiais 
dificilmente detectáveis pelo olho humano. 
 Reduz problemáticas de produtividade 
e escoamento devido à sazonalidade da 
atuação de catadores na triagem.  
 Reduz acidentes de trabalho 
envolvendo a etapa de triagem diretamente. 
 Independência de mão-de-obra para 
atender as metas de desvio de materiais 
recicláveis de aterro sanitário, estabelecida 
pela Política Nacional e Resíduos Sólidos, 
Lei 12.305/2010. 
 

 Demanda tecnologias de alto custo de 
implementação inicial, geralmente 
estrangeiras. 
 Exclui do processo de triagem mão-
de-obra direta representada por pessoas de 
baixa renda ou catadores de materiais (de 
acordo com a Lei 12.305/2010). 
 Necessidades de espaços físicos 
definidos (área útil) que atendam a logística 
da automação dos processos ou projetos 
específicos.  
 Processos automatizados demandam 
tecnologias complexas, os quais dependem 
de manutenção e operacionalização 
especializada, centrais de controle, entre 
outros. 
 Pode causar polêmicas sociais em 
função da não utilização de classes baixa 
renda e/ou catadores.  
 

 

6.3.8. Triagem Mista 
 

A triagem mista nada mais é do que o desenvolvimento das atividades desta etapa 

do manejo de resíduos sólidos utilizando de forma complementar os processos 

manuais e os mecanizados/automatizados para a separação dos materiais.  
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O objetivo principal de utilizar a triagem mista de forma que sejam complementares 

visa à obtenção de maior eficiência no processo de triagem, bem como 

aproveitamento máximo dos resíduos da coleta seletiva, produzindo baixos índices 

de rejeitos nessa etapa. Os materiais que passam pela triagem mecanizada, sendo 

separadas em diversas etapas e por diversos processos tecnológicos podem ter sua 

triagem refinada através da utilização de mão-de-obra especializada, a qual 

maximiza eficiência à etapa. A Figura 142 a seguir exemplifica um tipo de modelo de 

triagem mista utilizado no município de São Paulo (SP) no bairro Ponte Pequena 

pela concessionária LOGA.  
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Figura 142: Esquema de funcionamento de usina de triagem mista em São Paulo/SP. 

 
Fonte: Concessionária LOGA de São Paulo/SP. Central de Triagem Mecanizada Mista, bairro Ponte Pequena (2014). 
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O Quadro 92 apresenta as principais potencialidades e fragilidades da adoção de 

técnicas de triagem mista dos materiais recicláveis. 

 
Quadro 92: Potencialidades e Fragilidades do uso de técnicas mistas de triagem de materiais. 

Potencialidades Fragilidades 
 Possibilita atender os preceitos da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 
12.305/2010), viabilizando a utilização de 
mão-de-obra de baixa renda organizada na 
forma de associações ou cooperativas de 
catadores. 
 Possibilita maximização da eficiência 
da triagem, atendendo a maiores volumes de 
resíduos. 
 Possibilita diminuir índices de rejeitos 
na etapa de triagem através do uso de 
equipamentos e processos complementares, 
manuais e tecnológicos. 
 Não reduz o potencial de geração de 
renda de classes específicas, tais como de 
catadores organizados em associações e 
cooperativas. 
 Possibilita o uso de tecnologias 
complexas acompanhadas do uso de mão-
de-obra de catadores, facilitando o alcance 
das metas de desvio de materiais recicláveis 
de aterro sanitário, estabelecida pela Política 
Nacional e Resíduos Sólidos, Lei 
12.305/2010.   
 Permite a separação de materiais 
dificilmente detectáveis pelo olho humano. 
 Reduz problemáticas de produtividade 
e escoamento devido à sazonalidade da 
atuação de catadores na triagem. 
 Reduz acidentes de trabalho e 
melhora a qualidade do ambiente de 
trabalho. 

 Depende da aceitação da mão-de-
obra associada à usina mecanizada para 
funcionamento do processo misto de 
triagem. 
 Demanda tecnologias de alto custo de 
implementação inicial, geralmente 
estrangeiras. 
 Necessidades de espaços físicos 
definidos (área útil) que atendam a logística 
da automação dos processos ou projetos 
específicos.  
 Processos automatizados demandam 
tecnologias complexas, os quais dependem 
de manutenção e operacionalização 
especializada, centrais de controle, entre 
outros. 
 Insegurança da classe de catadores 
na integração a um novo modelo de triagem. 
 

 

6.3.9. Triagem Manual 
 

A triagem manual é aquela utilizada no município visando à segregação do material 

reciclável seco da coleta seletiva e destinando-a a comercialização, por tipo de 

composição principal. Refere-se ao envolvimento direto dos catadores de materiais 

recicláveis no processo de separação, o qual é manual em mesas ou baias.  
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Esse processo, apesar de muito difundido no cenário nacional, é ainda precário e 

rudimentar, dependendo exclusivamente do esforço físico e mental do trabalhador, 

que separa os materiais utilizando somente suas mãos. Em vista disso, é também 

menos produtivo que uma triagem mista ou mecanizada, em função da ausência de 

dispositivos que auxiliem na separação. Em geral, os galpões de triagem manual 

contém apenas máquinas para auxílio na preparação do material à venda, tais como 

prensas, balanças, elevadores de fardos. 

 

O Quadro 93 apresenta as principais potencialidades e fragilidades da adoção de 

técnicas de triagem mista dos materiais recicláveis. 

 
Quadro 93: Potencialidades e Fragilidades do uso de técnicas manuais de triagem de 

materiais. 
Potencialidades Fragilidades 

 Possibilita atender os preceitos da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 
12.305/2010), viabilizando a utilização de 
mão-de-obra de baixa renda organizada na 
forma de associações ou cooperativas de 
catadores. 
 Não reduz o potencial de geração de 
renda de classes específicas, tais como de 
catadores organizados em associações e 
cooperativas. 
 Não requer investimentos de maior 
magnitude, pois não envolve mecanização 
dos galpões de triagem, a infraestrutura 
necessária pode ser mínima. 
 Requer baixa especialização dos 
catadores para triagem 

 Modelo de triagem com menor 
produtividade em relação ao modo 
mecanizado ou misto. 
 Geralmente resulta em maiores 
índices de rejeitos ao fim da linha de triagem. 
 Pode gerar maiores riscos de 
acidentes devido à atuação direta dos 
catadores na triagem, tais como cortes e 
ferimentos em mãos e braços.  
 Requer esforço físico e de 
concentração na observação dos 
trabalhadores para a adequada separação 
dos materiais. 
 

 

6.3.10. Tratamento dos Resíduos Orgânicos  
 

Para que haja atendimento das metas estabelecidas para Contagem quanto aos 

resíduos orgânicos é necessário que o município passe a incentivar a adoção de 

técnicas de compostagem em nível domiciliar e que ele próprio possa atuar na 

compostagem junto aos resíduos verdes (de poda e capina).  

 

Além disso, para o município ficou definido que a rede municipal escolar poderá 

auxiliar no desenvolvimento de ações de compostagem dentro de seus próprios 
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espaços, envolvendo ainda a capacidade dessa ação em fomentar a Educação 

Ambiental.  

 

Não obstante, é possível que o desvio da parcela de resíduos orgânicos ocorra 

utilizando-se a compostagem em nível domiciliar, ou seja, incentivando que esses 

resíduos já sejam segregados na fonte e não sejam encaminhados à coleta 

convencional do município.  

 

A adoção de técnicas de compostagem em nível municipal ganha força no contexto 

atual através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305/2010, que 

prioriza o envio a disposição final ambientalmente adequada apenas dos rejeitos, 

incentivando a prática da reutilização, recuperação e reciclagem das demais 

parcelas de resíduos sólidos gerados pelo homem, entre eles os resíduos de origem 

orgânica.  

 

Por isso, são principais objetivos de tratar através de técnica de compostagem os 

resíduos sólidos orgânicos:  

(i) desviar ou reduzir o envio desses materiais ao aterro sanitário; 

(ii) reaproveitar a parcela de resíduos verdes gerados nas atividades de capina e 

poda na limpeza urbana; 

(iii) possibilitar que o beneficiamento dos resíduos orgânicos resulte em produto 

(composto) para utilização em fins mais nobres tais como utilização em jardins, 

praças municipais, logradouros nas atividades de paisagismo urbano. 

 

A compostagem pode ser compreendida como o processo biológico de 

decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos, formando um 

composto orgânico estável com aspecto semelhante ao solo.  

 

O composto orgânico gerado do processo de compostagem é um material estável, 

rico em substâncias húmicas, nutrientes minerais que pode ser utilizado em hortas, 

no ajardinamento urbano, para fins agrícolas, evitando ou eliminando a utilização de 

fertilizantes sintéticos. 
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O Quadro 94 apresenta as principais potencialidades e fragilidades da adoção de 

técnicas de compostagem no tratamento de resíduos sólidos orgânicos em nível 

municipal. 

 
Quadro 94: Potencialidades e Fragilidades do uso de técnicas de compostagem. 

Potencialidades Fragilidades 
 Permite o tratamento na fonte 
geradora de resíduo orgânico, através da 
compostagem domiciliar. 
 Atende a preceitos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 
12.305/2010), propiciando o tratamento da 
fração orgânica de resíduos sólidos 
domiciliares, desviando-a da disposição em 
aterros sanitários. 
 Propicia o tratamento de resíduos da 
poda e capina, originados nas atividades de 
limpeza urbana. 
 Geração de composto orgânico 
estável, com nutrientes minerais, que pode 
ser utilizado para fertilização de solos, 
diminuindo ou eliminando o uso de 
fertilizantes sintéticos. 
 Pode ter seu processo acelerado 
incluindo mecanizações e automações. 
 Baixo custo de instalação e 
manutenção se comparado a outros 
processos de tratamento de resíduos 
orgânicos. 
 

 Necessidade de separação dos 
resíduos, evitando resíduos prejudiciais ao 
processo (resíduos inorgânicos, metais, 
resíduos perigosos, recicláveis, outros). 
 Requer participação da população na 
segregação dos resíduos compostáveis 
orgânicos separadamente dos demais tipos 
de resíduos na fonte geradora. 
 Requer participação da população no 
caso de desenvolvimento de técnicas de 
compostagem residenciais.  
 Influência de fatores climáticos no 
desenvolvimento do processo de 
compostagem natural. 
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7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A 
SEREM ADOTADAS NO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A 
COLETA SELETIVA 

 

O manejo dos materiais recicláveis, através das etapas de acondicionamento dos 

resíduos, coleta seletiva e triagem, demandam a utilização de diversos 

procedimentos operacionais e especificações técnicas mínimas de modo a garantir: 

 

 A efetiva prestação do serviço, com regularidade e integralidade; 

 A qualidade da prestação do serviço; 

 A saúde e a segurança dos trabalhadores envolvidos; 

 A manutenção das condições de salubridade e higiene dos espaços públicos; 

 A eficiência e sustentabilidade dos serviços; 

 A adoção de medidas que visem à redução, reutilização e reciclagem dos 

resíduos; 

 Entre outras. 

 
Quadro 95: Especificações e procedimentos mínimos a serem observados no manejo dos 

Resíduos Sólidos. 

Etapa Procedimento Descrição/Aspectos Resp./Atuação 

Resíduos Domiciliares e Comerciais (características similares) 

Acondicionamento 

Preparar os resíduos de 
acordo com a sua 

origem para a coleta e 
transporte. O correto 

acondicionamento evita 
acidentes, proliferação 
de vetores. Minimiza 
impactos visuais e 
olfativos. Facilita a 

coleta.   

Sacos de lixo classificados 
pela norma NBR 9191 ABNT 

2008 que estabelece: 
dimensões, capacidade 

volumétrica, resistência ao 
levantamento e a queda, 
resistência à perfuração 

estática, a estanqueidade de 
líquidos acumulados no fundo 

e a não transparência.  

Etapa de 
acondicionamento é 
responsabilidade do 

gerador.  
A administração 
Municipal deve 

exercer função de 
regulação, educação 

e fiscalização. 

Coleta Domiciliar 

Coleta Convencional: 
não há a separação dos 

resíduos na fonte; e 
Coleta Seletiva: há 

separação dos resíduos 
na fonte, por exemplo, 

resíduos secos, 
orgânicos e rejeitos. 

 NBR 12980 ABNT 1993                             
Coleta Convencional: 

Caminhão Coletor 
Compactador                                            

Coleta Seletiva: Caminhão 
com carroceria fechada e 

metálica. 

Administração 
Municipal e operadora 

do serviço.  
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Etapa Procedimento Descrição/Aspectos Resp./Atuação 

Resíduos Domiciliares e Comerciais (características similares) 

Roteiros de Coleta 

São os percursos 
percorridos pelos 

veículos coletores para 
transporte dos resíduos 
as demais unidades do 

sistema; Método 
amplamente usado: 

Heurístico.  

O veículo coletor deve esgotar 
sua capacidade de carga no 
percurso ante de se dirigir ao 

local de tratamento ou 
disposição final.  

Administração 
Municipal e operadora 

do serviço. 

Destinação  

Reciclagem dos 
Resíduos Secos e 
Reciclagem dos 

Resíduos Orgânicos. 

Triagem dos resíduos secos, 
prensagem e enfardamento 
para comercialização para 

indústrias de reciclagem dos 
distintos materiais (papel, 

plástico, metal). Reciclagem 
da parcela orgânica através 

da compostagem. 

Administração 
Municipal, 

Associações e/ou 
Cooperativas de 

Catadores, empresas 
terceirizadas. 

 

7.1. ACONDICIONAMENTO 

 

Os materiais recicláveis podem ser acondicionados em embalagens plásticas que 

atendam aos requisitos de acondicionamento local e estático do resíduo, em 

conformidade com a especificação da NBR/ABNT 9.191/2008 – Sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo – requisitos e métodos de ensaio. 

 

O correto acondicionamento dos resíduos sólidos é de responsabilidade do gerador, 

porém a administração municipal deve exercer funções de regulamentação, 

educação e fiscalização. 

 

Entende-se como materiais recicláveis secos: 

 Papel: jornais, revistas, listas telefônicas, folhetos comerciais, folhas de 

caderno e rascunho, papéis de embrulho, caixas de papelão e de brinquedo e 

caixas longa vida ou multicamada;  

 Vidro: garrafas, cacos, vasilhames;  

 Metal: sucata ferrosa e não ferrosa, latinhas de cerveja e refrigerantes, 

enlatados, objetos de cobre, alumínio, lata, chumbo, bronze, ferro e zinco;  

 Plástico: embalagens de produtos de limpeza, garrafas plásticas, tubos, potes, 

baldes, bacias, isopor, sacos e sacolas. 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 329 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

301 

Em Contagem, a Administração Municipal já possui instrumentos legais que 

apresentam os procedimentos operacionais a serem adotados na etapa de 

acondicionamento dos resíduos, determinada pela Lei Nº 188/2014 que “Dispõe 

sobre a política e as diretrizes da Limpeza no Município de Contagem e dá outras 

providências” conforme abaixo: 

 
Art. 34 O acondicionamento dos resíduos sólidos recicláveis a 
serem apresentados à coleta seletiva deverá ser realizado em 
recipientes com volume igual ou inferior a 100 (cem) litros ou 
caixas de material reciclável, desde que o peso não ultrapasse 
20 (vinte) quilos. 
Art. 35 Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser 
apresentados para a coleta seletiva no logradouro público: 
I – junto ao alinhamento de cada imóvel, nos locais em que não 
existir coleta automatizada; 
II – nos contêineres que lhes forem exclusivamente destinados, 
posicionados junto aos contêineres de recolhimento de 
resíduos orgânicos. 
Art. 36 Somente serão recolhidos pelo serviço regular de 
coleta seletiva os resíduos sólidos recicláveis acondicionados 
em consonância com o disposto nesta seção. 
Art. 37 Os resíduos sólidos recicláveis serão apresentados à 
coleta seletiva nos dias e nos turnos estabelecidos pelo órgão 
municipal competente, conforme as regiões de abrangência do 
serviço. 
Parágrafo Único. O gerador de resíduo sólido reciclável não 
deverá apresentá-lo à coleta após a passagem do veículo 
coletor. 
Art. 38 Os órgãos públicos deverão implantar sistema interno 
de separação dos resíduos sólidos, a fim de apresentá-los à 
coleta seletiva. 
Art. 39 As escolas da rede municipal de ensino deverão 
desenvolver programas internos de separação dos resíduos 
sólidos recicláveis. 
Art. 40 Os estabelecimentos comerciais deverão colocar à 
disposição de seus clientes recipientes próprios que garantam 
a separação dos resíduos sólidos gerados durante o seu 
funcionamento, para apresentação à coleta seletiva, nos locais 
em que o serviço de coleta pública de materiais recicláveis 
estiver instalado pela prefeitura. 
 

 

7.2. COLETA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS SECOS 

 

A etapa de coleta seletiva consiste na coleta dos materiais potencialmente 

recicláveis, dispostos em LEV`s - Locais de Entrega Voluntária, devidamente 
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depositados pela população em coletores metálicos distribuídos no município. Em 

empresas classificadas como grandes geradores, ou porta-a-porta. Os materiais 

deverão ser transportados aos galpões de triagem de materiais recicláveis operados 

por cooperativas e/ou associações de catadores.  

 

Os locais de recolhimento dos materiais recicláveis, através de LEV`s, Ecopontos ou 

áreas atendidas pelo sistema porta-a-porta, deverão ser ampliados em conformidade 

com o planejamento apresentado no presente Plano Municipal de Coleta Seletiva – 

PMCS.  

 

A equipe estimada para a coleta seletiva deverá ser constituída de 01 (um) motorista 

e 02 (dois) coletores. Fica a critério da Administração Municipal a definição se o 

serviço será prestado diretamente, através de empresa privada ou através de 

associação/ cooperativa de catadores. 

 

A equipe de coleta deverá apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e 

munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de 

proteção individual – EPI‟s, e deverá ser orientada quanto ao trabalho e esclarecida 

a respeito da importância da Coleta Seletiva e os benefícios socioambientais para o 

Município.  

 

Quanto ao veículo coletor, sugere-se a utilização de caminhões coletores 

compactadores, visando aumento da produtividade. Destaca-se que o veículo 

deverá possuir identificação visual referente à Coleta Seletiva. O dimensionamento 

das equipes será tratado em item especifico do PMCS. 

 

Diferentemente do que ocorre atualmente, a coleta seletiva porta-a-porta deverá 

ocorrer através de lixeiras padronizadas ou contentores, e não através do 

recebimento do material reciclável diretamente pelo coletor. Isto porque conforme 

diagnosticado no modelo atual, a coleta seletiva porta-a-porta é realizada 

dispendendo-se muito tempo durante o percurso do roteiro uma vez que os 

coletores/catadores tocam as campainhas e chamam os moradores para 

recebimento dos materiais recicláveis.  
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A coleta seletiva porta-a-porta deverá ser mais dinâmica do que o modelo realizado 

atualmente. Parâmetros operacionais recomendados pelo presente PMCS sugerem 

que a velocidade média de coleta seja da ordem de 6,5 km/h e a velocidade de 

transporte de cerca de 30 km/h. Com a adoção de parâmetros de projetos que 

consideram a coleta sendo executada dentro da boa técnica, o município terá uma 

progressão das áreas atendidas, maximizando a produtividade da equipe. 

 

Todos os motoristas deverão portar telefones celulares em perfeito estado de 

funcionamento durante toda a jornada de trabalho, de forma a sempre possibilitar 

contatos necessários de maneira rápida e eficiente com a equipe. A lista com os 

nomes dos motoristas e seus telefones de contato deverá ser disponibilizada à 

Fiscalização e deverá ser mantida sempre atualizada. Os motoristas deverão ser 

capacitados para tomar providências necessárias durante eventualidades ocorridas 

na execução dos serviços. 

 

Durante a coleta seletiva porta-a-porta, os coletores deverão apanhar os resíduos na 

frente das residências e encaminha-los ao caminhão coletor. Os resíduos 

depositados nas vias públicas pelos munícipes, que estiverem tombados ou que 

porventura caírem durante a coleta, deverão ser devidamente recolhidos pelos 

coletores. 

 

A guarnição de cada caminhão, sempre que possível, deverá ser mantida operando 

no mesmo veículo e setor de coleta, pois o entrosamento obtido pela equipe e o 

conhecimento das singularidades de cada setor, trarão uma redução no tempo de 

coleta, possibilitando um ganho de qualidade e determinando uma maior 

responsabilidade da equipe de coleta. 

 

Quando a via pública não possibilitar o tráfego ou manobra do caminhão, os 

coletores deverão se deslocar até o local onde os materiais recicláveis estão 

posicionados para coletá-los e transportá-los manualmente até o caminhão. O 

caminhão deverá ser carregado de maneira que os materiais não transbordem ou 

caiam na via pública. 
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Esgotada a capacidade de coleta dos caminhões coletores, os caminhões deverão 

dirigir-se até as Unidades de Triagem operadas por associações/cooperativas de 

catadores. O local de entrega será definido considerando a proximidade com a área 

de coleta, sendo detalhado em item específico do PMCS na Operacionalização da 

Coleta Seletiva. 

 

No Quadro 96 apresentam-se as atribuições dos motoristas e coletores a serem 

seguidas durante a execução dos serviços. 

 
Quadro 96: Atribuições dos motoristas e coletores da coleta domiciliar. 

Atribuições 
Motorista Coletores 

Dirigir o caminhão da coleta de forma econômica 
e defensiva. 

Recolher os materiais recicláveis, carregando-
o até o caminhão coletor. 

Fazer a verificação das condições do caminhão 
antes de sair do pátio. 

Devolver corretamente os vasilhames de 
resíduos da comunidade por ocasião da 

coleta. 

Zelar pela limpeza e manutenção do caminhão 
da coleta, interna e externamente. 

Varrer e juntar o lixo derramado por ocasião 
da coleta. 

Obedecer ao roteiro de coleta estabelecido. Seguir as orientações do fiscal ou do motorista 
do caminhão de coleta; 

Não dar carona a familiares, amigos ou 
funcionários que não estiverem em horário de 

trabalho. 

Fazer uso de EPI`s: Luvas, capa de chuva, 
sapatos adequados aos serviços de coleta e 
colete reflexivo para funcionários do turno da 

noite. 
Dirigir, obedecendo às leis, regulamentos e 

sinalização de trânsito. 
Zelar pela guarda e conservação dos 

equipamentos de trabalho e caminhão. 

Evitar, durante o trabalho, barulho, interdição de 
ruas e outros que ocasionem problemas para a 

comunidade. 

Coletar somente os materiais recicláveis 
devidamente acondicionados para a coleta 

seletiva dos materiais recicláveis secos. 

 

 

7.3. DESTINAÇÃO: GALPÕES DE TRIAGEM 

 

Todos os materiais recicláveis secos coletados pelo sistema de coleta seletiva da 

Prefeitura Municipal de Contagem serão destinados para os galpões de triagem 

existentes da ASMAC (Perobas, Novo Riacho e Ceasa) e da COOPERCATA, e para 

os demais galpões que vierem a existir. Os galpões de triagem devem ser operados 

prioritariamente por associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 
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O recebimento, a descarga e o acompanhamento dos materiais recicláveis nos 

galpões de triagem devem ocorrer conforme apresentado no Fluxograma, Figura 

143.  
 

Figura 143: Fluxograma de Destinação dos materiais da Coleta Seletiva. 
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8. REGRAS PARA ETAPAS DO GERENCIAMENTO DA COLETA SELETIVA 
 
8.1. SEGREGAÇÃO NA FONTE GERADORA E ACONDICIONAMENTO 

 

Os resíduos deverão ser separados na fonte geradora, segregados materiais 

recicláveis secos, resíduos orgânicos, e rejeito, Figura 144 complementando a 

separação estabelecida no Decreto N0 7.404/2010 que regulamenta a Lei 

12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estando também de acordo 

com o apresentado na Lei Municipal 188/2014.  

  
 Figura 144: Segregação na fonte geradora e destinos a serem dados para os resíduos em 

Contagem. 

 
 

Para auxiliar esta etapa podem-se realizar campanhas junto aos supermercados 

para disponibilizar sacolas com cores distintas com diferenciação entre os materiais 

recicláveis secos e rejeitos, além de informativo de como proceder com a separação.  

 

Esta parceria com supermercados locais busca associar a cultura da utilização de 

sacolas de supermercado para acondicionar os resíduos com a prática da coleta 

seletiva, utilizando o princípio da reutilização. 
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Outra possibilidade é a Administração Municipal disponibilizar sacos plásticos 

reutilizáveis específicos para a coleta seletiva, Figura 145, conforme já ocorre. Para 

esta ação a prefeitura pode buscar patrocínio na confecção dos sacos e envolver os 

agentes ambientais (os catadores organizados, por exemplo) na entrega e 

divulgação da Coleta Seletiva.  

 
Figura 145: Acondicionamento dos materiais recicláveis para coleta seletiva. 

 
 

A identificação dos responsáveis e das formas de auxiliar nas regras referentes à 

etapa de acondicionamento dos resíduos estão apresentadas no Quadro 97. 

 
 Quadro 97: Identificação dos responsáveis e das formas para disciplinar o acondicionamento 

dos resíduos. 
Responsável Etapa 

População em geral Separar os resíduos na fonte geradora entre secos e rejeito 

Supermercados Disponibilizar sacolas diferenciadas para a coleta de resíduos 
domiciliares 

Prefeitura Criar legislação específica, padronizar cores e tamanhos e fiscalizar. 

Prefeitura e parcerias Disponibilizar sacos plásticos reutilizáveis específicos para a coleta 
seletiva 
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8.2.  ETAPA DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SECOS 

 

O Plano de Coleta Seletiva Municipal irá considerar a realização do serviço de duas 

formas: 

 Universalização da coleta seletiva porta-a-porta, através de LEV`s e 

Ecopontos, com veículos da prefeitura ou terceirizados; 

 Criação de um Programa de Coleta Seletiva através de Catadores de 

Materiais Recicláveis credenciados. 

 

A coleta seletiva deverá ser efetuada em todas as vias públicas e abertas à 

circulação da área urbana, nos turnos e dias determinados no planejamento (Plano 

de Coleta Seletiva), por equipes devidamente dimensionadas, equipadas e 

uniformizadas. 

 

Como a coleta seletiva é uma ação do poder público municipal de grande visibilidade 

para a população, a Administração Municipal deve garantir a regularidade da coleta, 

ou seja, os veículos coletores devem passar regularmente nos mesmos dias, locais 

e horários. Por isso, está sendo considerada a universalização da coleta seletiva 

porta-a-porta. 

 

Paralelamente à realização da coleta pela municipalidade, deverá ser fomentada a 

organização dos catadores informais. Deste modo, a coleta seletiva através de 

Catadores de Materiais Recicláveis credenciados poderá ocorrer da seguinte 

maneira: 

 

 Criação de um Grupo Gestor Municipal da Coleta Seletiva por Catadores;  

 Organização dos catadores que queiram se inserir ao Programa Municipal de 

Coleta Seletiva através da criação de Associações/Cooperativas de Catadores 

de materiais recicláveis; 

 Cadastramento dos Catadores inseridos no Programa de Coleta Seletiva 

Municipal e planejamento dos catadores por área de atuação, por parte da 

Administração Municipal;  
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  Aos catadores inseridos no Programa de Coleta Seletiva Municipal, deverão 

ser discutidas as possibilidades de trabalho junto à etapa de coleta e/ou etapa 

de triagem em Galpões; 

 A Administração Municipal poderá beneficiar os catadores através da 

disponibilização de carrinhos para a coleta, infraestrutura de galpões, etc; 

 O catador credenciado deverá informar mensalmente a SEMAS a quantidade 

de material coletado e o destino dado, com a possibilidade de perder benefícios 

caso não o faça; 

 Os catadores credenciados não poderão realizar a separação/triagem dos 

materiais em suas residências, e sim destiná-los para 

Cooperativas/Associações e/ou vendê-los diretamente para as empresas de 

reciclagem, se assim o programa permitir; 

 O Grupo Gestor Municipal da Coleta Seletiva por Catadores deverá realizar 

campanha junto às empresas que atuam no comércio de reciclagem visando 

garantir o fluxo de informações sobre a geração e coleta de materiais 

recicláveis no município. Por exemplo, as empresas poderão emitir bilhetes 

eletrônicos que comprove a compra dos materiais de catadores credenciados 

ao Programa Municipal de Coleta Seletiva;  

 A população deverá ser orientada a destinar os materiais recicláveis somente 

para os Catadores credenciados ao Programa de Coleta Seletiva Municipal. 

 

Complementando e regularizando a coleta através de catadores, deverá ser firmado 

um Termo de Compromisso, contendo no mínimo:  

 Regularidade da coleta (dia e hora fixados);  

 Segurança: controle quantidade coletada e destino dado aos materiais;  

 Transporte: o transporte do material coletado será de responsabilidade do 

coletor (associação ou cooperativa). 

 

Ainda, deverão ser consideradas as regras para o transporte de resíduos terrestres 

contidas na NBR 13.221/2003 com os requisitos mínimos para o correto transporte, 

sendo os principais objetivos da referida norma: 

 Realização do transporte por meio de equipamento adequado, obedecendo 

às regulamentações pertinentes; 
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 Manutenção do bom estado de conservação do equipamento de transporte de 

tal forma a não permitir vazamento ou derramamento do resíduo; 

 Acondicionamento e proteção do resíduo às intempéries durante o período do 

transporte, evitando seu espalhamento nas vias públicas ou linhas férreas; 

 Separação dos resíduos de alimentos, medicamentos ou produtos destinados 

ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinados a 

estes fins; 

 Atendimento à legislação ambiental específica (federal, estadual ou 

municipal), quando existente, e acompanhamento de documento de controle 

ambiental previsto pelo órgão competente; 

 Descontaminação dos equipamentos de transporte pelo gerador, em local (is) 

e sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental 

competente. 

 

 

8.3. ETAPAS DE TRIAGEM DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS SECOS E 

COMERCIALIZAÇÃO 

 

Para as etapas de triagem dos materiais recicláveis secos coletados pelo programa 

de Coleta Seletiva Municipal e sua comercialização, as principais regras estão 

apresentadas a seguir: 

 

 O Programa Municipal de Coleta Seletiva entregará os materiais para Galpões 

de Triagem operados por Cooperativas/ Associações de catadores formados 

por pessoas de baixa renda; 

 A Administração Municipal deverá promover a criação de novos Galpões de 

Triagem, visando escoamento dos materiais para atendimento das metas de 

reciclagem. Esta criação poderá ser através de: implantação de novos galpões 

com infraestrutura e equipamentos próprios da prefeitura; aluguel de galpões, 

com ou sem equipamentos; parcerias através da entrega dos materiais para 

galpões de terceiros, entre outros; 

 Os Galpões de Triagem pertencentes à Administração Municipal deverão ser 

operados conforme seu critério, visando garantir a máxima produtividade dos 
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mesmos e atingimento das metas de reciclagem. Deverão ser criados termos 

de convênios com as obrigações do operador e da Prefeitura; 

  A Administração Municipal poderá, quando o destino para Cooperativas/ 

Associações não for uma alternativa, destinar os materiais recicláveis para 

empresas e entidades parceiras, desde que as mesmas estejam funcionando 

de acordo com a legislação vigente; 

 Para os Galpões pertencentes ao Programa Municipal de Coleta Seletiva a 

Prefeitura deverá manter o gerenciamento dos mesmos, além de promover a 

comercialização dos materiais em rede, visando maior valor no preço dos 

materiais. 

 

 

8.4. RECICLAGEM DO RESÍDUO ORGÂNICO  

 

Para a reciclagem dos resíduos orgânicos, através do tratamento do resíduo de 

forma descentralizada na fonte geradora, as principais regras estão apresentadas a 

seguir: 

 

 Deverá ser realizado o tratamento dos resíduos orgânicos na fonte geradora, 

através da técnica da compostagem; 

 Parceria da Administração Municipal na ampla divulgação e disseminação do 

Projeto de Compostagem nas Escolas para adesão de toda a população; 

 Criação de Legislação municipal que privilegie a compostagem doméstica; 

 Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 

conforme definido na Lei 12.305, Artigo 20 para os grandes geradores de 

resíduos sólidos definidos por legislação municipal específica.  

 

 

8.5. GRANDES GERADORES  

 

Como já visto o município possui a Lei Complementar Municipal n° 188, de 30 de 

dezembro de 2014, a qual dispõe sobre a Política e as Diretrizes de Limpeza e dá 

outras providências. Entre as diversas diretrizes que esta Lei apresenta há a 
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definição quanto aos resíduos sólidos urbanos especiais (RSE), Art. 5°, a qual trata 

especificamente do que pode ser denominado como “grandes geradores”, assim:  

 
I – Resíduos comerciais: os originários de atividades 

domésticas, edifícios públicos e/ou coletivos, de 

comercio, serviços e indústrias, desde que não 

apresentem as mesmas características dos resíduos 

provenientes de residências e que excedam 

diariamente a 200 (duzentos) quilos ou 500 

(quinhentos) litros.  

 

Neste Plano de Coleta seletiva já ficou definido que para os grandes geradores e 

prestadores de serviços caracterizados conforme acima que a coleta seletiva 

atenderá às regulamentações municipais, sendo que até mesmo pela Política 

Federal de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305/2010, esses geradores devem ser os 

responsáveis pelo manejo dos resíduos que geram, à parte da coleta municipalizada 

ou ainda pagar pelos serviços municipais prestados, de maneira adequada 

garantindo assim a sustentabilidade econômica e financeira da prestação dos 

serviços de coleta.  

 

No tocante à Lei Complementar n° 188/2014 já há uma definição quanto ao grande 

gerador municipal, contudo o presente Plano sugere que seja alterado a 

característica deste grande gerador, conforme  abaixo: 

 

 Grande gerador ou gerador de resíduos sólidos especiais sendo aqueles 

geradores cuja quantidade de resíduos sólidos gerados exceda 200 

(duzentos) litros por dia.  

 Grande gerador poderá ser considerado as unidades comerciais, industriais, 

de prestação de serviços, edifícios (condomínios) públicos ou privados que 

geram resíduos acima da quantidade acima citada (200 l/dia) não 

equiparados aos resíduos residenciais domiciliares.  
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9. AVALIAÇÃO DO MERCADO DE RECICLAGEM  
 

9.1. VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SOLIDOS 

 

Para a avaliação do mercado de recicláveis o fluxo de resíduos considerado, Figura 

146, engloba toda a logística da geração à fabricação e novos produtos, a partir do 

descarte dos bens pós-consumo. Neste ciclo, podemos identificar a realidade atual 

da coleta seletiva praticada em Contagem, MG.  

 
Figura 146: Fluxograma dos bens descartáveis – materiais recicláveis. 
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Conforme já apresentado na etapa de Diagnóstico do Plano Municipal de Coleta 

Seletiva, temos que em Contagem os materiais pós-consumo são coletados de 

maneira informal, por catadores autônomos e, formalmente pela municipalidade 

através do programa municipal de coleta seletiva. Neste contexto, a comercialização 

dos materiais ocorre diretamente pelas associações e cooperativas de catadores, 

que realizam a venda dos materiais para empresas e indústrias de reciclagem.   

 
A partir das metas de reciclagem, a quantidade de material reciclável seco coletado 

no município deverá aumentar, necessitando de maior número de catadores 

organizados na triagem dos materiais e coleta seletiva. Deste modo, prevê-se 

criação de emprego e renda mediante a valorização dos resíduos.  

 

Considerando o número de catadores necessários para a triagem dos materiais 

recicláveis ao longo do período de planejamento e um valor médio de venda de 490 

R$/tonelada (valor praticado), temos uma estimativa de ganho de R$1.803 por 

catador, Quadro 98. 
 

Quadro 98: Previsão de estimativa de renda mediante a valorização dos resíduos sólidos. 

Ano 

Quantidade de 
Resíduos Secos a ser 

enviado para 
reciclagem- 

comercialização 
(t/mês)  

Estimativa de renda 
mediante a 

comercialização dos 
materiais recicláveis 

(R$/mês)* 

Número de 
Catadores 

para a etapa 
de triagem 

Renda por 
catador 

(R$/mês) 

2017 1 264 129.485 72 1.803 
2018 2 267 130.789 73 1.803 
2019 3 270 132.094 73 1.803 
2020 4 272 133.398 74 1.803 
2021 5 275 134.703 75 1.803 
2022 6 1.110 544.031 302 1.803 
2023 7 1.121 549.257 305 1.803 
2024 8 1.132 554.476 307 1.803 
2025 9 1.142 559.694 310 1.803 
2026 10 1.153 564.913 313 1.803 
2027 11 2.618 1.282.796 711 1.803 
2028 12 2.642 1.294.537 718 1.803 
2029 13 2.666 1.306.279 724 1.803 
2030 14 2.690 1.318.020 731 1.803 
2031 15 3.618 1.773.016 983 1.803 
2032 16 3.650 1.788.672 992 1.803 
2033 17 3.682 1.804.327 1.001 1.803 
2034 18 3.714 1.819.983 1.009 1.803 
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Ano 

Quantidade de 
Resíduos Secos a ser 

enviado para 
reciclagem- 

comercialização 
(t/mês)  

Estimativa de renda 
mediante a 

comercialização dos 
materiais recicláveis 

(R$/mês)* 

Número de 
Catadores 

para a etapa 
de triagem 

Renda por 
catador 

(R$/mês) 

2035 19 3.746 1.835.614 1.018 1.803 
2036 20 3.778 1.851.245 1.027 1.803 

*Considerando o valor de venda de 490 R$/tonelada 

 

O rendimento mensal de R$1.288 por catador é adequado para a realidade de 

Contagem, considerando que o estudo realizado em 2015 (YKS Serviços) 

entrevistou 161 catadores dos quais em relação à renda média mensal relataram 

que: 59% afirmaram obter até R$400,00 por mês; 22% recebem entre R$401,00 e 

R$800,00; 14% recebem acima de R$800,00 até R$1.500,00 e apenas 2,5% dos 

entrevistados recebem acima de R$1.500,00. Vale ressaltar que o universo de 

catadores apresentados diz respeito aos informais. 

 

 

9.2. COMERCIALIZAÇÃO 

 

As Associações/Cooperativas de Recicladores, com o suporte da Administração 

Municipal deverá verificar a possibilidade de comercialização dos materiais em 

conjunto com demais empresas do setor, visando eliminar o intermediário, ou seja, 

realizar a comercialização diretamente com as indústrias de reciclagem. Esta 

estratégia de comercialização ajuda a elevar os ganhos financeiros da 

Associação/Cooperativa. 

 

A Administração Municipal também poderá manter projetos junto às empresas de 

reciclagem que atuam no município, Quadro 99, na formação de parcerias para o 

manejo dos materiais recicláveis.  

 
Quadro 99: Relação de compradores de materiais recicláveis em Contagem. 

Nome Material Reciclado Endereço Bairro 
Recicladores 

Transplast - Indústria e 
Comércio de Plásticos 
Ltda 

Plástico R. 51, 415 Tropical 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 344 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

316 

Nome Material Reciclado Endereço Bairro 

SMF Cabos Metal, Matéria 
Orgânica R. Hibisco, 445 Campina Verde 

Sacoforte Plástico R. Osório de Moraes, 1843 Cidade Industrial 
Polimaster Indústria e 
Comércio Ltda Plástico R. Desembargador Amorim, 81 Jardim Industrial 

Plast Form Indústria e 
Comércio Ltda Plástico R. Diamante, 164 Fazenda do Confisco 

Eco Reciclagem de 
Plásticos Ltda 

Plástico, Papel, 
Tecido R. 11, 255 Presidente Kennedy 

Disã Indústria Plástica 
Ltda Plástico R. Roldão Miranda, 438 Cinquinho 

Copy Mac 
Representações 
Comércio Exportação e 
Importação Ltda 

Plástico Av. das Américas, 940 Presidente Kennedy 

Sucateiros 

L N Reciclar Ltda Metal, Papel, 
Plástico R. Rio Parnaiba, 363 Eldoradinho 

Cromax do Brasil - R. Emaus, 55 Jardim Industrial 
Comércio de Ferros e 
Aços Metalvim - R. Cde Azejur, 503 Jardim Industrial 

Comercial Anox - Av. Tom Jobim, 2775 Cidade Industrial 
Coleta - R. Osório de Moraes, 1005 B Cidade Industrial 
Ambar Soluções 
Ambientais Ltda - R. Rio Paracatu, 527 - 

Fonte: CEMPRE, 2016. 
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10. PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES 
 

10.1. PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SECOS 

 

O Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Secos apresenta alternativas para a 

progressão da coleta seletiva municipal e para propiciar o incremento do desvio de 

materiais recicláveis do aterro sanitário, segundo as metas estabelecidas.  

 

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos vem desenvolvendo ações 

envolvendo a coleta seletiva municipal, apresentando nos últimos anos alternativas 

complementares ao modelo de coleta porta-a-porta, como a implantação de 

Ecopontos e LEV`s. Deste modo, muitos dos projetos apresentados já vêm sendo 

elaborados e/ou implantados pela Administração Municipal, necessitando de 

ampliações e melhoria contínua.  

 

10.1.1. Projeto de Ampliação de LEV’s para a Coleta Seletiva 
 

Os LEV`s serão locais aptos a receber da população os materiais recicláveis secos 

(embalagens em geral) já previamente segregados por tipo configurando a coleta 

multi-seletiva tais como do vidro, papel, plástico e metal.  

 

Em Contagem já existe um projeto de LEV`s em escolas e prédios públicos. Sugere-

se a ampliação de LEV`s nas escolas municipais que ainda não fazem parte do 

programa, conforme relação do Quadro 100.  

 
Quadro 100: Relação de escolas municipais a implantarem LEV`s. 

 LEV`s a implantar 
Escola Municipal Endereço 

Pólo Sagrado Coração Rua Rio Comprido, 227 - Riacho das Pedras 
Cecilia Meireles Rua Jorge Ferreira Gomes,11 - Vila Itaú 

Pólo Regino Inocêncio de Souza Rua Felix de Almeida, 300 - Bernardo Monteiro 
Pólo Beija-Flor Piagetiano Rua Rodrigues Cunha, 380 - São Joaquim 
Domingos Diniz Moreira Rua Itapemirim, 336 - Monte Castelo 

Domingos José Diniz Costa BelÚm Rua Maria Augusta Belém, 212 - B Belém 
Pólo Monteiro Lobato Rua Bernardo Monteiro, 248 - Santa Edwiges 

Pólo Ver. João Evangelista Rua Vicente Ferreira Carneiro, 625 - Industrial 
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 LEV`s a implantar 
Escola Municipal Endereço 

Dora de Mattos Rua Rio Sanhoá, 206 - Eldoradinho 
Doutor Sabino Barroso Praça Silviano Brandão, S/Nº - Centro 

Estudante Leonardo Sadra Rua Joaquim Camargos, S/Nº - Centro 
Giovanini Chiodi Rua das Pitangueiras, 02 - Ipê Amarelo 
José Lucas Filho Rua Lincoln Costa Ferreira, 80 - Fonte Grande 

Pólo Dona Alice Ferreira França Rua Campos Sales, 820 - JK 
Josefina de Souza Lima Rua Dez, 170 - Bela Vista 

Maria do Amparo Rua Profª Adalgisa Cândida de Souza, 170 - Industrial 
Maria do Carmo Orechio Rua Hércules S/N° – Nova Contagem 
Pólo São Judas Tadeu Rua: VP-2,1781, Nova Contagem 

Centro Ed. Nossa Sr. Aparecida Rua Hermes da Fonseca, 20 – Novo Progresso 
Pólo Eustáquio Júnio Matosinhos Rua Propano c/ Metano, 150 - Petrolândia 

Otacir Nunes dos Santos Rua Dilson de Oliveira, 1221 - Funcionários 
Prefeito Luiz da Cunha Rua Maria Olinda, 75 - Linda Vista 

Prefeito Sebastião Camargos R: Geraldo de Souza Meireles/Antônio de Oliveira Campos – 
Granja Vista Alegre 

Professor Geraldo Basilio Ramos Rua Jacarandá, 822 - Colonial 
Escola do Bairro Tropical Av: 51, 151 - B: Tropical 

Prof. Ana Guedes Vieira - Anexo Rua Ápio Cardoso, 55 - Nova Contagem 
Professora Júlia K de Oliveira Rua Nascimento Teixeira, 62 - Industrial 

Professora Maria Olintha Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 550 - Cinco 
Randolfo Joséda Rocha Pça N. Sr.ª da Conceição, 645 - Novo Eldorado 

Renè Chateaubriand Domingues Rua Pde José Maria de Man, 30 - Novo Riacho 
Vereador Jésu Milton dos Santos R. Francisco Rodrigues Pereira, 361 - Industrial 
Pólo Profª Juverci de F. Ferreira Av. Alvarenga Peixoto, 768 - Amazonas 

Vereador José Ferreira de Aguiar Rua Picassu, 275 - Icaivera 
INECAC Rua Rio Comprido, 4585 - Monte Castelo 

 

São ações do projeto de implantação da rede de LEV‟s para a coleta multi-seletiva 

de resíduos recicláveis secos, o que consta no Quadro 101 para o município de 

Contagem. Os materiais recolhidos nesses espaços deverão ser prioritariamente 

enviados às Associações de Catadores existentes no município.  

 

Sugere-se também que sejam definidas parcerias para implantação de LEV‟s em 

supermercados. 
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Quadro 101: Ações do Projeto de Implantação de LEV’s em Contagem. 
Projeto Ação Prazo 

Projeto de 
ampliação e 

manutenção de 
rede de LEV’s para 

a Coleta Multi-
seletiva 

 

Definição de estratégias de parcerias para 
implantação de infraestrutura de LEV (Parceria 
público-privada, patrocínios, etc.) 

Ano 1 

Implantação de LEVs em escolas  Ano 2 

Implantação de LEV`s em supermercados/shoppings 
(a partir das parcerias já identificadas) Ano 3 

 

10.1.2. Projeto de Ampliação da Rede de Ecopontos 
 

Em Contagem, conforme já detalhado, existem os ECOPONTOS (recebem até 2 m³ 

por gerador), gerenciados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Os ECOPONTOS recebem vários tipos de resíduos, entre eles os da construção 

civil, podendo receber madeira, restos de poda, materiais recicláveis, móveis 

inservíveis, entre outros.  

 

Sugere-se que seja ampliada a rede de ECOPONTOS para atingir todos os 

subdistritos municipais, devendo ser instalados em áreas públicas de fácil acesso.  

 

Os ECOPONTOS visam reduzir custos operacionais, por minimizar o volume da 

coleta seletiva ou dos materiais misturados aos rejeitos, decorrendo em diminuição 

de gastos com combustível, com peças de reposição dos veículos, redução da 

quilometragem percorrida, de horas extras com empregados, bem como com gastos 

relativos à limpeza de áreas de disposição irregular desses materiais. No caso da 

disposição final pode diminuir custos, por contribuir significativamente com o desvio 

de materiais potencialmente recicláveis do aterro sanitário. 

 

A ampliação dessas unidades também tem como objetivo de permitir o recebimento 

de materiais recicláveis coletados pelos catadores que atuem nas redondezas dos 

galpões de triagem ou nas proximidades dessas unidades de Ecopontos. Os 

catadores através de seus carrinhos poderão ir até esses pontos, fazendo a entrega 

de materiais, evitando que sejam destinados em locais inadequados, como terrenos 

baldios e beira de estradas. Portanto, os Ecopontos servirão de apoio operacional 
no formato descentralizado para esses trabalhadores e ainda para acesso e 

destinação de resíduos pela população em geral. 
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A conceituação da adoção de modelos de Ecoponto no município deve priorizar 

estruturas de baixo custo como forma de criar mecanismos estratégicos para auxiliar  

na gestão dos resíduos, considerando-se que é latente a necessidade de medidas 

para atendimento das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.   

 

Os resíduos recebidos nos Ecopontos serão encaminhados pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para um destino adequado, segundo suas 

características, evitando assim o desenvolvimento de áreas com disposição irregular 

de resíduos e aumentando os índices de desvio dos materiais do aterro sanitário. 

Isto porque nesses locais os resíduos já serão entregues de forma separada e 

podem ser acondicionados em caçambas estacionárias específicas de acordo com o 

material ou em outros dispositivos de acondicionamento.  

 

Por se tratar de uma instalação de interesse ambiental visando o incremento do 

Programa de Coleta Seletiva e necessitar de áreas relativamente pequenas dentro 

do município para sua instalação, tem-se maior facilidade na aquisição de pequenos 

terrenos devido ao interesse conjunto com a municipalidade. 

 

Alguns conceitos e premissas devem ser considerados na implantação de 

Ecopontos pela municipalidade: 

 

 Os Ecopontos devem atender as demandas de recebimento de resíduos em 

função à região da cidade em que esteja implantado; 

 Deve servir a comunidade local no destino de resíduos e materiais e também 

ser indutor nas políticas municipais de educação ambiental; 

 Deve ser uma estrutura racional e de fácil adaptação e que possa ser 

ampliada, flexível, atendendo eventuais mudanças locacionais tais como expansão; 

 Deve criar um impacto visual positivo no local em que é instalado 

estabelecendo uma conexão positiva com a comunidade do entorno; 

 Deve ter um custo reduzido de implantação (materiais de fácil aquisição, 

regionais, com alto índice de reaproveitamento e visando a questão de 

sustentabilidade econômica e ambiental). 
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São ações inerentes ao Projeto de Ampliação da Rede de Ecopontos o que se 

apresenta no Quadro 102: 

 
Quadro 102: Ações do Projeto de Ampliação da Rede de Ecopontos. 

Projeto Ação Prazo 

Projeto de 
Ampliação da Rede 

de ECOPONTOS 
 

Identificação de áreas públicas para implantação de 
ECOPONTOS nos locais pretendidos (subdistritos) Ano 1  

Definição de estratégias de parcerias para implantação 
de infraestrutura de Ecopontos (Parceria público-privada, 
patrocínios, etc.) 

Ano 1 

Definição de mecanismos de comunicação e 
mobilização social sobre os Ecopontos Implantados em 
cada local e ações de Educação Ambiental 

Ano 2 

Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da 
logística operacional. Ano 2 

Implantação da infraestrutura necessária  Ano 3 
Promover a readequação (se necessário) dos 
ECOPONTOS existentes Ano 2 em diante 

Realizar cadastramento de freteiros/carroceiros que 
acessam Ecopontos Ano 2 

 

Os Ecopontos podem ser simplificados em função de especificidades de cada local 

contemplando a implantação de uma infraestrutura básica, tais como caçambas 

estacionárias, placas de identificação, estrutura de apoio operacional, cercamento, 

instalações elétricas e hidráulicas de apoio, etc. 

 

10.1.3. Projetos de Melhorias das Unidades de Triagem 
 

O Projeto de Melhorias das Unidades de Triagem visa apresentar as ações a serem 

realizadas no curto prazo considerando a demanda atual dos galpões. Algumas 

ações específicas basearam-se em informações do “Projeto de Apoio às 

Associações e Cooperativas de Coleta Seletiva com inclusão de Catadores informais 

do Município de Contagem (2015/2016)”, trabalho desenvolvido através da 

consultoria da YKS Serviços LTDA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. São ações do Projeto de Melhorias de Unidades de Triagem 

manual de resíduos recicláveis secos no presente Plano o que consta no Quadro 

103: 
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Quadro 103: Ações do Projeto de Melhorias em Unidades de Triagem. 
Projeto Unidade Ação Prazo 

Projetos de 
Melhorias 

nas 
Unidades de 

Triagem 
existentes 

 

ASMAC - 
Galpão 
Perobas 

Manutenção de equipamentos (prensas, 
empilhadeiras e carrinhos) 

Todo 
Horizonte 

Treinamento dos catadores para correto uso de 
equipamentos 

Todo 
Horizonte 

Aquisição de: balança de piso e computador. Ano 2 
Adquirir e capacitar os catadores quanto ao correto 
uso de EPI`s 

Todo 
Horizonte 

ASMAC - 
Galpão Novo 

Riacho 

Capacitar os associados para o trabalho coletivo.  Todo 
Horizonte 

Estabelecer critérios claros com relação à 
distribuição de material doado  Ano 2 

ASMAC - 
Galpão CEASA 

Manutenção e reparo dos carrinhos Todo 
Horizonte 

Aquisição de prensa Ano 2 
Verificação da possibilidade de ampliação dos locais 
de armazenamento de materiais  Ano 2 

Elaboração de um plano de prevenção e combate a 
incêndios (extintores, sinalização);  Ano 2 

COOPERCATA 

Aquisição de caminhão para a coleta seletiva Ano 2 
Regularizar documentações e licenças do atual 
galpão  Ano 2 

Aquisição de equipamentos: elevador hidráulico, 
balança, carrinho mecanizado. Ano 2 

 

 

10.2. PROGRAMA DE INCLUSÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 
Este programa visa propiciar a inclusão de novos membros de catadores nas 

associações e cooperativas já existentes no município de Contagem, bem como 

possibilitar o desenvolvimento da criação e organização de novas associações e 

cooperativas no cenário municipal, visando o atendimento às metas de desvio dos 

materiais recicláveis secos.  

 

Além disso, a inclusão de novos membros ou o fomento de novos galpões 

organizados para triagem dos materiais da coleta seletiva tem como objetivo 

melhorar as condições de trabalho e renda desses trabalhadores.  

 

O município de Contagem desenvolveu um trabalho para definição de um plano de 

ações voltado à incubação, formação e assessoramento de associações ou 

cooperativas de catadores existentes ou as novas que venham a ser criadas no 
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cenário municipal, através do “Projeto de Apoio às Associações e Cooperativas de 

Coleta Seletiva com inclusão de Catadores informais do Município de Contagem 

(2015/2016)”. O trabalho foi desenvolvido através da consultoria da YKS Serviços 

LTDA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O presente 

PMCS tem como base as ações definidas no Projeto acima citado. 

 

O programa baseia-se na integração entre catadores já organizados e suas 

lideranças locais com catadores informais e autônomos, os quais ainda não estão 

inseridos em galpões existentes e que podem ser inseridos ou formar novas 

estruturas que atuem de forma organizada na triagem dos materiais oriundos da 

coleta seletiva. 

 

Os principais objetivos do programa são: 

 

 Fomentar, organizar e capacitar lideranças entre os catadores formais e 

informais. 

 Criar mecanismos de comunicação e integração entre catadores, lideranças e 

órgãos do Poder Público Municipal, visando à resolução de conflitos internos, 

propiciar a melhoria de seus procedimentos e esclarecimento sobre a atuação 

dos catadores no Programa de Coleta seletiva, etc. 

 Criar mecanismos de organização, controle e fiscalização da atuação de 

catadores organizados nos galpões, de modo a operacionalizar rotinas de 

trabalho e garantir produtividade; 

 Criar mecanismos de inserção de novos catadores que atuam na forma 

autônoma ou informal, através de sua mobilização, esclarecimentos e 

organização de sua atuação frente às instalações novas e existentes. 

 Fomentar a capacitação continuada de catadores formais e informais.  

 

São ações do Programa de inclusão e incentivo de catadores na etapa de triagem 

dos resíduos recicláveis secos aquelas apresentadas no Quadro 104.  
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Quadro 104: Ações do Programa de Inclusão de Catadores na etapa de triagem. 
Programa Etapas Ações Prazo 

Programa de 
Inclusão de 

catadores de 
materiais 

recicláveis 
 

Integração e 
Relacionamento 

Realização sistemática de reuniões entre 
Secretaria de Meio Ambiente e outros 
órgãos e as associações/cooperativas e 
catadores (formais e informais) para 
esclarecimentos, fomento, inclusão, 
integração. 
 
Realização de reuniões entre catadores 
visando integração, relacionamento e 
discussão sobre procedimentos e tomada 
de decisões, minimização de conflitos. 

Todo 
Horizonte de 

Plano 

Formação e vínculo 
de lideranças 

Identificação, formação e 
desenvolvimento de lideranças nas 
associações/cooperativas, bem como de 
novos lideres para galpões novos na rede 
municipal. 
 
Formação continuada da capacitação de 
lideranças identificadas, fomentando 
processo de gerência e mobilização da 
classe de catadores. 
 
Definição específica de papéis e funções 
dentro das associações e cooperativas 
para as lideranças.  

Todo horizonte 
de Plano 

Comunicação 

Definir mecanismos de comunicação 
entre lideranças, catadores formais e 
informais no desenvolvimento dos 
galpões e de novos grupos. 

Todo horizonte 
planejamento 

Monitoramento e 
Fiscalização da 
atuação catadores.  

Definição de procedimentos produtivos, 
responsabilidades aos catadores, horário 
de trabalho, divisão de atividades, 
sistemas de fiscalização, controle, 
advertências. 
 
Definição de procedimentos de 
organização dos galpões/funções e 
atividades dos catadores (formais e 
informais). 
 
Definição de mecanismos para atuação 
integrada de catadores organizados e 
fomentar participação de catadores 
autônomos ou informais. 

Todo horizonte 
de Plano. 

Capacitação e 
mobilização 

Realização de capacitações e oficinas de 
maneira continuada entre catadores, 
visando sua formação, melhoria de 
produtividade, esclarecimentos técnicos e 
jurídicos sobre sua atuação. 

Todo horizonte 
de Plano 
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No caso das capacitações e mobilizações continuadas há a sugestão para a 

realização de oficinas, cursos de curta duração e reuniões temáticas 

compreendendo especialmente os seguintes temas a serem abordados: 

 

 Esclarecimento sobre o que são associações e o que são as cooperativas de 

triagem: distinção jurídica entre as modalidades; 

 Benefícios da organização dos trabalhadores em associações e/ou 

cooperativas e seu modo de atuação frente o cenário municipal. 

 Esclarecimentos e capacitação referente a procedimentos de triagem, 

organização dos galpões, venda e comercialização dos materiais, limpeza e 

segurança do trabalho; 

 Capacitação referente à gerência, administração, organização financeira e 

noções sobre gestão de pessoas envolvendo as lideranças da classe; 

 Esclarecimentos constantes referentes aos estatutos das associações e 

cooperativas e formação para novos galpões/grupos; 

 Capacitação frente à utilização de equipamentos como prensas, elevadores, 

carrinhos, entre outros equipamentos e máquinas. 

 Capacitação de lideranças para fomento a formação de parcerias e obtenção 

de recursos financeiros, projetos e apoio de entidades e organizações. 

 

Para inserção de catadores autônomos e informais no ambiente organizado de 

associações e cooperativas para atuação em unidades de triagem, a Administração 

Municipal através da SEMAS – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade deverá atuar no formato de parceria, incluindo Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social e Habitação para que auxilie nas atividades. O programa 

deverá ainda realizar um levantamento e cadastro (perfil socioeconômico) atualizado 

dos catadores existentes, podendo ser ajustado ao CAD-Único e a programas 

assistenciais que estejam em vigência. Essa ação deverá ser contínua e poderá 

contar com parceria com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis – MNCR, entidade que representa a categoria.  

 

A inserção de novos catadores ao manejo visa ainda possibilitar a utilização dessa 

mão-de-obra em novos processos de triagem, tais como permitindo a implantação 
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de uma usina de triagem automatizada, a qual contará com a utilização de trabalho 

de catadores.  

 

No caso da implantação de usina de triagem automatizada, será priorizada a 

atuação de catadores, podendo ser caracterizados como mão-de-obra, conforme 

incentiva a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n0 12.305/2010) nas etapas 

como as linhas de triagem manual e de manuseio de equipamentos para 

movimentação de cargas, por exemplo. 

 

O incentivo às associações ou cooperativas já existentes, bem como dos futuros 

grupos que possam ser criados ao longo do período de planejamento, inclui que 

capacitações técnicas aos trabalhadores devem ser realizadas.  

 

Essas capacitações visam, por exemplo: melhorar a capacidade produtiva das 

unidades de triagem, possibilitar processos padronizados no cenário municipal 

quanto à triagem dos materiais melhorando a qualidade final dos materiais à 

comercialização (padronização técnica), bem como criando condições melhores de 

trabalho e operação das unidades possibilitando autonomia dos grupos junto a seu 

processo de trabalho. 

 

A realização de cursos de capacitação e educação formal de adultos, por exemplo, 

visam melhorar as condições de atuação desses profissionais no manejo de 

materiais recicláveis auxiliando em sua organização e na operacionalização das 

unidades de triagem. Capacitação em informática, alfabetização, conceitos de 

administração e contabilidade são requeridos. Os catadores devem ser formados 

dentro de uma visão de negócio, e não somente assistencialismos.  

 

O incentivo aos catadores de materiais recicláveis visa à participação municipal em 

ações específicas do Programa Pró-catador, estabelecido através do Decreto n° 

7.405, de 23 de dezembro de 2010, por exemplo. 

 

O Programa Pró-catador tem a finalidade de integrar e articular as ações do 

Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de 
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trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e à 

expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por 

meio da atuação desse segmento.  

 

O Programa prevê ações nas áreas de capacitação, formação, assessoria técnica, 

incubação de cooperativas e empreendimentos sociais solidários, pesquisas e 

estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade compartilhada, 

aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de 

infraestrutura física e a organização de redes de comercialização e cadeias 

produtivas integradas por cooperativas e associações de trabalhadores em materiais 

recicláveis e reutilizáveis.  

 

 

10.3. PROGRAMA DE RECICLAGEM DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 

 

O manejo dos resíduos orgânicos é uma premissa da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei n° 12.305/2010, a qual obriga que toda a parcela reaproveitável ou 

reciclável de resíduos seja desviada dos aterros sanitários.  

 

O tratamento de resíduos orgânicos contribui para a busca pelo desenvolvimento 

sustentável e a minimização de impactos socioambientais relacionados ao tema da 

gestão de resíduos municipais.  

 

O manejo de resíduos orgânicos pode incentivar o desenvolvimento de projetos que 

envolvem a agricultura urbana e/ou agroecológica, incentiva ações de educação 

ambiental, pode desencadear projetos na área da geração de energia térmica ou 

elétrica, além de atuar na redução de emissões dos gases do efeito estufa, 

atendendo a Política Nacional sobre Mudança do Clima, através da Lei n° 

12.187/2009.  

 

O presente programa está pautado nas metas definidas no presente PMCS, as quais 

incluem o desvio dos resíduos orgânicos através do desenvolvimento de projetos de 

compostagem na rede de ensino municipal e, através da realização de 
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compostagem da parcela de resíduos verdes gerados nas atividades de limpeza 

urbana do município.  

 

É importante ainda que haja ações voltadas ao incentivo de realização de 

compostagem nas residências, visto a própria característica gravimétrica dos 

resíduos domiciliares de Contagem, conforme a etapa de diagnóstico, a qual expôs 

que a maioria dos resíduos gerados são compostos por resíduos orgânicos. Assim 

sendo, muito do que é gerado nas residências não necessitaria ser coletado, caso 

haja conscientização para desenvolvimento de composteiras caseiras. 

 

10.3.1. Projeto de Compostagem na Rede de Ensino Municipal 
 

As escolas são naturalmente espaços onde há grande geração de resíduos sólidos, 

em especial àquelas que contém ensino na modalidade integral ou no ensino infantil 

e juvenil com oferta de merenda escolar, tratando-se basicamente da rede de ensino 

municipal de Contagem.  

 

Como visto, o município de Contagem já realiza projetos voltados à educação 

ambiental para a coleta seletiva utilizando-se os espaços da rede municipal de 

ensino, por exemplo, com a implantação de uma rede de LEV‟s para resíduos secos 

nas escolas.  

 

O programa que vem sendo desenvolvido em parceria com a SEMAS e a Secretaria 

Municipal de Educação - SEDUC, conforme diagnosticado é chamado de “Escolas 

Sustentáveis”. Assim, os conceitos da coleta seletiva já se encontram enraizados e 

difundidos nestes espaços, o que facilita a inserção de novas ideias e projetos 

complementares também voltados para a reciclagem e educação ambiental quanto 

aos resíduos orgânicos, no programa em desenvolvimento.  

 

O objetivo principal do projeto de compostagem na rede de ensino municipal é o de 

garantir desvio de parte dos resíduos orgânicos gerados, visando atender à meta 

estipulada no cenário municipal, mas o projeto assume consequências voltadas à 

educação ambiental local, disseminando a cultura da prática da compostagem, 

difundindo também a prática desse modelo nas residências das crianças e jovens 
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atendidas pelo município, uma vez que aprenderão na escola tal metodologia de 

tratamento de resíduos.  

 

Para operacionalizar o Programa de Compostagem na rede municipal de ensino, 

deverão ser realizadas as seguintes ações: 

 Levantamento cadastral de todas as escolas da rede municipal aptas a 

receber o projeto, sendo prioritárias aquelas em que já possuem LEV‟s de 

resíduos secos implantados e com espaço compatível externo ao 

desenvolvimento de composteiras; 

 Levantamento aproximado da geração de cada um dessas escolas e 

verificação se seus resíduos são compatíveis com técnicas de compostagem 

tradicionais/natural;  

 Capacitação de professores e funcionários locais visando à disseminação da 

técnica de compostagem; 

 Desenvolvimento de Plano de Ensino local com inserção de ações ligadas à 

construção, manutenção e educação ambiental utilizando-se das atividades 

ligadas à compostagem local ligando-as às disciplinas previstas no calendário 

escolar; 

 Assistência técnica dos profissionais da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS no desenvolvimento das composteiras 

escolares, definição de sua localização no pátio, tamanho, estrutura física, 

etc. 

 Definição de uma sistemática de monitoramento da unidade visando 

avaliação da eficiência de sua operacionalização e desenvolvimento. Esse 

monitoramento compreende também a quantificação dos resíduos que são 

desviados por unidade escolar. O monitoramento ficará a cargo da SEMAS 

em parceria com a direção das unidades escolares. 

 

A implantação do projeto propriamente dito ocorrerá com: 

 

 Elaboração do projeto de uma unidade piloto em uma escola a ser escolhida 

pela municipalidade – ação em parceria da SEDUC e SEMAS; 

 Sensibilização e mobilização dos professores e funcionários da escola 

modelo; 
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 Sensibilização de pais e responsáveis pelos alunos com apresentação do 

projeto à comunidade (reunião de pais, etc.).  

 Capacitação de equipes; 

 Articulação com parcerias (caso seja necessário desenvolvimento de 

infraestrutura, etc.); 

 Essa atividade deverá ocorrer no Ano 1, sendo que no Ano 2, o projeto 

deverá ser estendido a outras escolas da rede, atendendo-se à meta 

estipulada.  

 

10.3.2. Projeto de Compostagem dos Resíduos Verdes 
 

Para viabilizar o desvio de resíduos orgânicos a destinação final em aterro sanitário, 

propõe-se a implantação de pátios de tratamento utilizando a técnica da 

compostagem a ser realizado no espaço do Aterro Municipal de Contagem - 

Perobas.  

 

O objetivo é o de desviar a parcela de orgânicos através do manejo dos resíduos 

verdes, ou seja, aqueles compostos pelos resíduos de serviços de poda e 

jardinagem executado pelos serviços de limpeza urbana ou recolhidos pela cidade e 

também através dos Ecopontos. 

 

O reaproveitamento da fração orgânica de resíduos sólidos poderá viabilizar a 

obtenção de receitas à municipalidade originadas a partir da venda do composto 

orgânico ou ainda com economia no custeio de insumos utilizados em ações de 

jardinagem de praças e logradouros públicos, já que o composto orgânico poderá 

substituir esses produtos. 

 

O composto orgânico poderá ser utilizado nas ações de paisagismo urbano, 

manutenção de jardins em praças, logradouros públicos, espaços públicos bem 

como podendo ser comercializado junto à população do município.  

 

O processo de compostagem a ser utilizado deverá ser avaliado pela SEMAS em 

parceria com a empresa que opera o Aterro Sanitário e com a Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, que fica a frente das atividades de 
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limpeza urbana. Sugere-se a adoção da técnica de compostagem natural, utilizando-

se leiras de compostagem devido ao baixo custo operacional desse tipo de 

processo.  

 

Com o desenvolvimento do projeto poderão ser adotadas tecnologias visando 

aumentar a produtividade, tais como dispositivos de aeração mecanizada, 

revolvimento mecanizado, entre outras tecnologias disponíveis no mercado, a cargo 

da avaliação da municipalidade.  

 

No pátio de compostagem deverá haver controle de parâmetros tais como 

temperatura, umidade, relação de nutrientes e compostos (nitrogênio, fósforo e 

potássio, por exemplo), sólidos voláteis, metais pesados sejam monitorados 

garantindo o desenvolvimento adequado do processo de biodegradação dos 

resíduos bem como seu controle de toxicidade e qualidade do composto a ser 

gerado.  

 

A operacionalização da unidade de compostagem no Aterro poderá ser da 

prestadora dos serviços públicos de gerenciamento do Aterro Sanitário ou haver 

disponibilização de mão-de-obra da própria SEMOBS na operacionalização local. A 

administração municipal, no caso a SEMAS possuirá a responsabilidade quanto ao 

planejamento e a fiscalização quanto à operação da unidade e a verificação anual 

quanto ao atendimento às metas de desvio dos resíduos orgânicos, consequência 

da elaboração do presente PMCS.  

 

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos terá ainda como responsabilidade a 

adequada segregação dos resíduos orgânicos verdes gerados nas atividades de 

limpeza urbana, evitando sua contaminação com outros resíduos sólidos, destinando 

espaço adequado junto aos Ecopontos para seu armazenamento semanal e/ou 

definindo procedimentos de coleta e transporte encaminhando-os diariamente ao 

espaço a ser destinado para compostagem no Aterro Sanitário - Perobas, de forma a 

garantir qualidade do composto a ser gerado.  

 

A implantação de um espaço para compostagem no Aterro Sanitário - Perobas, 

deverá ocorrer ainda no Ano 1 de planejamento, sabendo-se que atividades de 
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compostagem de resíduos verdes/orgânicos são passíveis de licenciamento 

ambiental, portanto um projeto deverá ser avaliado junto à FEAM/MG, permitindo 

que seja realizado no espaço pretendido e com controles ambientais definidos. Essa 

atividade ficará a cargo da SEMAS em parceria com a SEMOBS. O espaço para 

compostagem poderá ser alternativa ao Aterro Sanitário, a critério da Administração 

Municipal. No entanto, a sugestão de adoção do espaço do Aterro é devido aos 

resíduos verdes já serem enviados ao local para utilização como cobertura do aterro 

de resíduos.  

 

Após, no máximo até o Ano 2, deverá ser elaborado um Plano Operacional de 

Compostagem de Resíduos Verdes, o qual definirá os principais procedimentos 

relativos à geração, coleta, transporte e os procedimentos ligados à compostagem 

no local escolhido pela municipalidade.  

 

10.3.3. Campanha de Incentivo ao Uso de Composteiras Domésticas 
 
O Programa de Reciclagem de Resíduos Orgânicos visará criar uma campanha 

contínua no cenário municipal para incentivo ao uso de composteiras domésticas, 

principalmente na área urbana do município, onde esta prática não está 

disseminada. Estas campanhas estarão vinculadas às campanhas já existentes com 

foco na coleta seletiva praticadas pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS. 

 

Será facilitado pelo Projeto de Compostagem na Rede de Ensino Municipal, uma vez 

que as próprias crianças poderão difundir a sua prática em suas residências e 

bairros. 

 

 

10.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Considerando que a Lei n° 9.795/1999 entende a Educação Ambiental como:  

 
“processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação ambiental, bem como de 

uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade.” 

 

E considerando que a educação ambiental se configura como um instrumento da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei n°12.305/2010, é fundamental 

estabelecer, o PMCS os programas de Educação Ambiental, que tem como objetivo 

central a preocupação com a questão dos resíduos. 

 

Considerando que, em relação às estratégias e diretrizes da Educação Ambiental, 

na proposta preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES 

propõe-se que governos e instituições devam promover informações orientadoras 

que objetive a sensibilização, a participação popular e a mobilização das 

comunidades envolvidas nos sistemas de gestão de resíduos, bem como promova a 

sensibilização e envolvimento das comunidades escolares e também de campanhas 

especificas de divulgação de serviços. 

 

Os programas e ações aqui referenciados visam, então, desenvolver com as 

comunidades, hábitos que promovam a não geração, a redução, a reutilização, e por 

fim a reciclagem dos resíduos sólidos, sempre vinculados à promoção de momentos 

de reflexão, ou seja, o repensar em relação às questões relacionadas como os 

resíduos.  

 

Para tanto, a abordagem através do uso de mídias tecnológicas, por exemplo, se 

mostra muito adequada para efetivação das atividades propostas nos referidos 

programas e ações de educação ambiental elencados nesse plano. 

 

Serão consideradas como Diretrizes: a Transversalidade e Interdisciplinaridade; a 

Descentralização espacial e institucional; a Sustentabilidade; a Democracia e 

Participação Social; a Política dos 3Rs; as Tecnologias sociais. 

 

As Linhas de Ação serão a Educação Ambiental (EA) no âmbito formal e não formal; 

a inserção da EA nos processos de gestão dos resíduos; as campanhas de EA para 
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os usuários dos sistemas; a cooperação dos meios de comunicação; a articulação, 

integração e mobilização com as comunidades e a articulação intra e 

interinstitucional. 

 

O Programa de Educação Ambiental proposto no presente PMCS terá dois focos 

principais, a realização continuada de campanhas e processos de educação 

ambiental e, desenvolvimento da educação ambiental através de instrumentos 

tecnológicos e metodologias inovadoras de comunicação social. Ambos são 

complementares entre si.  

 

10.4.1. Educação Ambiental através de Mídias Tecnológicas 
 

A educação ambiental poderá ser realizada com o emprego de metodologias de 

comunicação junto à população por meio do uso de recursos tecnológicos 

disponíveis. Neste âmbito, poderá ocorrer através das redes sociais, mídias digitais, 

sites ligados ao tema de resíduos, bem como as páginas oficiais da prefeitura, de 

aplicativos, softwares de aprendizagem, blogs, rádios comunitárias e da internet. 

 

Este projeto tem como objetivo estimular a participação da população na gestão 

integrada dos resíduos sólidos, através da responsabilidade compartilhada, bem 

como promover a redução dos resíduos gerados, a reutilização e reaproveitamento 

dos materiais, a importância da separação, acondicionamento e deposição correta 

para as coletas e a revisão do modelo de consumo através do uso de mídias 

tecnológicas acessíveis aos vários públicos da cidade.  

 

10.4.2. Projeto de Educação Ambiental da População 
 

A educação ambiental no âmbito de Resíduos Sólidos tem como objetivo o 

aprimoramento do conhecimento e, uma mudança de hábitos e atitudes, valores e 

comportamento relacionados aos resíduos sólidos.  

 

O estabelecimento de programas educativos e informativos parte do pressuposto de 

que é fundamental a participação da sociedade, enquanto responsável por 

transformar a realidade em que vive, colocando em suas próprias mãos a 
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possibilidade de agir, assumindo o compromisso com uma nova atitude em favor de 

uma cidade saudável. Pressupõe, também, entender o conceito de público como 

aquilo que convém a todos, construído a partir da sociedade civil e não apenas do 

poder público, seja municipal, estadual ou federal.  

 

As ações a serem adotadas pala Administração Municipal devem ser voltadas a 

todos os grupos que tenham alguma participação no ciclo que envolve a o manejo 

de resíduos sólidos urbanos. Devem adotar perspectivas de trabalhar com foco na 

minimização da geração dos resíduos, na promoção de mudanças da matriz de consumo, na 

prevenção e na busca da qualidade dos serviços prestados. 

 

Além da população em geral, são indivíduos de interesse para integrar programas 

de educação ambiental e de sustentabilidade: os fabricantes, importadores, 

comerciantes e distribuidores. Isto porque todos são geradores de resíduos e, por 

conseguinte corresponsáveis por seu correto acondicionamento e manejo. Nos 

programas deve-se dar enfoque diferenciado a cada um desses públicos-alvo.  

 

Deverão ser formulados campanhas e programas de educação ambiental e de 

sustentabilidade visando à participação de todos esses grupos interessados ao 

setor, no município, em especial, as Associações e Cooperativas de Recicladores. 

 

Outra forma de atingir objetivos educacionais e de conscientização dá-se com a 

formação de conselhos municipais novos ou articular os já existentes no município. 

Isto porque esses grupos possibilitam a integração de diferentes grupos e atores do 

município e é uma forma democrática de envolvimento da sociedade civil.  

Para que os objetivos sejam atingidos e o público seja sensibilizado é fundamental 

que a educação ambiental tenha um caráter permanente e não se restrinja a 

campanhas esporádicas. 

 

São exemplos de outros grupos interessados que possam ser inseridos nos 

programas de educação ambiental e de sustentabilidade na área de resíduos sólidos 

e reciclagem: 
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 Responsáveis pela prestação de serviços de coleta, transporte, varrição e 

outros serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos - Gestores 

públicos; 

 Responsáveis pela prestação de serviços de administração do aterro sanitário; 

 Técnicos das companhias, departamentos, secretarias ligadas aos serviços de 

saneamento básico, companhias de água e esgoto, etc.;  

 Catadores de materiais recicláveis não organizados em cooperativa ou outras 

formas de associação; 

 Empresas recicladoras; 

 Indústria consumidora de produtos ou matéria-prima reciclada; 

 Sucateiros, depósitos, aparistas e recuperadores; 

 Universitários, centros de pesquisa da região, escolas técnicas. 

 

O arcabouço de ações pode ser bastante amplo para responder às necessidades de 

cada público. Em alguns casos as ações serão de caráter mais geral e informativo, 

tendo como público a população como um todo, em outros irão subsidiar as ações 

operacionais, de fiscalização e de controle social, que podem ser de caráter 

permanente ou pontual. 

 

No caso das ações de caráter mais geral e informativo destacam-se, por exemplo, 

ações ligadas ao consumo consciente, ao correto acondicionamento dos resíduos e 

à implementação da coleta seletiva, com inclusão social e econômica de catadores, 

elo fundamental da cadeia produtiva de materiais recicláveis. 

 

Assim, o Programa de Educação Ambiental compreende diversas modalidades e 

ações, tais como: campanhas, palestras, oficinas, reuniões públicas, eventos em 

datas comemorativas do município e/ou em datas simbólicas ao meio ambiente. 

 

Propõe-se ainda desenvolver um programa de educação ambiental continuado junto 

às escolas municipais, visando temas que abordem as questões relacionadas aos 

resíduos sólidos. Neste caso, as ações práticas envolvendo a implantação dos 

LEV‟s e das composteiras nas escolas da rede municipal já serão ações que 

diretamente impactam nos objetivos de utilização das escolas.  
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Para a população em geral propõe-se campanhas informativas abordando os 

seguintes temas: 

 

 Por que e como segregar na fonte os resíduos gerados; 

 Formas de acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos; 

 Localização, função e modo de operação dos ECOPONTOS. 

  Localização, função e modo de operação dos LEV‟s. 

 Disseminação da técnica de compostagem caseira. 

 

As campanhas educativas de segregação de resíduos na fonte devem fornecer 

também informações sobre o correto acondicionamento de vidros e outros objetos 

perfuro-cortantes, a fim de se evitar acidentes durante o manuseio pelos coletores. 

Essas campanhas podem ser desenvolvidas nos espaços públicos, junto a 

condomínios e associações de bairros. 

 

Podem ser realizadas ainda as seguintes ações: 

 

 Disponibilizar informativos sobre a coleta convencional de resíduos e coleta 

seletiva em cada bairro (É fundamental que os dias e horários da coleta 

domiciliar, definidos e informados, sejam cumpridos à risca, criando hábitos 

regulares na população. A informação estimula a participação da população, 

com o intuito de assegurar que os resíduos serão depositados nas vias 

públicas em dias e horários próximos ao da coleta, evitam sua acumulação 

indevida e todas suas consequências indesejáveis); 

 Distribuição de folhetos informativos com o calendário dos serviços colocados à 

disposição dos munícipes; 

 Elaborar materiais didáticos diversos, com linguagem popular e sintonia 

conceitual e pedagógica com as atividades existentes no município, datas 

comemorativas, etc. 

 Desenvolver projetos permanentes de extensão comunitária sobre o tema do 

saneamento básico e do manejo de resíduos sólidos.  

 Desenvolver a capacitação e formação de educadores ambientais seja na 

educação formal transversal ou para ações em comunidades e eventos; 
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 Promover concursos cooperativos que favoreçam as ideias ligadas aos temas 

de saneamento básico e resíduos na comunidade e também para desenvolver 

técnicas e tecnologias adaptáveis ao cenário do município; 

 

Pode ser uma opção ao município incentivar o desenvolvimento de atividades 

teatrais, por estudantes do nível médio, em locais públicos, destacando o bom 

comportamento do munícipe na manutenção da limpeza urbana. 

 

No caso dos outros setores econômicos (comércio, serviço, indústria, fornecedores, etc.) e 

dos grandes geradores, propõe-se que as ações reforcem a inter-relação existente (e 

necessária) entre manutenção da limpeza e a preservação ambiental. A seguir são listadas 

algumas das iniciativas propostas: 

 Divulgação junto aos grandes geradores (supermercados, restaurantes, 

comércios, agências bancárias, indústrias e outros) informações relacionadas à 

sua responsabilidade de separar os materiais recicláveis e necessidade que 

fomentem e auxiliem a coleta seletiva municipal, inclusive auxiliando nas 

campanhas municipais; 

 Incentivar ações do setor privados ligadas à manutenção da limpeza de praças, 

canteiros e outros espaços públicos do município; 

 

Na zona rural do município, a população deverá ser educada sobre o porquê e como 

segregar os materiais e, ainda, sobre as alternativas de disposição. A Administração 

Municipal poderá firmar parceria com entidades e escolas para que estes ministrem 

curso de compostagem para esta população e de aproveitamento de óleo de 

cozinha usado, por exemplo.  

 

Em resumo, apresenta-se o Quadro 105 que aponta o que foi abordado no presente 

item.  
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Quadro 105: Propostas ao Programa de Educação Ambiental. 
Propostas para o 

Programa  
Público-Alvo Ações e Temas a serem abordados 

Educação Ambiental 

continuada em escolas 

públicas municipais; 

Estudantes da rede 

municipal de ensino e, por 

consequência, os pais 

dos alunos; 

 Inserção de temas transversais na grade curricular; 

 Oficinas escolares, gincanas ambientais para arrecadação de resíduos recicláveis; 

 Ações pedagógicas abordando o princípio dos 3R‟s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 

 Promover visitas técnicas em aterro sanitário e centrais de triagem de resíduos e outras áreas 

ligadas ao tema; 

 Promover palestras e encontros com profissionais que atuam no setor do manejo de resíduos 

sólidos (técnicos da prefeitura, das empresas prestadoras de serviços, cooperativas de catadores, etc.).  

 Incentivar peças teatrais e outras ações culturais para serem disseminados à população do 

município; 

 Abordar temas gerais ligados ao saneamento básico e ao Plano Municipal de Coleta Seletiva - 

PMCS durante seu horizonte de atuação (controle social).  

Campanhas 

informativas, cursos e 

palestras;  

População em geral  

 Informar sobre por que e como segregar na fonte os resíduos gerados; sobre as formas de 

acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos; E informar sobre a localização, função e 

modo de operação dos Ecopontos e LEV‟s, etc. 

 Informar sobre os horários e frequências das coletas de resíduos em cada bairro e localidade e 

outros serviços que estejam à disposição da população sobre esse tema; 

 Abordar temas como a responsabilidade quanto à gestão de resíduos da construção civil e outros 

resíduos; 

 Incentivar e disseminar do uso de composteiras domésticas (cursos e oficinas).  

 Abordar temas ligados à importância da participação da população na limpeza pública e 

preservação de ambientes comunitários e públicos diversos; 

 Campanhas de coleta seletiva continuadas (quanto mais constantes, mais efetivos serão os 

resultados alcançados).  
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Propostas para o 
Programa  

Público-Alvo Ações e Temas a serem abordados 

Campanhas 

informativas, oficinas, 

cursos e palestras; 

População em geral da 

Zona Rural  

 Abordar temas ligados ao correto manejo de resíduos nas residências e incentivar a separação 

dos resíduos; 

 Incentivar e instruir a população como realizar compostagem e utilizar óleo de cozinha usado; 

Reuniões Públicas, 

Campanhas 

informativas;  

(Ações de 

conscientização como 

forma de anteceder a 

fiscalização desses 

empreendimentos e 

setores).  

Setores econômicos: 

comércio, serviços, 

indústria, fornecedores, 

etc., e grandes geradores; 

 Informações relacionadas à necessidade de separar os materiais recicláveis e quanto aos PGRSS 

(quando for cabível); 

 Incentivar para que auxiliem a coleta seletiva municipal, inclusive auxiliando nas campanhas 

municipais; 

 Incentivar ações do setor privado ligadas à manutenção da limpeza de praças, canteiros e outros 

espaços públicos do município; 

Reuniões Públicas, 

Campanhas 

informativas;  

Entidades não 

governamentais; 

Associações de bairros e 

moradores; Entidades de 

grupos do comércio e de 

indústrias; Cooperativas; 

Grupos ecológicos; 

Grupos de entidades 

religiosas e outros 

setores; 

 Incentivar esses grupos que possam vir a desenvolver atividades e ações ligadas ao manejo 

adequado de resíduos sólidos urbanos e resíduos recicláveis. 
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Para difundir as ações do Programa de Educação Ambiental pode-se formar 

educadores ambientais comunitários. As atividades que podem envolver essa 

formação estão listadas abaixo: 

 

 Realizar um mapeamento socioambiental da região contendo as instituições 

que atuam com educação ambiental e saneamento, as ações desenvolvidas e 

as problemáticas, bem como as potencialidades do município; 

 Interagir com municípios vizinhos para construção de um grupo de ampla 

atuação; 

 Promover oficinas, minicursos, workshops temáticos em caráter permanente 

para fomentar e animais a atuação dos educadores populares; 

 Estimular para que os educadores sejam pessoas da própria comunidade e dos 

bairros locais e que fomentem a participação das pessoas e a formação de 

outros educadores na região em que vivem; 

 Desenvolver projetos locais com cenários específicos; 

 Mapear e definir a estrutura pública disponível para a realização de eventos de 

educação ambiental, palestras, cursos e demais atividades; 

 Legitimar o processo com a emissão de certificados; 

 Disponibilizar veículos e equipamentos, material pedagógico da prefeitura, 

sempre que solicitados; 

 Estimular o desenvolvimento de espaços que vão fortalecer o processo de 

educação ambiental no município, tais como salas verdes, viveiros, salas de 

aula especiais. 

 
10.4.3. Campanha de Adesão da População à Coleta Seletiva 
 

Complementarmente ao Programa de Educação Ambiental, a Administração 

Municipal deverá criar uma “Campanha de Adesão da População à Coleta Seletiva”.   

A seguir serão apresentadas algumas ações que podem ajudar a aumentar a 

adesão da população à coleta seletiva, tais como: 

 

 Aprimorar sua divulgação: quanto mais constante for à divulgação, mais 

material será separado pela população. 
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 Promover iniciativas espontâneas: associações de bairros, grupos ecológicos, 

entidades religiosas e instituições também podem organizar iniciativas de 

coleta e educação ambiental. 

 Disponibilização de Locais de Entrega Voluntária (LEV‟s) utilizando-se o 

modelo municipal já existente, colocados em pontos fixos no centro do 

município (espaços públicos e escolas), onde o cidadão espontaneamente 

deposita os recicláveis. Esta ação pode ser realizada através de parcerias 

entre a Secretaria de Meio Ambiente e supermercados, postos de combustível, 

entre outros. 

 Realização de gincanas escolares ou entre outras entidades coletivas, visando 

estimular os estudantes a segregarem os resíduos em suas residências. 

  
10.4.4. Campanha de Redução do Desperdício de Alimentos 
 

A maior parte dos resíduos domiciliares (e comerciais) de Contagem dispostos em 

aterro sanitário são provenientes de resíduos orgânicos o que se pode dizer são 

compostos em geral por desperdício de alimentos. Deste modo devem-se realizar 

campanhas visando: 

 

 Compras planejadas: menor quantidade e considerando o prazo de validade 

dos produtos; 

 Preparação de alimentos evitando desperdício de cascas e sobras: Técnicas 

de gerenciamento de produção, seleção, manipulação, acondicionamento e 

consumo, além do aproveitamento das partes não convencionais dos 

alimentos. 
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10.5. PROGRAMA DE MELHORIAS GERENCIAIS 

 

10.5.1. Definição das Responsabilidades do Plano de Coleta Seletiva 
 

A responsabilidade quanto à implementação do Plano Municipal de Coleta Seletiva - 

PMCS envolve a atuação conjunta da Administração Municipal, especialmente no 

âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, da prestadora dos serviços, da população. 

Também estão envolvidos setores específicos da sociedade de Contagem; tais 

como: câmara de vereadores municipal, Câmara de Dirigentes Lojistas, 

Representação local do Movimento Nacional de Catadores de materiais Recicláveis 

– MNCR, Associações de Indústrias, Associações de Catadores, Conselhos 

Municipais, salientando os de Meio Ambiente e Saneamento Básico, Organizações 

Não Governamentais – ONGs ligadas aos temas ambientais e urbanos, entre 

outros).  

 

A responsabilidade pelas principais etapas no manejo dos materiais recicláveis 

secos e orgânicos são apresentadas nos Quadros 106 e 107: 
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Quadro 106: Etapas e Responsabilidades para a Coleta Seletiva. 
Etapa Responsável Ações Gerais 

Acondicionamento 

População em geral, 
estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, 
grandes geradores e outros 

geradores específicos;  

 Deverão realizar a segregação na fonte e dispor adequadamente à coleta seletiva, 
conforme diretrizes municipais e conforme frequências de coleta estabelecidas em cada 
distrito. 
 A disposição à coleta dos materiais deverá contemplar a utilização de todos os meios 
para coleta, como o modelo porta-a-porta e também dispor os resíduos à coleta nos LEV‟s e 
LEV‟s dispostos no município. 
 Grandes geradores atenderão às regulamentações municipais ou outras pertinentes 
devendo ser os responsáveis pelo manejo de seus volumes gerados.  

Coleta Seletiva e 
Transporte 

Prefeitura, prestadores de 
serviços de coleta seletiva, 

cooperativa de catadores para 
grandes geradores ou 
geradores específicos;  

 Deverá prestar a coleta seletiva e transporte dos resíduos, conforme frequências 
estabelecidas, priorizando a qualidade e eficiência da coleta e garantindo saúde e proteção ao 
trabalhador envolvido na coleta.  
 Grandes geradores e prestadores de serviços de coleta específicos atenderão às 
regulamentações municipais ou outras pertinentes. 

Triagem Cooperativas/Associações;  

 Deverão prestar a triagem dos materiais com eficiência de produtividade, garantindo 
máxima separação de materiais reaproveitáveis, com foco na diminuição gradativa dos índices 
de rejeitos, garantindo saúde dos associados no ambiente de trabalho e sustentabilidade de 
renda a todos os associados. 

Comercialização 

Rede de Comercialização, 
indústrias recicladoras, 

associações de 
catadores/cooperativas.  

 A comercialização deve prevalecer o interesse em sustentabilidade ambiental e 
econômica da renda dos catadores associados. 
 Deve garantir comercialização e destinação de todos os tipos de materiais recicláveis, 
independente da variação do mercado e valores de venda dos mesmos ao longo do ano. 
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Quadro 107: Responsabilidades envolvendo a Coleta Seletiva. 
Etapa Responsável Ações Gerais 

Educação Ambiental e 

Capacitação técnica  

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, 

Secretaria Municipal de 

Educação, outras secretarias, 

Vigilância Sanitária, entidades, 

ONG‟s, estabelecimentos 

comerciais e prestadores de 

serviços. 

 Ações de educação ambiental devem atender a toda população e segmentos sociais 

com vistas à continuidade da mobilização social e participação no programa de coleta 

seletiva, utilizando-se de metodologias e instrumentos inovadores e os tradicionais em todo 

horizonte de planejamento, viabilizando seus objetivos.  

 Capacitação técnica de funcionários, colaboradores, servidores, catadores, entre 

outros envolvidos.  

Definição de diretrizes, 

legislações e regramentos 

técnicos municipais para a 

coleta seletiva 

Prefeitura Municipal 

 Definição de legislações, resoluções, normas, procedimentos que regulamentem os 

serviços prestados à população e definam responsabilidades para grandes geradores, 

geradores específicos e outras necessidades específicas de planejamento a gestão. 

 Definição de mecanismos de atuação na mobilização social e definições inerentes à 

atuação das associações de catadores e dos órgãos ligados ao manejo de resíduos sólidos 

no município. 

 Regulamentação das responsabilidades dos grandes geradores e pagamento pelos 

serviços ambientais e de coleta e destinação de resíduos sólidos garantindo sustentabilidade 

econômico financeira dos cofres públicos.  

Regulação e Fiscalização 

dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos, incluída 

a coleta seletiva 

Agência Reguladora de 

Saneamento e/ou Resíduos 

Sólidos 

 Fiscalizar e Regular os serviços ligados ao manejo de resíduos da coleta seletiva 

 Fazer a regulação de contratos e convênios no âmbito da coleta seletiva; 

 Elaboração de normas e resoluções sobre o tema de resíduos sólidos em nível local; 

 Garantir a qualidade de prestação dos serviços à população em geral.  
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O Decreto Federal n° 7.404/2010 que regulamenta a Lei n°12.305/2010 da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, neste mesmo sentido, já obriga os consumidores a 

aderir à coleta seletiva quando implantada em nível municipal: 

 
Art. 6°.  Os consumidores são obrigados, sempre que 
estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou quando instituídos 
sistemas de logística reversa na forma do art. 15, a 
acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os 
resíduos sólidos gerados e a disponibilizar 
adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis para coleta ou devolução. 

 

O gestor de resíduos sólidos municipais, em parceria com o operador dos serviços, 

deverá atuar diretamente nas ações previstas no Plano de Coleta Seletiva, focados 

na necessidade de forte acompanhamento do planejamento, operacionalização e 

fiscalização da etapa de coleta, bem como das condições legais e ambientais dos 

locais que irão receber os materiais da coleta seletiva. 

 

A Vigilância Sanitária e Ambiental Municipal, à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

também possuem responsabilidades na fiscalização quanto ao manejo de resíduos 

sólidos da coleta seletiva. Assim, as ações de fiscalização estabelecidas no presente 

Plano são de competência da parceria destes órgãos municipais.  

 

Caberá à Administração Municipal a elaboração e aprovação de decretos e 

instrumentos legais para a formalização do Programa Municipal de Coleta Seletiva e 

Reciclagem, incluído os resíduos orgânicos, devendo contemplar os direitos das 

Associações e Cooperativas de catadores garantidos por lei, incentivando a inserção 

dos catadores.  

 

Mesmo havendo responsabilização de forma “mais” direta de alguns dos entes da 

administração pública já citados acima, não se pode esquecer que várias outras 

secretarias municipais e órgãos podem ter papel no desenvolvimento das ações de 

coleta seletiva, pois se trata de um tema multidisciplinar, fazendo com que sejam 

mais eficientes e de sucesso em todo o horizonte de Plano, auxiliando assim no 

atendimento às metas propostas.  
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Secretarias municipais, tais como a de Educação, Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Desenvolvimento Social e da 

Habitação e a de Trabalho e Geração de Renda, pertencentes ao Poder Público 

Municipal, podem ter ações integradas visando edificar os principais objetivos da 

Coleta Seletiva no município.  

 

Destaca-se que na formalização do presente Plano de Coleta Seletiva, o município 

de Contagem poderá formar um grupo de especialistas e gestores que venham a 

discutir as ações quanto à coleta seletiva e as maneiras para a colocação em 

práticas as estratégias aqui definidas. Este grupo pode ser formado apenas pelas 

diversas secretarias que podem ter atitudes quanto ao programa de coleta seletiva 

ou ainda ser ampliado, inclundo entidades privadas, comércio e indústria, ONG‟s, 

representantes dos catadores e trabalhadores da coleta seletiva e/ou convencional, 

educadores, estudantes, enfim, todos aqueles que tenham influência ou sofram 

influência positiva quanto ao desenvolvimento da coleta seletiva no município.  

 

Sugere-se a definição de um Comitê Intersetorial e/ou Municipal para a Coleta 

Seletiva, a ser definido através de Decreto ou Lei Municipal, com desenvolvimento 

de um Estatuto específico, o qual defina suas linhas e modos de atuação. É 

interessante que seja apenas consultivo, visando não causar engessamento das 

ações diretas e executivas a serem tomadas pela municipalidade quanto à coleta 

seletiva.  

 

Esse grupo e/ou comitê poderá participar das principais políticas frente à coleta 

seletiva, as ações necessárias, as estratégias podendo ainda desenvolver, de forma 

mais detalhada, os programas aqui elencados ou definidos pela Secretaria gestora 

da coleta seletiva. 

 

No tocante às Secretarias municipais, contudo, pode-se destacar que as diversas 

atuações destas podem ser integralizadas, pois não é possível tratar do 

desenvolvimento de sucesso do Programa de coleta seletiva sem tratarmos, por 

exemplo, da participação da Secretaria e Educação nas ações, ou das políticas de 

assistência social ligadas aos catadores na triagem, por exemplo, ou dos catadores 

informais que ainda existam pela cidade.  
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Por isso, a seguir algumas diretrizes para que haja um comprometimento integral de 

ações no desenvolvimento do presente Plano: 

 

 As ações de coleta seletiva e/ou de educação ambiental para a coleta seletiva 

devem ser objeto de atuação da Secretaria de Educação, por exemplo: frente 

aos planos de ensino da educação formal (inserção curricular), na formação 

dos professores da rede municipal de ensino, no fomento à disponibilização 

de LEV‟s – locais de entrega voluntária junto às unidades escolares, nas 

ações de educação formal para adultos e jovens, bem como nas ações que a 

Educação possua frente à educação informal (Comunidade em geral), 

integralizadas com as ações de Educação Ambiental já realizadas pela 

SEMAS.  

 As ações de coleta seletiva devem fomentar a inclusão de catadores 

informais junto ao sistema, por exemplo, para atuação junto aos galpões que 

serão implantados no horizonte de Plano. Por isso, a Secretaria de Defesa 

Social e de Desenvolvimento Social e Habitação devem estabelecer ações 

para (por exemplo): identificar pessoas ligadas ao manejo de resíduos 

recicláveis informais, atender ao encaminhamento dessas pessoas ao 

trabalho organizado e assistido frente às cooperativas e/ou associações 

existentes (ou que venham a ser criadas); fomentar à capacitação dessas 

pessoas ao trabalho e a novas formas de geração de renda, incluída a 

participação no programa de coleta seletiva; prestar auxílio no 

desenvolvimento de políticas e ações municipais quanto à coleta seletiva, 

dentro de suas linhas de atuação, em especial na questão de assistência 

social junto aos galpões e demais unidades pertencentes ao manejo de 

resíduos em que atuem trabalhadores ou catadores; 

 As ações para a coleta seletiva devem ser contínuas em relação aos 

catadores já inclusos no sistema que atuem na triagem, por exemplo. 

Assistência social, psicológica, médica, devem ser foco da municipalidade, 

através da atuação das Secretarias municipais responsáveis, tais como: 

Saúde, Defesa Social, Assistência Social, Educação, Trabalho e Geração de 

Renda, que atuem de forma integrada com a Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS.  
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10.5.2. Projeto de Capacitação Técnica 
 

Propõe-se para Contagem a implantação de um projeto de capacitação com vistas a 

promover a efetiva implementação e operacionalização da Coleta Seletiva no 

município, no âmbito do Plano de Coleta Seletiva – PMCS. 

 

Outro objetivo do projeto é buscar a abordagem devida dos procedimentos 

adequados para a execução dos serviços relacionados ao manejo de resíduos 

sólidos para a coleta seletiva, reduzindo os impactos ambientais.  

 

A capacitação visa englobar os setores administrativos e técnicos, que integram o 

nível estratégico, das organizações municipais que atuam diretamente nas ações 

estratégicas relacionadas à operacionalização da Coleta Seletiva. 

 

O público alvo do Programa de capacitação técnica é: 

 

a) Motoristas da Coleta e Supervisores; 

b) Garis e Supervisores; 

c) Catadores de materiais recicláveis; 

d) Auxiliares Operacionais da Limpeza Pública e Encarregados; 

e) Catadores visando à operacionalização efetiva do sistema de coleta seletiva; 

f) Gestores e servidores municipais envolvidos com a coleta seletiva. 

 

O conteúdo programático compreenderá aspectos genéricos relacionados aos 

resíduos e às questões ambientais, visando à sensibilização dos colaboradores e 

servidores e dos catadores, assim como, aspectos específicos relacionados às 

tarefas a eles designadas para a operacionalização do sistema de coleta seletiva.  

 

Os temas genéricos são: 

 

 Noções da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e Metas estipuladas 

para o município relativas ao desvio de resíduos dos aterros sanitários; 

 Ciclo "positivo" dos resíduos, o papel de cada ator neste cenário e a 

responsabilidade de cada servidor;  
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 As estratégias da Prefeitura de Contagem para o atendimento da PNRS; 

 Lei de crimes ambientais; 

 Motivação das equipes. 

 

No Quadro 108 apresentam-se as principais ações do Programa de Capacitação. 

  
Quadro 108: detalhamento do Projeto de Capacitação Técnica para implementação do 

PMGIRS. 

Projeto Público 
Alvo Ações Prazo 

Projeto de 
Capacitação 

Técnica  

Gestores 
Municipais   

  

Montar grupo de trabalho com os principais gestores 
municipais envolvidos no gerenciamento dos resíduos 
sólidos, envolvendo as secretarias de meio ambiente, 
secretaria de serviços municipais e vigilância sanitária, entre 
outras correlatas. 

Ano 1 
em 

diante 
 

Discutir em encontros os seguintes temas:  
• Noções da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) 
e Metas estipuladas para o município relativas ao desvio de 
resíduos dos aterros sanitários; 
• Ciclo "positivo" dos resíduos, o papel de cada ator neste 
cenário e a responsabilidade de cada servidor; 
• Lei de crimes ambientais; 
• Motivação das equipes. 

Capacitar os gestores municipais quanto à utilização dos 
indicadores de desempenho operacional 

Realizar treinamento e capacitação a cada nova contratação 
de colaborador, funcionário ou servidor que atue no sistema 
operacional  

 Geradores 
sujeitos a 

elaboração 
do PGRS e 

logística 
reversa 

 Realizar cursos de capacitação sobre a responsabilidade 
de elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e diretrizes sobre a logística reversa.  

 

10.5.3. Indicadores de Monitoramento do Plano de Coleta Seletiva 
 

Indicadores são ferramentas essenciais para guiar a ação e subsidiar o 

acompanhamento e a avaliação do progresso, viabilizando o acesso a informações 

relevantes geralmente retidas a pequenos grupos ou instituições, assim como 

apontando a necessidade de geração de novos dados (IBGE, 2004). 
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A utilização de indicadores tem utilidade na medida em que está vinculada à 

obtenção de dados periódicos de cada variável, com base em um monitoramento 

eficaz, tornando efetiva a confiabilidade das informações obtidas.  

 

Desta forma, o uso de indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos relacionados com a Coleta Seletiva 

tem como objetivo: 

 Garantir o monitoramento dos serviços; 

 Avaliar as condições e tendências; 

 Permitir o acompanhamento do cumprimento dos objetivos, metas e ações 

fixadas neste PMCS; 

 Permitir identificar as carências do sistema de coleta seletiva de resíduos 

sólidos; 

 Facilitar as atualizações nas revisões, que devem ser elaboradas a cada 04 

anos; 

 Servir como ferramenta de auxílio a ações de educação ambiental e 

sensibilização; 

 Antecipar condições e tendências futuras. 

 

Como instrumentos de avaliação do PMCS de Contagem serão adotados os 

Indicadores utilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) para o manejo de resíduos sólidos, além outros indicadores não abordados 

pelo sistema, tais como: o custo da coleta seletiva em relação aos custos totais com 

manejo de RSU, Taxa de rejeitos em relação à massa total coletada pelo sistema de 

coleta seletiva de resíduos recicláveis secos, programas de compostagem na fonte 

geradora, entre outros.  

 

O Quadro 109 a seguir apresenta os indicadores propostos para a avaliação e 

monitoramento da implantação do PMCS. Estes indicadores devem ser adotados 

pela administração pública como mecanismos de avaliação e monitoramento dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos relacionados à Coleta Seletiva. 
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Quadro 109: Indicadores sobre coleta seletiva. 

 Identificação Descrição Unidade Ano 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

In
di

ca
do

re
s 

so
br

e 
C

ol
et

a 
Se

le
tiv

a 
e 

Tr
ia

ge
m

 

I030 
Taxa de cobertura da Coleta 

Seletiva porta-a-porta em relação à 
pop. Urbana 

% - - - - - 0,4 1,62 1,87 

I031 

Taxa de recuperação de materiais 
recicláveis (exceto orgânica e 

rejeitos) em relação à quantidade 
total (RDO + RPU) coletada; 

% 0,4 0,5 0,5 0,8 - 0,48 3,73 0,52 

I032 

Massa recuperada per capita de 
materiais recicláveis (exceto matéria 

orgânica e rejeitos) em relação à 
população urbana; 

Kg/habitante/ano 1,4 1,6 1,8 2,21 - 2,49 14,18 2,34 

I053 

Taxa de material recolhido pela 
coleta seletiva (exceto orgânico) em 

relação à quant. total coletada de 
resíduos sólidos domésticos. 

% - - 0,6 0,82 0,28 0,5 3,78 0,57 

I034 Incid. de papel/papelão sobre total 
mat. recuperado % 78,8 57,18 81,3 83,59 - 81,52 52,62 26,67 

I035 Incidência de plásticos no total de 
material recuperado; % 11,8 38,17 11,9 12,21 - 11,43 41,75 46,67 

I038 Incidência de metais no total de 
material recuperado; % 9,4 4,66 6,8 4,16 - 6,18 3,18 20,00 

I039 Incidência de vidros no total de 
material recuperado; % 0,0 0 0,0 0 - 0 0,22 3,33 

I040 

Incidência de outros materiais 
(exceto papel, plástico, metais e 

vidros) no total d material 
recuperado. 

% 0,0 0 0,0 0,05 - 0,87 2,22 3,33 

I054 
Massa per capita de materiais 

recicláveis recolhidos via coleta 
seletiva. 

Kg/habitante/ano - - 1,9 2,2 0,76 2,57 14,23 2,37 

Fonte: SNIS, 2015.
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10.5.4. Meios a serem utilizados no controle e fiscalização 
 

Para o controle e a fiscalização do cumprimento das metas de desvio e dos 

programas, projetos e ações propostos pelo Plano de Coleta Seletiva são:  

 

 Controle Quali-quantitativo de Resíduos Sólidos Domiciliares  
 

Para o Controle Quantitativo deverá existir um controle mensal sobre valores de 

resíduos, referente:  

 

a) Quantidade coletada pela coleta domiciliar e coleta seletiva municipal, 

separadamente; 

 

b) Quantidade de resíduos secos após a triagem (de todos os locais que recebem 

material da municipalidade), proveniente da coleta seletiva municipal; 

 

c) Quantidade de resíduos secos que são comercializados por empresas 

instaladas no município e que recebem material de catadores autônomos 

(depósitos sucateiros); 

 

d) Quantidade gerada e coletada de forma autônoma dos grandes geradores de 

resíduos sólidos, a serem definidos e fiscalizados conforme definido em lei 

municipal.  

 

e) Quantidade recepcionada e tratada de resíduos orgânicos nos pátios de 

compostagem a serem implantados.  

 

f) Quantidade de resíduos orgânicos manejados pelas entidades e/ou empresas 

atuantes no município de Contagem (cadastradas e/ou autorizadas pelo 

município).  

 

g) Quantidade de resíduos verdes coletados e manejados nos pátios de 

compostagem do município.  
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Para a análise qualitativa deverá ser realizada a caracterização dos resíduos sólidos 

domiciliares através da determinação da composição gravimétrica, conforme 

metodologia utilizada no presente Plano.  

 

Este estudo deverá ser realizado anualmente, para se verificar o comportamento dos 

resíduos gerados no município. 

 

A partir deste estudo, se os dados utilizados para as metas de desvio se mostrarem 

muito discordantes deverão ser revistas às metas visando adequação da quantidade 

de materiais recicláveis gerados no município.  

 

 Monitoramento da Coleta Seletiva porta-a-porta 
 

Para o monitoramento da coleta seletiva porta-a-porta deverão ser instalados e 

mantidos em perfeito estado de funcionamento, dispositivos eletrônicos de 

rastreamento nos veículos coletores. Através deste dispositivo poderá ser verificado 

em tempo real se as equipes de coleta estão cumprindo os setores definidos.  

 

Através deste mecanismo pode-se apurar com mais agilidade eventuais 

reclamações da população com relação a não execução do serviço.  

 

 Controle da Qualidade do Serviço de Coleta Domiciliar 
 

Deverá ser criado um sistema de controle da qualidade da coleta de resíduos sólidos 

domiciliares devendo estabelecer o procedimento de coleta de dados e de pesquisa 

junto aos usuários do serviço (população atendida) e junto à fiscalização, que 

permitam o levantamento e sistematização de dados necessários para verificar a 

qualidade do serviço que tem sido prestado. 

 

Esse controle ocorrerá em nível gerencial da operadora e com participação da 

SEMAS verificando constantemente os procedimentos da empresa executora, as 

principais reclamações com levantamento e sistematização das ocorrências, das 

deficiências e fragilidades do operacional. A partir disso, ocorrerá a definição de 
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estratégias e ações administrativas, gerenciais e operacionais para a melhoria das 

atividades prestadas à população.  

 

 Renovação/Obtenção de Alvarás de Funcionamento e Licenças 
Ambientais 

 

Todos os galpões de triagem vinculados ao Programa de Coleta Seletiva Municipal 

deverão possuir as documentações legais em dia. Exemplifica-se a necessidade de 

obtenção de Alvará de Funcionamento dos depósitos de Sucateiros e Licença 

Ambiental dos locais que recebem os resíduos da coleta seletiva (Associações de 

Catadores). 

 

10.5.5. Ações Preventivas e Corretivas 
 

Quando verificada alguma anormalidade no sistema de Coleta Seletiva a 

Administração Municipal deverá tomar as medidas cabíveis para que os serviços 

voltem à normalidade no menor tempo possível.  

 

As principais ações corretivas e preventivas a serem aplicadas no sistema de coleta 

seletiva estão apresentadas no Quadro 110.    

 
Quadro 110: Ações preventivas e corretivas para a Coleta Seletiva. 

Ocorrência Ação preventiva Ação Corretiva 

 

Resíduos dispostos 

para a coleta seletiva 

misturados 

Execução dos Programas de 

Educação Ambiental junto à 

população 

Advertência ao imóvel gerador do 

resíduo 

Paralisação do serviço 

de coleta seletiva 

Dialogar com funcionários que 

realizam a coleta apurando as 

eventuais necessidades e 

reinvindicações. 

Contratação de empresa terceirizada 

em caráter emergencial 

 

Falhas ou não 

regularidade no Serviço 

de Coleta Seletiva 

Implantação de dispositivos 

eletrônicos de rastreamento 

nos veículos coletores (GPS) 

para acompanhamento e 

fiscalização 

Verificação das responsabilidades e 

autuação dos responsáveis.  
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Ocorrência Ação preventiva Ação Corretiva 

Paralisação de uma 

Unidade de Triagem 

 

Dialogar com os locais 

parceiros visando uma 

sistemática de entrega dos 

materiais evitando acúmulo nas 

unidades com manutenção de 

atendimento mínimo na 

triagem.  

Enviar os materiais para outras 

Unidades de Triagem Parceiras 

Acidentes de Trabalho 

em Unidades de 

Triagem 

Obrigatoriedade de 

atendimento às Normas 

Regulamentadoras – NR‟s 

pertinentes, implementação de 

medidas de proteção coletiva e 

medidas de proteção individual 

(EPI‟s). Aquisição apenas de 

equipamentos e máquinas com 

medidas de proteção 

compatíveis ao seu uso nas 

unidades. Acompanhamento 

técnico na área de segurança 

operacional e higiene do 

ambiente de trabalho das 

unidades.  

Prestar atendimento imediato a vitima 

do acidente. Executar ações 

corretivas vinculadas ao acidente 

ocorrido, de modo a evitar 

reincidência.  

 

Não cumprimento das 

metas de desvio nas 

Unidades de Triagem 

Acompanhamento e 

Monitoramento das Unidades 

de Triagem  

Prioridade de envio dos materiais 

recicláveis para as Unidades que 

trabalhem com produtividade 

adequada. 

 

10.5.6. Participação do Poder Público na Coleta Seletiva e na Logística 
Reversa 

 
Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por: produtos 

eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, 

mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os 

agrotóxicos (seus resíduos e embalagens). 

 
No caso do presente PMCS não é objeto a definição de planejamentos específicos 

para o tema da logística reversa, o qual já foi tratado no Plano Municipal de Gestão 
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Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS.  No entanto, algumas informações frente 

ao cenário atual e sobre o tema podem ser apresentadas.  

O Art. 33 da Lei n0 12.305/2010 estabelece que: 

 
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso 
pelo consumidor, de forma independente do serviço público 
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores e comerciantes. 

 

Ainda, é importante citar que: 

 
Art. 33, § 7o: Se o titular do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo 
setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 
empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade 
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a 
que se refere este artigo, as ações do poder público serão 
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada 
entre as partes. 

 

Cabe ainda citar que a Política estabelece o esquema da logística reversa também 

para as embalagens: 
 

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos 
setoriais e termos de compromisso firmado entre o poder 
público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput 
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. 

 

Atualmente, no Brasil, já estão firmados dentro do âmbito da logística reversa 

acordos setoriais para: embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes 

de vapor de sódio, mercúrio e luz mista e embalagens em geral (Ministério do Meio 

Ambiente - MMA, com base até dezembro de 2015).  

 

Entre tais acordos, o que mais impacta o município é o acordo setorial recentemente 

firmado frente às embalagens (de produtos não perigosos) em geral, estabelecido 
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em novembro de 2015. Isto porque grande parte do percentual de resíduos sólidos 

gerados no município é composta por embalagens.  

 

Ao observar o estudo gravimétrico da coleta convencional realizado no PMCS, por 

exemplo, pegando-se as frações de papelão, papel misto, vidro, plásticos moles e 

duros e tetrapack o percentual gerado é da ordem de 35% do total. Tais materiais 

comumente são utilizados como embalagens.  

 

O acordo setorial firmado entre o Ministério do Meio Ambiente (representando da 

União) e entidades, empresas e associações (grupo denominado “Coalizão”1 é ainda 

incipiente frente aos desafios acerca da coleta seletiva e manejo de embalagens em 

geral.  

 
1Coalizão: significa o conjunto das empresas relacionadas no Acordo setorial que realizará 

ações para a implementação do Sistema de Logística Reversa das Embalagens que 

compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis (Acordo Setorial 

Embalagens, 2015). 
 

O acordo prevê duas fases de implementação do sistema de logística reversa de 

embalagens com responsabilidades para cada setor visando o atendimento de 

metas estabelecidas, sendo a principal meta a redução em 22% das embalagens 

dispostas em aterros até o ano de 2018 e, a criação de sistema de estruturação de 

benfeitorias e melhorias e aquisição de equipamentos no setor de manejo de 

resíduos, especialmente envolvendo a participação de cooperativas ou outras 

formas de associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 

constituídas por pessoas baixa renda (nos termos do Art. 40 do Decreto n° 

7.404/2010).  

 

Importante citar que o acordo (Fase 1) privilegiou apenas algumas cidades 

brasileiras sendo as 12 cidades sede da Copa do Mundo de Futebol ocorrida em 

2014: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Belo 

Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Salvador (BA), Recife (PE), Natal 

(RN), Brasília (DF) e Fortaleza (CE). 
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As principais ações do acordo setorial são: 

 

 Adequação e ampliação da capacidade produtiva de cooperativas; 

 Aquisição de máquinas e equipamentos a serem destinados às cooperativas 

participantes; 

 Viabilização de ações de capacitação de catadores nas cooperativas 

participantes; 

 Fortalecimento de parcerias entre a indústrias e comércio na consolidação do 

uso de LEV‟s em estabelecimentos comerciais e ambientes de circulação de 

pessoas;  

 Ampliação das primeiras ações estabelecidas no acordo (na primeira fase) para 

outros municípios brasileiros (Fase 2).  

 

A segunda fase descrita como ampliação das ações para outras cidades como forma 

de implementação nacional do acordo setorial de embalagens não ficou estabelecida 

no acordo em sua versão assinada em novembro de 2015. Essa definição ocorrerá 

após o término da primeira fase, com duração de 24 meses. O município de 

Contagem, portanto não está entre as cidades que receberão ações do acordo (ao 

menos no período de 2 anos). 

 

O acordo setorial previu ainda responsabilidades para a União, os consumidores, as 

empresas, os fabricantes e importadores, distribuidores e comerciantes e para os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

No que tange a esta última esfera o acordo reiterou o entendimento de que a 

responsabilidade e a gestão compartilhada dos resíduos sólidos é ainda do poder 

público inclusive no que se refere á organização e a prestação direta ou indireta dos 

serviços estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos.  

 

O acordo definiu que não haverá ressarcimento ao poder público municipal dos 

custos relativos às atividades provenientes do serviço publico de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, ficando assim o prestador de serviço municipal ainda à 
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margem do acordo e responsável diretamente pelo manejo de destinação adequada 

dos resíduos de embalagens.  

 

10.5.7. Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública – 
MOVA-SE 

 

A administração pública tem a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das 

questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais 

padrões de produção e consumo, os objetivos econômicos, inserindo componentes 

sociais e ambientais.  

 

Diante dessa necessidade as instituições públicas têm sido motivadas a implementar 

iniciativas específicas e desenvolver programas e projetos que promovam a 

discussão sobre desenvolvimento e a adoção de uma política de Responsabilidade 

Socioambiental do setor público.  

 

Nesse sentido, em uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente - MMA de 

promover a internalização dos princípios de sustentabilidade socioambiental nos 

órgãos e entidades públicas, em 1999 foi desenvolvida e está sendo implantada a 

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, que se tornou o principal 

programa da administração pública de gestão socioambiental.  

 

As diretrizes da A3P se fundamentam nas recomendações do Capítulo IV da 

Agenda 21, que indica aos países o:  

 
“Estabelecimento de programas voltados ao exame dos 
padrões insustentáveis de produção e consumo e o 
desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de 
estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de 
consumo”. No Princípio 8 da Declaração da Rio/92, que 
afirma que “os Estados devem reduzir e eliminar padrões 
insustentáveis de produção e consumo e promover 
políticas demográficas adequadas” e, ainda, na 
Declaração de Johanesburgo, que institui a “adoção do 
consumo sustentável como princípio basilar do 
desenvolvimento sustentável”. 
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Entretanto, o município de Contagem, conforme mostrou o diagnóstico, já tem 

desenvolvido um projeto nos moldes da Agenda Ambiental A3P do MMA com a 

denominação de “MOVA-SE”, criado para conscientizar e sensibilizar os servidores 

públicos para adotar um papel de corresponsabilidade na gestão de resíduos 

sólidos, por meio da redução do consumo, reaproveitamento dos materiais, 

identificação e separação dos recicláveis no ambiente de trabalho. 

 

Neste sentido o presente PMCS, tem como objetivo o de que o município possa 

continuar aprimorando o Projeto MOVA-SE em toda cadeia de instituições, órgãos e 

setores da Administração Pública em que possa ser implantado, difundido e 

adaptado. 

 

Deverão ser objetivos do Programa: 

 

 Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais;  

 Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos 

institucionais;  

 Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a 

adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração 

pública;  

 Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela 

execução das atividades de caráter administrativo e operacional;  

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 

 

Suas principais ações deverão consistir em: reduzir o consumo de papel; evitar 

impressões desnecessárias; reaproveitamento do papel, como por exemplo, em 

blocos de rascunho, impressão no verso e anverso do papel; substituição de copos 

descartáveis por canecas duráveis; consumo consciente da energia elétrica, 

desligando computadores e apagando as luzes quando não estiverem sendo 

utilizados; evitar o desperdício da água, buscar parcerias especializadas na coleta 

de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e também para o recolhimento de óleo 

de cozinha; uso com moderação clipes, grampos, bilhetes e envelopes; além de 
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implantar sistema de coleta seletiva; incentivando os funcionários a contribuírem e 

jogar os resíduos no local certo. 

 

Devem ser realizadas: campanhas internas, murais educativos, tags, flyer e adesivos 

de divulgação, e-mails e palestras. O projeto deverá ser continuado sob gerência da 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS; Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e no Instituto de Planejamento Urbano.  

 

O Programa MOVA-SE deve ser estendido a todas as repartições públicas, 

prioritariamente àquelas ligadas à Administração Municipal Direta, ao longo de todo 

o horizonte de Plano. Pode ser incorporada à forma de gestão pública municipal, 

através de uma lei municipal ou decreto municipal, por exemplo.   

 

10.5.8. Periodicidade de Revisão do Plano 
 

Recomenda-se que o Plano Municipal de Coleta Seletiva tenha seu conteúdo 

revisado, no máximo a cada 4 anos, de acordo com a vigência do Plano Plurianual 

do Município.  Deste modo, observando o quadriênio 2017-2020 e o primeiro ano de 

planejamento do PMGIRS como sendo 2017, a primeira revisão do Plano deverá 

ocorrer em 2020, compatibilizando com os Planos Plurianuais.  

 

10.5.9. Sistema de Cálculo de Custo da Prestação dos Serviços Públicos 
de Manejo dos Resíduos Sólidos da Coleta Seletiva 

 

O custo da prestação do serviço de coleta seletiva devera ser calculado no âmbito 

da taxa de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana. A forma de cobrança 

desses serviços, segundo a Lei de Saneamento Básico, n° 11445/2007, se dá 

enquanto taxa ou tarifa.  

 

Desta maneira, considerando o conjunto de atividades que compreende a “Taxa de 

Coleta de Lixo”, a coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis são formas de 

tratamento do lixo através da destinação para a reciclagem. Lembrando também que 

os resíduos enviados para a reciclagem representam ganhos financeiros com a 

quantidade de resíduos que deixaram de ser enviados para aterro sanitário.   
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No âmbito de Contagem, diagnosticou-se que até 2017 não havia cobrança pela 

prestação dos serviços ligados a manejo de resíduos sólidos urbanos executada 

pela Administração Municipal, o que durou muitos anos. Não havia também 

cobrança no IPTU – Imposto sobre a propriedade Territorial Urbana, como é 

comumente visto no cenário nacional. Essa questão causou uma problemática séria, 

pois a administração municipal arcou por vários anos com todas as despesas 

operacionais através de orçamento geral que vem de fontes diversas. Sabe-se que o 

custo envolvendo serviços de saneamento, não obstante no manejo de resíduos 

sólidos urbanos é elevado. No entanto, em 2017 o município passou novamente a 

cobrar IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos. 

 

A Política Federal de Saneamento Básico – Lei n° 11.445/2007 tem como um de 

seus princípios fundamentais (Art. 2°, Item VII) que os serviços de saneamento 

possuam eficiência e sustentabilidade econômica. No âmbito desta política os 

serviços ligados à coleta seletiva e triagem dos materiais bem como ações de 

tratamento são consideradas atividades do serviço público de manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana. Assim: 

 
Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a 
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre 
que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 
serviços: (...) 
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: 
taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade 
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades; 

 

As condições de sustentabilidade e equilíbrio financeiro na prestação dos serviços, 

sob regime de eficiência, incluem (Art. 11, Inciso 2°): 

 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-
financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, 
incluindo: 
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 
c) a política de subsídios; 

 

Por isso, o município de Contagem deve manter estabelecido, através de lei 

municipal, sistema de cobrança quanto aos serviços públicos prestados no âmbito 
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do manejo de resíduos sólidos, considerando-se as etapas operacionais e custos 

dos serviços relacionados à coleta seletiva e destinação dos materiais. O Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos - PLANARES (MMA, 2012), entretanto, recomenda 

que a cobrança pelos serviços seja desvinculada do IPTU.  

 

Esse mecanismo de pagamento deve ser definido no âmbito municipal com a 

participação da entidade de regulação dos serviços de saneamento, no caso uma 

agência reguladora, conforme prevê a Lei n° 11.445/2007. Neste âmbito, cabe ainda 

mencionar sobre o reajuste sistemático de tarifas e taxas, no caso da analise 

econômico e financeira da prestação dos serviços também com apoio e validação da 

agência reguladora. 

 

A execução de cobranças pelo município deverá ser mantido em todo horizonte de 

planejamento, visando dar condições de implementação de programas, projetos e 

ações definidas no presente Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS, bem como 

propiciar a prestação continuada e de qualidade dos serviços que envolvem o 

manejo de resíduos da coleta seletiva e outros serviços. 

 

Para tal, a instituição de tarifas e taxas, deve seguir as seguintes diretrizes conforme 

estabelece a Lei n° 11.445/2007 em seu Art. 29: 

 
I - prioridade para atendimento das funções essenciais 
relacionadas à saúde pública; 
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa 
renda aos serviços; 
III - geração dos recursos necessários para realização dos 
investimentos, objetivando o cumprimento das metas e 
objetivos do serviço; 
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de 
recursos; 
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, 
em regime de eficiência; 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos 
prestadores dos serviços; 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, 
compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade 
e segurança na prestação dos serviços; 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 
§ 2o  Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários 
para os usuários e localidades que não tenham capacidade de 
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pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo 
integral dos serviços. 

 

É importante que a Administração municipal observe que a remuneração e cobrança 

devem levar em conta os seguintes fatores constantes descritos no Art. 30, de modo 

que seja compatível com a legislação tributária municipal vigente: 
 

Art. 30.  Observado o disposto no art. 29, a estrutura de 

remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento 

básico poderá levar em consideração os seguintes fatores: 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou 

quantidades crescentes de utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, 

visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da 

saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor 

renda e a proteção do meio ambiente; 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço 

em quantidade e qualidade adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, 

em períodos distintos; e 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

 

No caso do manejo de resíduos sólidos têm-se as orientações da lei em específico 

para a definição de taxas e cobrança, conforme Art. 35: 

 
Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de 

serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 

destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem 

ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por 

domicílio. 

 

O município, através de lei específica ou na própria lei que define a cobrança dos 

serviços, poderá definir mecanismos de subsídios, em especial, possibilitando 
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pagamento pelos serviços, mas considerando pessoas baixa renda, por exemplo, 

conforme discorre o Art. 31 da Lei. 

 
Art. 31.  Os subsídios necessários ao atendimento de usuários 

e localidades de baixa renda serão, dependendo das 

características dos beneficiários e da origem dos recursos: 

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou 

indiretos, quando destinados ao prestador dos serviços; 

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

quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, 

inclusive por meio de subvenções; 

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

de gestão associada e de prestação regional. 

 

A legislação de cobrança pela prestação dos serviços deve ainda estabelecer os 

critérios de reajustes e atualização de valores. Os regulamentos da Lei n° 

11.445/2007 devem também ser observados, conforme seus Art. 37, 38 e 39.  
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11. DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 
 

11.1.  OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

 

11.1.1. Setores da Coleta Seletiva 
 

Para o presente Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS foi necessário 

dimensionar os setores da coleta seletiva de forma a tornar a coleta eficaz, 

garantindo a universalização e a frequência necessária do serviço. Considerou-se 

nos dimensionamentos um sistema eficiente, minimizando recursos improdutivos e 

aproveitamento o máximo da capacidade de trabalho das equipes e dos 

equipamentos.   

 

Para o dimensionamento dos setores da coleta seletiva algumas premissas foram 

adotadas: 

 

 A unidade básica de planejamento foi o bairro, onde, através dos setores 

censitários apresentados pelo IBGE no censo de 2010, calculou-se a 

população e projetou-se a população para o Ano de 2017, sendo considerado o 

ano base nos dimensionamentos;  

 As extensões de vias urbanas utilizadas nos cálculos de dimensionamento dos 

setores da coleta seletiva foram obtidas através do cadastro técnico da 

Administração Municipal (setor de geoprocessamento);  

 A partir do cadastro e com auxílio de software de geoprocessamento calculou-

se as extensões de vias de cada bairro; 

 A partir da geração per capita de resíduos sólidos e da população estimada de 

cada bairro, pode-se obter a geração de resíduos sólidos de cada unidade de 

planejamento;  

 Considerou-se que 60% do material reciclável seco gerado (estudo 

gravimétrico) será coletado pela coleta seletiva, compatível com as metas de 

reciclagem; 
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 Considerou-se a jornada de trabalho conforme ocorre atualmente, ou seja, 

período diurno das 7:30 as 16:00. Das 8 horas de jornada de trabalho, foram 

consideradas 6,5 horas como úteis de trabalho; 

 Considerou-se a velocidade média de transporte de 30 km/h; 

 A velocidade média de coleta foi estabelecida em 6,5 km/h; 

 Considerou-se a coleta seletiva sendo realizada com caminhões 

compactadores, porem com compactação baixa, de modo a otimizar a coleta1; 

 Frequência da coleta seletiva porta a porta será semanal em todo município, 

exceto nos corredores comerciais que será diária.  

 

Para o dimensionamento dos setores de coleta, inicialmente calculou-se a frota 

necessária para a coleta em cada setor (Ns), sendo um caminhão responsável por 

um setor de coleta. O Ns foi calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Ns= (1/J)x{(L/Vc)+2x(Dg/Vt)+2x[(Dd/Vt)x(Q/C)]}  
 

Onde: 
J (h): Duração útil da jornada de trabalho da guarnição, desde a saída da garagem até o seu retorno, 

excluindo intervalo para refeições e outros tempos improdutivos; 

L (km): Extensão total de vias (ruas/avenidas) do setor de coleta; 

V (km/h): Velocidade média de coleta; 

Dg (km): Distância entre a garagem e o setor de coleta; 

Dd (km): Distância entre o setor de coleta e o ponto de descarga; 

Vt (km/h): Velocidade média do veículo nos percursos de posicionamento e de descarga; 

Q (t): Quantidade total de lixo a ser coletada no setor; 

C (t): Capacidade dos veículos de coleta, em geral, adota-se um valor que corresponde à capacidade 

nominal, considerando-se a variabilidade da quantidade de lixo coletada a cada dia; 

Ns: Número de veículos necessários no setor.  

 

A partir premissas adotadas, os setores foram definidos empiricamente, sendo 

inicialmente realizado o agrupamento de bairros (por subdistrito), considerando a 

                                            
1 Caminhões compactadores possuem tamanhos variados no mercado, podendo ser de 10 m³ até 21 m³ (os 
tamanhos mais comuns são 10, 12, 15, 19 e 21 m³). A compactação máxima é, em geral, de 4:1 nos de menor 
volume e até 5:1 para os maiores. Para o caso de resíduos recicláveis o recomendável é não utilizar a 
compactação máxima, visando preservar a qualidade dos materiais. Por isso, tem-se que, no geral, a capacidade 
em volume desses caminhões para resíduos “soltos” para um veiculo, por exemplo, de 12 m³ (médio) pode ser de 
até 48 m³.  
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distância total de vias e a quantidade de resíduos gerados (através de dados 

populacionais e geração per capita).  

 

Após a definição inicial dos setores, os mesmos foram avaliados e alguns foram 

redefinidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS de modo 

a estarem mais adequados à realidade municipal, totalizando em 76 setores de 

coleta seletiva. 

 

Considerando o planejamento estratégico da coleta seletiva em Contagem e 

priorizando a descentralização da coleta seletiva, definiu-se 12 Unidades de 

Planejamento - UP. Deste modo, buscou-se agrupar os setores em grupos de 6 

(exceto Sede e Riacho 2), de modo que cada agrupamento foi considerado uma 

Unidade de Planejamento.  

 

Destaca-se que a UP- Sede foi dividida em 11 setores em virtude da grande 

extensão de vias e quantidade a ser coletada, ainda, esta região sofre grande 

interferência do trânsito.  

 

No mapeamento a seguir pode-se observar a delimitação das unidades de 

planejamento - UP, setores, frequência, e galpão de triagem. A localização do 

galpão de triagem é genérica, sendo calculada com auxílio de software de 

geoprocessamento no centro de massa de cada UP.   

 

Do total de 76 setores de coleta seletiva, 73 foram considerados através do sistema 

porta-a-porta e 03 através de Locais de Entrega Voluntária – LEV`s  tendo em vista 

a longa distância e baixa geração de resíduos nestes setores. Deve-se recordar 

ainda que a implantação da coleta seletiva será realizada de forma gradual. 

 

Setores a serem atendidos através de LEV`s: 

 UP- Eldorado – setor 57 

  UP Industrial – Setor 71 

  UP Perobas 2 – Setor 70.  
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O Quadro subsequente apresenta em detalhes as informações sobre os setores da 

coleta seletiva. Além das informações já apresentadas no mapa, acrescenta-se ao 

distancia de vias por setor, quantidade a ser coletada, ano de implantação das 

etapas e detalhamento dos bairros inseridos nos setores.  

A quantidade a ser coletada considera a geração per capita de 0,81kg/hab.dia, deste 

valor considera-se o percentual de materiais recicláveis secos presentes nos 

resíduos de 33% (estudo gravimétrico). Ainda, aplica-se a meta de reciclagem de 

60% do total gerado de resíduos secos deverão ser encaminhados para a 

reciclagem, através da coleta seletiva. Logo, tem-se a quantidade que deverá ser 

coletada pela coleta seletiva no setor. 

 

O mapa dos setores adotados para a coleta seletiva dos materiais recicláveis secos 

em Contagem apresenta-se também no Anexo II, e, no Anexo III, os mapas 

individuais por setor. 
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Figura 147: Planejamento dos Setores da Coleta Seletiva. 

 
 Elaborado por Ampla Consultoria.  
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Quadro 111: Características dos Setores da Coleta Seletiva. 

 
* Setores em que a coleta seletiva coincide o dia com a convencional. Propor mudança no dia da convencional. 

 

Unidade de 
Planejamento Necessidade Setores 

Atendidos Bairros Frequência da Coleta 
Seletiva no Setor

Extensão de Vias por 
Setor (km)

População Estimada 
por Setor

Quantidade Estimada 
de Materiais Recicláveis 

a serem coletados (t)*

Número de Viagens 
(admitido até 5 

toneladas/viagem)

Ano de 
Implantação

Água Branca
Vila Paris
Vila Darcy Vargas
Conjunto Água Branca
Eldoradinho
Jardim das Oliveiras
Jardim Bandeirantes
Cincão (Cinco II)
Desmembramento Rafael dos Santos 2 e Outros
Inconfidentes (Parcial)
JK (parcial)

25 Cidade Jardim Eldorado (Parcial) Quarta 24,90 16.026 17,99 4
26 Cidade Jardim Eldorado (Parcial) Segunda 24,90 16.026 17,99 4

Arvoredo 1ª Seção
Arvoredo 2ª Seção
Distrito Industrial da Ressaca
Cabral 
Fazenda do Cabral e Confisco 
Jardim Balneário 
Jardim Pérola 
Parque dos Turistas 
Parque Recreio 
São Gotardo 
São Joaquim 2ª Seção 
São Joaquim 1ª Seção 
São Joaquim 3ª Seção 
Vila Santa Luzia 
Balneário da Ressaca 
Vila Maria Cristina 
Da Tijuca
Santana
Vila Francisco Mariano
São Mateus
Recanto da Pampulha
Estrela D'alva
Novo Recanto

65 Confisco (subdistrito) Sábado 30 3.023 3,40 1

Inconfidentes
Conjunto Habitacional Jardim Califórnia
Santa Cruz Industrial

8 Parque Riacho das Pedras 1ª Seção Terça 16,73 11.089 12,46 2
Riacho das Pedras (Parcial)
Conjunto Habitacional Riacho III
Riacho das Pedras Parcial
Parque Riacho das Pedras 2ª Seção (Parcial)
 Riacho das Pedras 2ª Seção (parcial)
 Riacho das Pedras (parcial) 
Vera Cruz
Granja Lempp
Conjunto Habitacional Jardim Califórnia
Parque Riacho das Pedras 1ª Seção (Parcial)
Parque Riacho das Pedras 2ª Seção (Parcial)

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

19,07 12.090 13,59

8.70422,99 9,78

9,62

9,58

10,77

10,73

10,81

9,62

10,14

11,04

13,34

Planejamento Geral dos Setores de Coleta Seletiva

Ressaca 1

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

1 ao 5

Quarta

Quinta

21,47 9024

13,87 9.823

16,76

11,84

10,40

10,34

Perobas 1

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

1 ao 5

Riacho 1

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

6 ao 10

5 Sexta

6 Quarta

7 Segunda

1 Quinta

2 Sábado

9

3 Terça

24 Sexta

4 Segunda

54* Terça

55* Quinta

40 Sábado

10

11 Sexta

21,41 8.556

21,34 8.525

23,99 9.581

22,86 9.617

20,34

16,44 9.549

11.869

8.554

16,40 10530

15,87 9.248

15,26 9.198
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* Setores em que a coleta seletiva coincide o dia com a convencional. Propor mudança no dia da convencional. 

Unidade de 
Planejamento Necessidade Setores 

Atendidos Bairros Frequência da Coleta 
Seletiva no Setor

Extensão de Vias por 
Setor (km)

População Estimada 
por Setor

Quantidade Estimada 
de Materiais Recicláveis 

a serem coletados (t)*

Número de Viagens 
(admitido até 5 

toneladas/viagem)

Ano de 
Implantação

20 Santa Cruz Industrial Terça 19,14 9.468 10,64 2
Da Glória
Parque Belo Horizonte Industrial 
Das Oliveiras
Novo Eldorado (Parcial)
Inconfidentes (parcial)
JK (parcial)
Cidade Jardim Eldorado (Parcial)

22 Novo Eldorado (Parcial) Quinta 19 10.440 11,74 2
23 Novo Eldorado (Parcial) Sábado 10,5 6.280 7,06 1

Conjunto Habitacional Fonte Grande
Fonte Grande 4ª Seção
Bernardo Monteiro
Vila Angelina
Vila Santo Antônio
Vila Itália
Clube da Fonte
Bernardo Monteiro 2ª Seção
Bela Vista
Santa Terezinha

Bernardo Monteiro 1ª Seção e Conjunto Habitacional Presidente 
Costa e Silva

São Bernardo
Cinco (subdistrito)

PEV
Cidade Industrial
Cidade Jardim Dourado
Vila São Paulo
Industrial (Parcial)
Vila Ruy Barbosa
Vila Pernambucano
Vila Líder
Vila Presidente Vargas
Vila Vitória
Conjunto Habitacional São Sandoval de Azevedo
Amazonas 1 Seção
Industrial Santa Rita
Industrial Itaú
Inconfidentes

34 Industrial ( Parcial) Sábado 13,01 7.483 8,41 2
Industrial (Parcial)
Antônio Cambraia

32 Industrial (Parcial) Segunda 16,54 10.035 11,28 2

29 Amazonas (subdistrito) Terça 14 6.151 6,91 1
30 Bandeirantes (subdistrito) Quinta 22 11.405 12,82 3

Parque Durval de Barros
Jardim Riacho das Pedras
Santa Maria
Flamengo
Distrito Industrial Riacho das Pedras
Zona Industrial das Pedras

2

2

1

2

2

10

   

1

2

2

9,99 2.543 2,86

18,12 7.165 8,05

16,45

8,04

47,93

5,37

8,60

9,80

10,52

11,01

Planejamento Geral dos Setores de Coleta Seletiva

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

Eldorado 11 ao 14

11 ao 14

Riacho 2

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

11 ao 14

33 Quinta

38* Sexta

36 Sexta

31 Terça

Industrial

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

71 Quarta

35 Quarta

37* Quarta

21 Segunda

58 Quarta

57 - LEV Sexta

19,65 9.850 11,07

35,98 7.149

94,61 42.643

8,25 4.776

11,01 7649

23,98 8718

9.792

25,75 9.360
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* Setores em que a coleta seletiva coincide o dia com a convencional. Propor mudança no dia da convencional. 

 

Unidade de 
Planejamento Necessidade Setores 

Atendidos Bairros Frequência da Coleta 
Seletiva no Setor

Extensão de Vias por 
Setor (km)

População Estimada 
por Setor

Quantidade Estimada 
de Materiais Recicláveis 

a serem coletados (t)*

Número de Viagens 
(admitido até 5 

toneladas/viagem)

Ano de 
Implantação

Lúcio de Abreu
Chácaras Contagem 3ª Gleba
Belém
Santa Helena
Canadá
Conjunto Habitacional Fonte Grande
Sapucais I
Sapucais II
Sapucais III
Campo Alto
Beija Flor
Industrial São Luiz
São Caetano
Petrolândia
Vila Universal
Petrolândia 2ª Seção

52 Tropical (Parcial) Terça 20,54 7.702 8,66 2
53* Tropical (Parcial) Sábado 24,2 11.988 13,48 3

Sede
Arcadia
Coração de Jesus
São Gonçalo
Betânia
Vila Madalena
Quintas Coloniais
Chácara Colonial
Praia
Granja Vista Alegre
Chácaras são Geraldo
Chácaras Del Rey

14 Europa Terça 11,67 4.259 4,79 1
Jardim Vera Cruz
Chácara Califórnia
Olinda
Alvorada

18 Colonial Sábado 12,43 4.536 5,10 1
Vila Beneves
Chácara Contagem (1, 2  e 3 Gleba)
Santa Luzia
Condomínio Estância do Hibisco
Santo Antônio
Tropical
Nossa Senhora do Carmo
Camilo Alves
Área da P.M.C.
Central Parque
Universitário
Panamá
Fonte Grande (Parcial)
Clube da Fonte (Parcial)
Terreno Denominado 40 Alqueres ou Bitacula
Parque Maracanã
Los Angeles
Linda Vista

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1,52

5,92

9,58

2,26

4,63

5,75

8,40

12,18

8,73

7,85

8,92

8,64

5,73

Planejamento Geral dos Setores de Coleta Seletiva

Quarta

Segunda

Sexta

Terça

Segunda

Quinta

Quarta

Sexta

18.1

19*

19.2

19.1

Segunda

Quinta

Quarta

14.1 

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

Sede

2 Veículos 
coletores 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

15

Petrolândia 11 ao 14

16 Quinta

12

49

50

51

13 Sexta

17

17.1

21,76 7938

20,87 7.686

13,83 5.096

14,29 5.269

23,37 8.524

5,11 2015

22,46 4.120

14,01 5.113

20,5 7.477

3,22 1.356

29,7 10840

20,57 7.763

19,15 6.986
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* Setores em que a coleta seletiva coincide o dia com a convencional. Propor mudança no dia da convencional. 

 

 

Unidade de 
Planejamento Necessidade Setores 

Atendidos Bairros Frequência da Coleta 
Seletiva no Setor

Extensão de Vias por 
Setor (km)

População Estimada 
por Setor

Quantidade Estimada 
de Materiais Recicláveis 

a serem coletados (t)*

Número de Viagens 
(admitido até 5 

toneladas/viagem)

Ano de 
Implantação

Carajás
Chácaras Cotias
Chácaras Reunidas Santa Terezinha
Parque Xangrilá 1ª Seção
Vila Boa Vista
Parque Xangrilá 2ª Seção
Parque Xangrilá 3ª Seção
Nova Pampulha
Chácaras Bom Jesus
Lua Nova da Pampulha
Dos Caiapós
Bom Jesus
Nacional 1ª Seção
Nacional 2ª Seção
Pedra Azul 1ª Seção
Pedra Azul 2ª Seção
Pedra Azul 3ª Seção
Vale das Amendoeiras
Bom Jesus
Boa Vista

Arpoador
Parque Novo Progresso 
Guanabara
Parque Airton Senna
Jardim Laguna (Parcial)
Jardim Laguna (Parcial)
Oitis (Parcial)
Parque Novo Progresso 
Balneário da Ressaca 
Colorado
Morada Nova

67 Oitis (Parcial) Quinta 20,87 9.898 11,13 2
Parque Novo Progresso
Milanêz
Progresso Industrial

Setor 59 Icaivera Sábado 15,4 7.434 8,36 2
Setor 60 Vila Darcy Ribeiro Quinta 13,8 6.658 7,48 1
Setor 61 Nova Contagem (parcial) Terça 19,87 6.071 6,82 1
Setor 62 Nova Contagem (parcial) Segunda 31,5 16.266 18,28 4
Setor 63 Retiro (parcial) Quarta 17,51 7.027 7,90 2
Setor 64 Retiro (parcial) Sexta 15,54 9.700 10,90 2

69 - LEV LEV Terça
70 - LEV LEV Quinta

27 Perobas Parcial Segunda 26,61 8.809 9,90 2
28 Perobas Parcial Quarta 14,16 8.293 9,32 2

Sítio Três Barras
Três Barras
Cinquinho
Funcionários

72 CEASA (subdistrito) Sábado 39 10.724 12,05 2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

1

2

7,04

9,33

17,63 10.888 12,24

19,6 9.114 10,24

9,50

7,08

12,28

9,80

6,53

4,17

1,95

8,25

Perobas 2

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

16 ao 20

Ressaca 2

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

15

Nova Contagem

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

16 ao 20

Nacional

1 Veículo 
coletor 

compactador;    
1 Galpão de 

Triagem

15

44 Segunda

Sábado

48* Quarta

15 Sexta

41

42

43

66

56* Sexta

45* Terça

46 Quinta

47

Sexta

Segunda

Terça

68 Sábado

Quarta

22,78 8.452

16,99 6.302

20,11 7.338

29,44 10.923

23,48 8.716

15,66 5810

20 3.708

23,51 1.739

15,57 8.299

16,57 6.265
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11.1.2. Frequência da Coleta Seletiva 
 

A frequência da coleta seletiva porta-a-porta será semanal, exceto nos corredores 

comerciais em que a frequência deverá ser diária.  

 

Os corredores comerciais que deverão possuir frequência diária são os seguintes: 

 

Regional Eldorado 

 Av. João Cesar de Oliveira 

 Av. Madri 

 Av. Londres 

 Av. Sincinato Cajado Braga 

 Av. José Faria da Rocha Próximo ao Metrô 

 
Regional Riacho 

 Av. Mantiqueira 

 Av. Canta Galo 

 Rua Rio Verde 

 
Regional Ressaca 

 Av. Rodrigues da Cunha 

 Av. Monsenhor João Martins 

 Av. João Gomes Cardoso 

 
Regional Nacional 

 Av. Santa Maria 

 Av. Búzios 

 Av. Bernardo Monteiro 

 Av. José Luís da Cunha 

 
Regional Vargem das Flores 

 Av. VP1 
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Regional Petrolândia 

 Rua Refinaria Duque de Caxias 

 Av. Tapajós 

 

Importante ressaltar que se buscou não coincidir o dia da coleta seletiva com a 

coleta convencional no mesmo setor. No entanto, alguns setores não se pode evitar 

a sobreposição nos dias, deste modo sugere-se que seja reavaliado o dia no setor 

da coleta convencional quando da implantação da coleta seletiva. 

 

Os Setores em que a coleta seletiva sugerida é no mesmo dia da convencional são 

os seguintes: 54, 55, 37, 38, 53, 19, 45, 48, 56. 

 

11.1.3. Dimensionamento de Equipamentos 
 

Para a universalização da coleta seletiva em Contagem serão necessários 14 

caminhões coletores do tipo compactador.  

 

A seguir, Quadro 112, apresenta-se a frota mínima necessária para a execução da 

coleta seletiva ao longo do período de planejamento.  
 

Quadro 112: Necessidade de Frota. 
Ano De 

implantação Necessidade de Veículo no Período 
Quantidade 

Total de 
Veículos 

1 ao 5 2 veículos para atendimento da coleta porta-a-porta; 1 veículo 
para atendimento aos Corredores Comerciais e LEV`s 3 

6 ao 10 1 veículo para atendimento da coleta porta-a-porta 4 
11 ao 14 4 veículos para atendimento da coleta porta-a-porta 8 

15 4 veículos para atendimento da coleta porta-a-porta 12 
16 ao 20 2 veículos para atendimento da coleta porta-a-porta 14‟ 

 

Para a definição dos setores da coleta seletiva foi considerado o uso de caminhões 

compactadores, o qual é detalhado no item subsequente. 

 

Ressalta-se que o quantitativo acima é de acordo com dados de dimensionamento, 

considerando uma produtividade adequada, sendo necessária uma drástica 

mudança no modelo atual de coleta. No Ano 1, previu-se 01 caminhão para coleta 
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nos corredores comercias e coleta dos LEV`s. No entanto, com o passar do tempo, 

os LEV`s deverão ser incorporados nos setores de atendimento. 

 

Ainda, este veículo (corredor comercial e LEV`s) deverá ser considerado como 

caminhão reserva ao longo do período de planejamento.  

 

Deve-se deixar claro, que diferentemente da coleta convencional, onde o 

dimensionamento da frota é preciso, pois se considera que todo o resíduo gerado 

em determinado setor será coletado, para a coleta seletiva não há garantia de 

geração de resíduos por setor de coleta uma vez que ela é dependente da 

participação da população, sendo os mesmos estimados, conforme já mencionado.    

 

11.1.3.1. Uso de Caminhões tipo Compactadores na Coleta Seletiva 
 

Apesar do município atualmente utilizar-se essencialmente de caminhões do tipo 

baú nas atividades de coleta seletiva porta-a-porta não há impedimentos do uso de 

caminhões compactadores também na coleta seletiva. Esse tipo de veículo é muito 

comum na coleta convencional, contudo desde que se utilizando algumas medidas e 

cuidados, pode sim ser utilizado na coleta seletiva e seu uso tem sido 

sistematicamente observado em vários municípios brasileiros, cada vez mais. 

 

A principal vantagem quanto ao uso de caminhões compactadores refere-se à sua 

capacidade de coleta em comparação aos caminhões tipo baú, podendo abranger 

espaços territoriais maiores sem que haja necessidade de descarregamento dos 

materiais intermediários no desenvolvimento dos roteiros.  

 

Outra vantagem relevante é o tempo de descarregamento. No caso de um caminhão 

baú o descarregamento é apenas manual, devendo ser cada sacola, ou bag 

descarregado manualmente no galpão de triagem. Essas tarefas demandam esforço 

físico maior dos coletores após a coleta porta a porta, bem como tendem a demorar 

mais tempo, minimamente de 30 a 40 minutos dependendo do número de coletores 

para a atividade, da quantidade coletada, entre outros fatores. O descarregamento 

de um caminhão compactador é realizado em poucos segundos já que, em geral, 

esses caminhões também são basculantes.  
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É relevante destacar alguns cuidados principais em sua utilização, tais como 

evitando prejudicar a etapa posterior de triagem, ou seja, desqualificando os 

materiais recicláveis coletados, como também evitando “confundir” a população 

participante do programa de coleta seletiva. A seguir são citadas as principais 

medidas que devem ser observadas visando utilizar-se de caminhões 

compactadores em ações do programa de coleta seletiva: 

 

 Os caminhões devem estar bem identificados quanto a seu uso no Programa 

Municipal de Coleta Seletiva. Essa medida visa evitar que a população seja 

confundida ou “sentir-se” enganada quanto à coleta convencional, imaginando 

que os resíduos recicláveis são equivocamente enviados ao aterro sanitário.  

 É importante utilizar o caminhão compactador definido pela frota de coleta 

seletiva apenas nas ações da coleta seletiva, evitando que a frota seja a 

mesma da coleta convencional (uma vez que as duas modalidades de coleta 

devem ocorrer em dias e frequências alternadas, visando à adequada 

participação da população). 

 Os funcionários das equipes (motoristas e coletores) devem ser orientados a 

prestar esclarecimentos a população, sempre que necessário, em especial 

quando do início do uso de caminhões compactadores, informando a 

população que seu uso é diferenciado e destacando que os resíduos 

recicláveis estão sendo manejados de forma adequada.  

 Os equipamentos de compactação podem ser usados de forma diferenciada 

na coleta seletiva, evitando-se o uso da capacidade de compactação máxima. 

Por exemplo: se um compactador pode compactar os resíduos em volume até 

15 vezes, o motorista deve apenas ser orientado a utilizar a capacidade de 

compactação de até 4 vezes. Essa medida evita que os materiais sofram uma 

desqualificação devido a seu “amasse” na carroceria e prejudique a etapa 

posterior de triagem nos galpões. Outra questão que leva a essa necessidade 

operacional específica é o fato de que a mistura indevida de orgânicos junto 

aos materiais recicláveis tenderia a também desqualificar a sua triagem 

posterior a partir da compactação excessiva no caminhão. Neste caso, os 

materiais poderiam ser contaminados, prejudicando a triagem, sujando os 

materiais e gerando mais rejeitos na etapa final da linha de separação.  
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A seguir, uma breve comparação entre uso de caminhão compactador e do tipo baú 

em ações de coleta seletiva: 

 
Quadro 113: Vantagens e Desvantagens do Caminhão Compactador e do Caminhão tipo Baú 

na coleta seletiva. 
Caminhão Compactador Caminhão Baú 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Maior capacidade de 

coleta por haver 

compactação dos 

resíduos, evitando 

necessidade de 

descarregamento 

intermediário dos 

resíduos; 

Pode confundir a 

população frente à 

coleta convencional; 

A população já é 

acostumada ao seu 

uso e tende a não 

confundir a coleta 

seletiva com a coleta 

convencional. 

Dependendo da 

capacidade total do 

caminhão e da 

quantidade coletada, 

requer que haja 

descarregamentos 

intermediários nos 

roteiros de coleta. 

O descarregamento é, 

em geral, automático 

e mais rápido devido 

a esses 

equipamentos serem 

também basculantes. 

Pode ocasionar 

indignação da 

população frente a 

desinformação por 

achar que os 

resíduos recicláveis 

são encaminhados 

para aterro sanitário 

junto com a coleta 

convencional. 

Os materiais sofrem 

menor contaminação 

caso haja mistura de 

materiais 

indevidamente 

encaminhados. 

Em geral, menor 

capacidade de 

coleta em 

comparação com o 

veículo 

compactador, pois o 

volume dos resíduos 

sem compactação 

resulta em espaço 

maior dentro do baú. 

Tendência de 

diminuição dos custos 

totais relativos à 

coleta e transporte, 

devido à economia 

com combustível e 

mão de obra, se 

comparado ao 

caminhão 

baú/basculante 

simples, pois 

consegue coletar 

maior carga no 

mesmo roteiro/trajeto. 

Se houver muita 

mistura de resíduos 

orgânicos, a 

compactação poderá 

contaminar os 

materiais recicláveis, 

prejudicando a 

triagem ou 

desqualificando o 

material à venda. 

Embalagens ou 

outros materiais 

tendem a não sofrer 

alterações, pois não 

são compactados. 

Maior tempo de 

descarregamento, 

pois em geral não 

são basculantes. O 

descarregamento 

leva mais tempo e é 

manual, 

necessitando de 

esforço físico 

adicional dos 

coletores. 

 O caminhão precisa   
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Caminhão Compactador Caminhão Baú 
Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

ser devidamente 

identificado no 

programa de coleta 

seletiva e 

preferencialmente 

apenas usado no 

programa, evitando-

se confundi-lo com a 

coleta convencional. 

 

11.1.4. Dimensionamento e Qualificação de Equipes 
 

Foi definido que as equipes de coleta seletiva trabalhariam no turno diurno, 

conforme já praticado atualmente, o qual se inicia as 7:30 e finaliza as 16:00. Deste 

turno admite-se que a jornada útil de trabalho é de 6,5 horas.  

 

Cada equipe deverá ser composta , no mínimo, por 01 motorista e 02 coletores. 

Deverá ser dada prioridade a equipes formadas por catadores de materiais 

recicláveis inseridos em Associações/Cooperativas, desde que executem o trabalho 

de acordo com os parâmetros operacionais propostos para o correto funcionamento 

dos serviços.  

 

Vale destacar que os dimensionamentos levaram em consideração requisitos 

técnicos de coleta (tempo, distâncias, velocidades) os quais para a universalização 

da coleta seletiva demandariam a necessidade de 14 caminhões, logo, cada 

caminhão trabalharia 01 turno com 01 equipe. No entanto, se na prática as equipes 

não conseguirem executar a coleta de acordo com os requisitos técnicos 

considerados, poderá ser estudada a utilização de 02 turnos de trabalho, o que 

demandaria aumento da equipe de coleta, porém sem necessidade de aumento do 

número de caminhões.  

 

 

 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 16 de abril de 2018 Página 410 de 467 Diário Oficial de Contagem - Edição 4324 - Complementar

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS 
Contagem - MG 

382 

Quadro 114: Necessidade de Frota.  
Ano De 

implantação Necessidade de Equipe Quantidade Total de Equipes 

1 ao 5 3 equipes 3 
6 ao 10 1 equipe 4 
11 ao 14 4 equipes 8 

15 4 equipes 12 
16 ao 20 2 equipes 14 

 

A qualificação das equipes relaciona-se com a aptidão de realizar as tarefas 

propostas. Deste modo, as equipes deverão estar aptas a realizar a atividade, 

ressaltando a necessidade de realização de testes de esforço físico verificando a 

capacidade para execução dos serviços de coleta, uma vez que eles estão sujeitos a 

uma atividade física moderada durante a execução dos serviços, no caso dos 

coletores.  

 

As equipes deverão estar utilizando uniforme e Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI`s.  

 

Admite-se que as equipes além da coleta porta a porta também deverão realizar a 

coleta dos LEV`s.  

 

11.1.5. Definição de requisitos mínimos de segurança e saúde do 
trabalhador 

 

Há vários riscos envolvendo a saúde e segurança do coletor manual observados na 

operacionalização da coleta seletiva. Esse profissional está exposto no geral a seis 

tipos de fatores de risco, não apenas os físicos, químicos e biológicos, mas também 

os mecânicos, ergonômicos e sociais. Riscos como de atropelamentos, quedas, 

cortes, ferimentos, esforço excessivo e a falta de treinamento que o conscientize 

sobre os riscos aos quais está sujeito na realização de suas tarefas são comumente 

observados no cenário nacional. 

 

Além disso, os trabalhadores dos sistemas de limpeza urbana estão expostos à 

poeira, aos ruídos excessivos, ao frio, ao calor, à fumaça e ao monóxido de carbono, 

à adoção de posturas forçadas e incômodas e também aos microorganismos 

patogênicos presentes nos resíduos municipais. 
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Em termos gerais os riscos a que estão expostos são apresentados no Quadro 115 

a seguir. 

 
Quadro 115: Riscos Ocupacionais dos Trabalhadores da Coleta de Resíduos. 

Físicos Químicos 
Mecânicos ou 
de Acidentes 

   Ergonômicos     Biológicos Sociais 

Ruído, 

vibrações, 

calor, frio, 

umidade 

Gases, 

névoas, 

neblinas, 

poeiras, 

substâncias 

químicas 

tóxicas. 

Atropelamentos, 

quedas, 

esmagamentos 

pelo 

compactador, 

fraturas. 

Sobrecargas 

osteomosculares 

e da coluna 

vertebral, 

comprometimento 

patológico, 

adoção de 

posturas forçadas 

e incômodas. 

Contato com 

agentes 

biológicos 

patogênicos 

principalmente 

através de 

perfurocortantes 

Falta de 

treinamento 

e condições 

inadequadas 

de trabalho. 

 

Com o conhecimento acerca da efetiva exposição dessa classe de trabalhadores à 

esses riscos, tem-se a necessidade de que a coleta seletiva deve ser realizada de 

modo que não comprometa a segurança e a saúde do trabalhador envolvido, 

portanto algumas medidas podem ser tomadas pelo município e/ou pelas empresas 

executoras dos serviços de coleta. 

 

As medidas de proteção coletiva devem ser priorizadas em face apenas à utilização 

de equipamentos de proteção individual – EPI, no entanto sem descartar sua 

importância. Entre elas podem ser citadas:  

 

 Ajustes e manutenção com frequência adequada do(s) caminhão(ões) 

coletor(res); 

 Uso de sinalização para momentos específicos de coleta, tais como cones, 

sinalização sonora em manobras ou ré, luzes no caminhão que identifique a 

atuação dos trabalhadores, a realização de paradas, tráfego lento, etc.  

 Colocação de sistemas anti-derrapantes e/ou auto-limpantes no estribo e nas 

barras onde ficam os coletores na traseira do caminhão. 

 

O uso de EPI‟s deverá ser obrigatório, seja na etapa de coleta, como também na 

etapa de triagem junto aos catadores nos galpões da coleta seletiva. O fornecimento 
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dos EPI‟s é de obrigatoriedade do município através da secretaria responsável, 

quando ele é o operador direto das atividades, ou da empresa contratada, quando o 

município, por exemplo, terceiriza dos serviços.  

No entanto, o município tem o dever de exigir nos contratos/processos licitatórios 

com as empresas o fornecimento de EPI‟s de forma adequada e em quantidade e 

qualidade de equipamentos adequada aos trabalhadores. O(s) EPI‟s devem ser 

apenas aqueles com Certificado de Aprovação (CA) junto ao Ministério do Trabalho 

e Emprego/Previdência Social, vigentes. O fornecimento de EPI‟s deve sempre ser 

acompanhado do treinamento para sua utilização e conservação. 

 

Portanto, a administração municipal deve fiscalizar e avaliar o fornecimento de EPI‟s 

bem como seu uso adequado pelos coletores e/ou pelos catadores na triagem de 

forma efetiva, sendo requerida a observação diária de sua utilização.  

 

No mínimo, quanto a EPI‟s devem ser fornecidos:  

 

 Luvas impermeáveis e que sejam resistentes a cortes e perfurações, 

especialmente de vidro e metais, por exemplo; 

 Bonés (para os coletores externos); 

 Calças e camisas resistentes, sendo preferivelmente compridas; 

 Sapatos fechados, mas leves com sola anti-derrapante e impermeáveis; 

 Capas de chuva para os dias chuvosos; 

 Coletes e/ou acessórios com faixas refletivas para os coletores que trabalham 

no turno da noite; 

 Protetor solar (apesar de não se enquadrar como EPI o uso desse produto é 

obrigatório, especialmente quanto aos coletores externos). 

 

Além dessa questão de proteção nas atividades operacionais da coleta seletiva e, 

em virtude dos trabalhadores estarem expostos especialmente a riscos biológicos e 

químicos, deve-se fazer um acompanhamento sistemático sobre as condições de 

saúde desses trabalhadores. Exames admissionais obrigatórios podem auxiliar 

nesse processo, mas é importante que o município exija ou crie programas de 

acompanhamento frequente para essa classe de trabalhadores.  
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Exames de fezes, urina, sangue devem ser constantemente realizados, verificando a 

existência de infecções ou outras enfermidades ligadas a bactérias ou parasitas. Um 

bom acompanhamento de vacinação anual é também requerido, ao menos com 

obrigatoriedade para vacinas como o tétano, hepatite, por exemplo. Os 

trabalhadores devem ainda ser orientados sobre questões de higiene básica, tais 

como a higienização de mãos e roupas após a jornada de trabalho e evitar a 

realização de refeições no ambiente de trabalho, sem os devidos cuidados com 

higiene, por exemplo.  

 

Convém ainda mencionar que a população e sua conscientização também geram 

impactos na segurança do trabalhador e medidas junto à comunidade devem ser 

estabelecidas também visando esse foco, por exemplo: 

 

A colocação adequada dos resíduos recicláveis em lixeiras aptas para a coleta 

facilita a realização da atuação do trabalhador da coleta, evitando esforços a coluna 

ou movimentos bruscos. O uso de elevadores de carga nos caminhões também 

ajuda a evitar problemas ergonômicos, na coleta de contentores de resíduos, por 

exemplo, ou materiais de maior peso. Os resíduos adequadamente segregados e 

acondicionados em sacolas ou outros recipientes bem fechados tendem a diminuir o 

risco de acidentes e fazem com que a coleta ocorra de forma mais rápida. Resíduos 

tais como metais ferrosos ou cacos de vidro tendem a causar muitos acidentes, tais 

como cortes e perfurações. Seu acondicionamento dentro de papelões ou garrafas 

PET identificados auxiliam na mitigação desses tipos de acidentes.  

 

11.1.6. Instalações para a Coleta seletiva 
 

11.1.6.1. LEV`s 
 

Além da coleta seletiva porta a porta está sendo considerado também o modelo de 

Locais de Entrega Voluntária, LEV`s, conforme já apresentado no item 10.1.2. 

Projeto de Ampliação de LEV‟s para a Coleta Seletiva.  

 

Deverão ser implantados, no mínimo, 34 novos LEV`s em escolas municipais A 

distribuição dos LEV`s apresenta-se no mapeamento da Figura 148. Sugere-se a 
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manutenção do modelo já utilizado no município, cujo projeto apresenta-se nas 

Figuras 149 e 150.   
Figura 148: Distribuição dos LEV’s. 
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Figura 149: Projeto de LEV - modelo já implantado no município de Contagem (1). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Contagem – SEMAS. 
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Figura 150: Projeto de LEV - modelo já implantado no município de Contagem (2). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Contagem – SEMAS. 
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11.1.6.2. Ecopontos 
 

A implantação de novos Ecopontos já foi detalhada no item 10.1.3. Projeto de 

Ampliação da Rede de Ecopontos. Sugere-se a instalação de 17 Ecopontos, 

considerando um em cada subdistrito de Contagem, conforme mapeamento 

apresentado na Figura 151.  

 

Apresenta-se a localização dos Ecopontos a implantar a título de visualização, 

sendo as mesmas consideradas no mapeamento como o centro de massa de cada 

subdistrito.  
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Figura 151: Distribuição de novos Ecopontos. 

 
O layout a ser adotado nos Ecopontos deverá ser similar ao padrão já existente no 

Subdistrito Vargem das Flores, o qual obedece ao modelo proposto pelo Ministério 
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do meio Ambiente. Os ECOPONTOS do município têm sido sistematicamente 

implantados e/ou revitalizados de acordo com as diretrizes do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), conforme NBR 15.112. A Figura 152 a seguir exemplifica o modelo 

pretendido e/ou adotado no município de Contagem. 

 
Figura 152: Layout dos Ecopontos a serem instalados, segundo MMA – NBR 15.112. 

 
Fonte: MMA, 2004.  

 

11.1.6.3. Galpões de Triagem e/ou Usina de Triagem Mecanizada 
 

Para atendimento das metas de reciclagem propostas e considerando como padrão 

a capacidade de triagem do Galpão de Triagem da ASMAC – Perobas, o qual prevê 

processamento de até 12,8 toneladas ao dia, torna-se necessária a implantação de 

novos galpões conforme demonstrado no Quadro 116. 
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Quadro 116: Necessidade de Frota.  
Ano De 

implantação Necessidade de Galpões/Locais 
Quantidade 

Total de 
Galpões 

1 ao 5 1 galpão no Perobas 1; 1 galpão no Ressaca 1 2 
6 ao 10 1 galpão no Riacho 1 3 

11 ao 14 1 Galpão no eldorado; 1 Galpão no Industrial; 1 Galpão no 
Riacho 2; 1 Galpão no Petrolândia 7 

15 1 Galpão na Sede, 1 Galpão no Nacional; 1 galpão no Ressaca 
2;  9 

16 ao 20 1 Galpão no Nova Contagem, 1 Galpão no perobas 2 11 
 

Para atendimento de curto prazo os galpões existentes deverão suprir a demanda, 

considerando um que o galpão do Perobas deverá aumentar sua produtividade para 

atingimento de sua capacidade de triagem, prevista em projeto. Durante o período 

de Planejamento deverá ser verificada a necessidade de implantação de novos 

galpões, devendo ser dada prioridade a descentralização, sendo previsto galpões 

nos Ecopontos existentes e a serem implantados.  

 

Uma opção no médio prazo seria a implantação de uma Usina de Triagem 

mecanizada do tipo mista, já detalhada no item Triagem Mecanizada e Triagem 

Mista. 

 

11.1.6.4. Pátios de Compostagem 
 

Para viabilizar o desvio de resíduos orgânicos da destinação final no aterro sanitário, 

foi definido que o município de Contagem necessita implantar unidades de 

tratamento, em especial, direcionados aos resíduos verdes gerados nas principais 

atividades de limpeza urbana tais como nos serviços de jardinagem, poda ou ainda 

os recolhidos pela cidade e através dos Ecopontos.  

 

Propõe-se a implantação de pátios de tratamento utilizando a técnica da 

compostagem natural a ser realizado no espaço dentro do Aterro Municipal de 

Contagem - Perobas.  

 

O reaproveitamento da fração orgânica de resíduos verdes pode viabilizar a 

obtenção de receitas à municipalidade originadas a partir da venda do composto 

orgânico gerado ou ainda com economia no custeio de insumos utilizados em ações 
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de jardinagem de praças e logradouros públicos, já que o composto orgânico pode 

substituir esses produtos. 

 

É recomendável que as unidades de compostagem mesmo as dos resíduos verdes 

tenham uma etapa de pré-tratamento com moagem, trituração, segregação 

(peneiras, por exemplo) entre outros, viabilizando otimizar o processo e garantir 

melhor qualidade do composto orgânico. Como exemplificação abaixo há imagens 

ilustrativas de equipamentos de moagem e trituração de galhos e folhas que podem 

ser utilizados acoplados aos próprios caminhões dos serviços ou utilizados nos 

Ecopontos, fazendo esse pré-tratamento (Figura 153). 
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Figura 153: Exemplo de Equipamentos de moagem e Trituração de Resíduos verdes. 

 

 
Fonte: www.mfrural.com.br, 2017.  

 

A unidade de compostagem deve obedecer ainda minimamente às diretrizes 

técnicas constantes na NBR 13.951/1996 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT e outras Resoluções e normativas Técnicas pertinentes ao 

assunto.  

 

A unidade deverá possuir sistema de drenagem dos líquidos originados da 

degradação dos resíduos compostáveis, os quais devem ser encaminhados para 

tratamento local através de sistemas adequados conforme as Normas Técnicas 

pertinentes e definidos por tecnologias que propiciem a diminuição da carga 

orgânica desses efluentes gerados no pátio e em seu processamento prévio.  
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A compostagem poderá ocorrer da forma natural através de leiras de compostagem 

ou com processos de aeração forçada o que viabilizaria processos de compostagem 

acelerada, diminuindo o período necessário de maturação e a necessidade de 

maiores áreas para a reciclagem desses resíduos. Com a mecanização e 

aceleração dos processos diminui-se ainda a necessidade de atividades de revira 

manual.  

 

O composto orgânico poderá ser utilizado nas ações de paisagismo urbano, 

manutenção de jardins em praças, logradouros públicos, espaços públicos bem 

como podendo ser comercializado junto à população do município. Em maiores 

volumes poderia ser utilizado em programas de agricultura familiar, desde que 

aprovada a sua qualidade para fins agrícolas pelas instituições pertinentes. 

 

O processo de compostagem seja natural ou acelerado deverá ser controlado de 

forma que os parâmetros de temperatura, umidade, relação de nutrientes e 

compostos (nitrogênio, fósforo e potássio, por exemplo), sólidos voláteis, metais 

pesados sejam monitorados garantindo o desenvolvimento adequado do processo 

de biodegradação dos resíduos bem como seu controle de toxicidade e qualidade do 

composto a ser gerado.  

 

Algumas etapas devem ser realizadas pelo município, visando viabilizar a 

implantação de unidade de compostagem de resíduos verdes junto ao Aterro 

Perobas, tais como: 

 

 Definir o espaço no aterro onde será praticada a compostagem de resíduos 

verdes; 

 Elaborar projeto executivo do pátio de compostagem; 

 Realização de processos de licenciamento ambiental e obtenção de alvarás e 

outros procedimentos obrigatórios para viabilização da unidade no local; 

 Implantação do pátio de compostagem, conforme as especificações técnicas 

do projeto e das normas técnicas pertinentes. 

 Aquisição de equipamentos que possam auxiliar no processo, tais como 

trituradores/moedores. 
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 Realização de atividades de mobilização e treinamento dos funcionários que 

realizam atividades de limpeza urbana, poda, capina e outros ou que manejem 

esses resíduos nos Ecopontos, visando sua segregação adequada. 

 Encaminhamento logístico de todo o volume de resíduos de poda (resíduos 

verdes) gerados nas ações de limpeza urbana municipal para o pátio de 

compostagem.  

 Realizar a avaliação de qualidade do composto gerado, de forma a viabilizar 

certificação para sua comercialização à população e/ou encaminhamento para 

uso agrícola.  

 Elaboração de legislações pertinentes à viabilização da comercialização do 

composto.  

 Entre outras.  

 

A meta do presente Plano definiu, que até o fim de horizonte de planejamento, deve 

ser encaminhado à compostagem todo o volume de resíduos verdes gerados nas 

atividades de poda, capina e de limpeza urbana. Tendo em vista que esse horizonte 

é de 20 anos, o envio desse material pode (e deve) ser gradativo à medida que a 

unidade operacional seja implantada e, que os procedimentos operacionais, sejam 

os de coleta, segregação e tratamento, sejam mais bem tratados no âmbito do 

município. 

 

Para se ter uma ideia geral dos quantitativos a serem manejados no assunto, pode-

se remeter aqui aos dados desses resíduos coletados na etapa de Diagnóstico do 

PMCS, referentes aos anos de 2013 e 2014, fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos, conforme Quadro 117 a seguir. Esses quantitativos 

referem-se aos volumes que foram levados ao espaço do aterro sanitário. 

 
Quadro 117: Quantitativos de Resíduos Verdes (poda/capina) de Contagem (2013 e 2014). 

Ano Poda (t) Capina (t)  
2013 524 t --* 

2014 1.364,5 t 7.574, 9 t 

*Dados não contabilizados pelo município neste ano. Fonte: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, 2015. 
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Considerando-se, os quantitativos mensurados em 2014 para a poda (1.364,5 

toneladas) e o valor total mensurado para os resíduos da capina (7.574,9 toneladas), 

tem-se que há uma perspectiva (generalista) da geração desses resíduos da ordem 

de 8.940,00 toneladas (aproximadamente).  

 

Com base em algumas premissas e parâmetros que são recomendados pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA)2 para projetos de compostagem, pode-se ter 

uma idealização da necessidade de área útil para destinação à atividades de 

compostagem desses resíduos.  

 

Vale salientar que os parâmetros são com base na realização da compostagem em 

seu processo natural, portanto conforme mencionado à utilização de processos 

acelerados com oxigenação forçada ou reviramento mecânico, bem como trituração 

no pré-processo tendem não apenas a acelerar o período de desenvolvimento do 

processo, como ainda consequentemente diminuir as áreas necessárias. Trata-se, 

portanto de premissas de projeto que o município deverá considerar quando da 

implantação das unidades, dependendo da concepção que adotará e equipamentos 

que poderá incluir no processo.  

 

Premissas de dimensionamento de área de compostagem natural para resíduos 

verdes: 

 

 Parcela de resíduos considerados para poda e capina no ano de 2014, que 

foram enviados ao aterro de Perobas; 

 Densidade dos materiais orgânicos de 550 kg/m³; 

 Altura da leira de 1,20 metros; 

 Largura da leira de cerca de 1,20 m; (aspecto relativamente triangular da leira); 

 Período de compostagem (maturação) de 120 dias; 

 Área de folga será igual a área da base da leira; 

 Coeficiente de segurança para o cálculo da área de 10% (área para passagem, 

circulação e para reviramento, neste caso manual); 

                                            
2 MMA – Ministério do Meio Ambiente. Manual para Implantação de Compostagem e Coleta seletiva no âmbito 
dos Consórcios Públicos. Brasília. Outubro, 2010. 75 p.  
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 Área adicional para serviços de manobra de caminhão/estacionamento e pré-

tratamentos de 500 m².  

 

Assim: 

 

Resíduos verdes gerados (t): 8,940,00/ano. 

Total = 24.493 kg/dia.  

 

Área da Seção 

As = (Altura * Largura) / 2 

As = (1,2*1,20)/2 

As = 0,72 m² 

 

Volume da Leira 

V = Peso /Densidade 

V = 24.493/550 

V = 44,53 m³ 

 

Comprimento da Leira 

C = Volume / Área da Seção 

C = 44,53/0,72 

C = 61,85 m 

 

Tendo em vista que uma leira de aproximadamente 62 metros dificultaria demais a 

operacionalização do pátio de compostagem, adotou-se para essa perspectiva de 

área necessária o comprimento de cada leira da ordem de 4,0 m cada. Assim: 

 

Área da Base da Leira (Ab) 

Ab = Largura * Comprimento 

Ab = 1,20*4,0 

Ab = 4,80 m² 

 

Área de folga (Af)  

Af = Área da Base da Leira (Ab) 
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Af = 4,80 m² 

 

Área necessária para Instalar uma Leira (Ai) 

Ai = Área da base + Área de folga  

Ai = 4,80 + 4,80 

Ai = 9,60 m². 

 

Área Total de Tratamento (Att) 

Att = Ai * Período de Compostagem * Coeficiente de Segurança * N° de Grupos de 

Leiras 

Att = 9,60 * 120 * 1,1 * 4 

Att = 5.069 m² 

 

Área Total da Unidade de Compostagem (Atc) 

Atc = Área Total de Tratamento + Área de Administração e Estacionamento 

Atc = 5.069 + 500 

Atc = 5.569 m². 

 

Portanto, com base nos cálculos prévios acima, é necessária uma área de cerca de 

5.570 m² para a realização de atividades de compostagem, do tipo natural, dos 

resíduos verdes, ou seja, aqueles gerados nas ações de limpeza urbana como poda 

e capina. Esse espaço pode ser localizado no aterro sanitário Perobas, ou, à critério 

da municipalidade e havendo impedimentos operacionais para essa instalação no 

local, poderia ser em outro espaço ou terreno que o município possui/possuirá. 

 

É interessante ainda mencionar que medidas de incentivo a compostagem caseira 

também dos resíduos de poda e jardinagem tende a reduzir a necessidade de área 

útil municipal para a realização dessas atividades. 

 

A inserção de novas tecnologias que auxiliem na redução das áreas necessárias 

para o tratamento tais como trituradores, equipamentos de aeração forçada, 

reviramento mecanizado ou outros também são recomendados.  
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Em resumo, portanto o layout básico para unidade de compostagem ao município 

para tratamento de resíduos verdes é conforme o Quadro 118. Modelos de leiras de 

compostagem são apresentados na Figura 154.  

 
Quadro 118: Layout de Unidade de Compostagem Natural de Resíduos Verdes para Contagem.  

Parâmetro adotado Detalhamento 

Altura/Largura da Leira 1,20 m 

Comprimento da leira 4,0 m 

Área da base da Leira 4,80 m² 

Área de folga 4,80 m² 

Área útil de cada leira 9,60 m² 

Tempo de maturação 120 dias 

Área total unidade compostagem ~ 5.570 m² 

 
Figura 154: Exemplo de Leiras de Compostagem Natural. 

  

 
 

A seguir uma exemplificação do layout proposto para as leiras de compostagem 

natural, de forma esquemática, que poderão ser adotados no município, segundo os 

dimensionamentos realizados. 
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Figura 155: Layout esquemático para Leiras de Compostagem Natural em Contagem segundo 
projeto. 
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11.2. ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA 

 

Ações e programas voltados à coleta seletiva são hoje uma necessidade aos 

municípios brasileiros não apenas no tocante ambiental e de sustentabilidade, como 

também visando gerar renda, trabalho e incluir pessoas no sistema produtivo, tais 

como os catadores.  

 

A Política Federal de Resíduos Sólidos, lei n° 12.305/2010 estabeleceu diversas 

diretrizes, entre elas a necessidade de que haja uma conscientização integrada para 

que a gestão dos resíduos sólidos seja eficiente, gradativa, levando-se em conta as 

características locais e priorizando a seguinte ordem: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento, destinação final ambientalmente adequada.  

 

No presente Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS de Contagem diversos 

foram os programas, projetos e ações elencados visando estabelecer diretrizes para 

que o município possa atender a Política Federal, especificamente focando-se na 

coleta seletiva e, nos preceitos da priorização do manejo acima citado. É importante 

salientar que o planejamento é uma ação indelegável do titular, neste caso o 

município, e deve sempre ser realizada, visando o bom uso dos recursos públicos, 

investimentos eficientes e a busca por resultados de sucesso na área de gestão. 

 

Tendo em vista a extensão do presente Plano e as diversas estratégias de atuação 

definidas, o presente item tem como objetivo o de resumir tudo que foi exposto, 

dando foco aos principais itens abordados para o município, segundo o seu cenário 

atual e o cenário pretendido/adotado, vide Quadros 119 e 120 abaixo.  
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Quadro 119: Principais Estratégias do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Contagem.   
Estratégia Descrição Sucinta  

Planejamento contínuo e desenvolvimento de ações na busca pelo cenário factível, em detrimento do cenário 

tendencial. 

Compatibilizar disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros com as metas e objetivos propostos no 

horizonte de plano. 

O município deve reduzir os percentuais de destinação de resíduos recicláveis secos e úmidos á destinação final 

no(s) aterro(s) sanitário(s) 
Implantação da coleta seletiva a ações voltadas aos grandes geradores de resíduos úmidos. 

Atendimento progressivo e gradual quanto à coleta seletiva em todo território municipal 
Conforme definido no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS (2012) e Política 

Federal de Resíduos Sólidos. 

O modelo de coleta seletiva deve ser Descentralizado 
Adoção de arranjo descentralizado para a prestação dos serviços e para a implantação das infraestruturas 

necessárias, objetivando disponibilização de unidades de manejo em vários locais e distritos municipais. 

O modelo de coleta seletiva tem como objetivos: universalizar a coleta seletiva, desviar ou reduzir os resíduos secos 

e úmidos encaminhados ao aterro sanitário.  

Como forma de atender às principais diretrizes da Política Federal de Resíduos Sólidos – Lei n° 12.305/2010 e o 

PMGIRS (2012) de Contagem.  

Disponibilidade de diversas alternativas para o modelo de coleta seletiva e o manejo de resíduos recicláveis secos e 

úmidos  

Coleta porta-a-porta, Locais de entrega voluntária – LEV‟s, Ecopontos, compostagem de resíduos verdes e grandes 

geradores, compostagem domiciliar, entre outros.  

100 % dos bairros/distritos devem ser atendidos pela coleta seletiva na modalidade porta-a-porta ou com uso de 

LEV‟s até o fim de horizonte de plano 
Implantação dos setores de coleta seletiva propostos. 

Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino devem implantar sistema de coleta seletiva até o fim de horizonte 

de plano.  
Utilização de LEV`s e incorporação na coleta seletiva a medida que for implantada no setor. 

Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino devem implantar práticas de compostagem de resíduos úmidos até 

o fim de horizonte de plano. 
---- 

Os resíduos verdes municipais devem ser tratados através de técnicas de compostagem até o fim de horizonte de 

Plano.  
---- 

O município deve estabelecer locais de entrega de materiais para reutilização junto às escolas ou outras repartições 

públicas.  
Para que esses materiais sejam encaminhados às instituições beneficentes e de acolhimento ou famílias carentes.  

A geração per capita média municipal deve ser mantida constante em todo horizonte de plano. De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) e com o PMGIRS (2012) de Contagem.  

Os resíduos sólidos devem ser segregados em três frações principais até o fim de horizonte de Plano.  Resíduos recicláveis secos, Resíduos Recicláveis Orgânicos e Rejeitos. 

Grandes geradores devem ser caracterizados, identificados e atender às regulamentações específicas já existentes 

ou que venham a ser definidas para o manejo de resíduos gerados por eles. 

Esses geradores devem ser os responsáveis pelo manejo dos resíduos que geram a parte da coleta municipalizada 

ou pagar pelos serviços municipais prestados, de maneira adequada garantindo assim a sustentabilidade 

econômica e financeira da prestação dos serviços de coleta. 
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Quadro 120: Principais Estratégias do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Contagem (continuação).    
Estratégia Descrição Sucinta  

Caracterização de Grandes Geradores 

Devem ser aqueles geradores de resíduos especiais cuja quantidade excede 200 l/dia (industriais, comerciais, 

prestadores de serviços, edifícios comerciais, públicos ou privados) que não possam equiparar-se à geração de 

resíduos domiciliares.  

O programa de coleta seletiva deve ser eficiente, sustentável financeira e economicamente, priorizando diminuição 

gradual de seus custos operacionais.  
--- 

Os galpões de triagem dos materiais recicláveis secos devem ser preferencialmente operados por cooperativas ou 

associações de catadores formados por população baixa renda. 
Conforme Decreto Regulamentador n° 7404/2010 e Decreto n° 7.405/2010.  

Catadores devem ser incluídos no programa de coleta seletiva prioritariamente na etapa de triagem --- 

Catadores são multiplicadores sociais do programa de coleta seletiva, podendo auxiliar na mobilização social e 

educação ambiental. 
--- 

Catadores devem ser profissionalizados dentro do processo de triagem, devendo-se colaborar para o atendimento 

às metas definidas no Plano.  
--- 

Os galpões de triagem de cooperativas e/ou associações de catadores devem estabelecer-se como unidades 

autônomas ao longo do horizonte de Plano. 

As unidades devem, com o passar o tempo, serem autossuficientes quanto à sua operação, manutenção e geração 

de renda, devendo ser adequadamente remunerados pelos seus serviços, onde couber.  

Galpões de triagem devem estar adequadamente operantes, segundo as normas vigentes. Quanto à licenças, alvarás, normas técnicas, bombeiros, projetos, etc.  

Os galpões de triagem devem ter definidos seus procedimentos de operação de forma padronizada 
(...) Seguindo as diretrizes municipais, legislações, normas técnicas e buscando eficiência no atendimento às metas 

propostas, bem como garantindo segurança e saúde dos catadores/trabalhadores.  

A comercialização de materiais recicláveis triados nos galpões poderá eliminar a tarefa de intermediários ao longo 

do tempo, sendo feita diretamente com industrias locais ou regionais.  

Objetivando majorar os ganhos com a comercialização dos materiais ao longo do tempo e consequente aumento da 

renda aos catadores e trabalhadores da triagem, criando mecanismos para autonomia financeira das associações e 

cooperativas.  

A(s) Secretarias Municipal(is) devem atuar de forma integrada, colaborativa e participativa no tocando ao 

desenvolvimento do Plano de Coleta Seletiva e de suas ações 

A coleta seletiva é multidisciplinar e requer atuação de diversos segmentos do Poder Público e da sociedade como 

um todo.  

Deve haver o planejamento constante das ações, programas e projetos para a coleta seletiva. Por exemplo: promover a revisão sistemática do Plano a cada 4 anos, conforme Política Federal.  

Possibilitar cobrança adequada pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, incluído a etapa de coleta 

seletiva, preferencialmente desvinculando do IPTU. 

Promover a busca pela eficiência e sustentabilidade econômico e financeira da prestação dos serviços ao longo do 

horizonte de plano, conforme Lei n° 11.445/2007.  
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