


EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O COTIDIANO



O QUE É A LIMPEZA URBANA?

É um conjunto de serviços de responsabilidade do poder público 
para manter a cidade limpa!



QUAIS OS PRINCIPAIS SERVIÇOS  DE LIMPEZA URBANA 
SÃO REALIZADOS EM BELO HORIZONTE?



1. COLETA DOMICILIAR DE RESÍDUOS

É o recolhimento dos resíduos gerados nos domicílios. acontece com 
frequência de pelo menos três vezes por semana em dias e horários que 
são informados à população. 



CAMPANHA INFORMATIVA
Metodologia de educação ambiental destinada ao cidadão que utiliza os 

serviços de limpeza urbana. Possui um perfil síncrono à prestação do serviço e 
resulta em uma melhor apropriação por parte da população.



Campanhas Informativas consolidado 2017-2021 - 
Dados Gerais

      ANO
Número de 
domicílios       

2017 10.805

2018 57.648

2019 65.434

2020 58.198

2021 394.343

fonte: dados internos 



2. VARRIÇÃO 

É O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE!



● Presente em mais de 97% das vias urbanas e em praticamente a totalidade das 
vias pavimentadas;

● São 525 mil km de sarjeta varridos por ano;
● Cestos de lixo: 22,2 mil lixeirinhas (cerca de 6,6 mil deles estão instalados na 

região central). 
 

FREQUÊNCIA

Varia conforme as características de ocupação dos logradouros, a intensidade 
do trânsito, o tipo de arborização e o fluxo de transeuntes, podendo ser: uma vez a 
cada duas semanas (quinzenalmente), semanal, alternada (duas, três ou seis vezes 
por semana) ou diariamente. Em alguns locais, devido ao intenso fluxo de pedestres 
e a expressiva atividade comercial, os serviços de varrição são executados de 
segunda-feira a sábado.

https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/informacoes/servicos/varricao

NÚMEROS

https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/informacoes/servicos/varricao


VOCÊ PODE AJUDAR A MANTER AS RUAS E 
PRAÇAS LIMPAS:

1 - JOGUE O LIXO NAS LIXEIRAS. 2 - NUNCA JOGUE O LIXO EM 
BOCAS DE LOBO OU NA RUA!





3. LIMPEZA DE CÓRREGOS

Resíduos removidos: 8,6 mil toneladas anuais.
fonte:www.pbh.gov.br/slu

http://www.pbh.gov.br/slu


4. CAPINA 5. LAVAÇÃO DE VIAS

O serviço de capina abrange toda a cidade, pelo menos, quatro 
vezes ao ano, ou seja: uma determinada localidade recebe essas ações 
a cada três meses. São mais de 3 mil km de vias capinados ao mês.



6. MULTITAREFA



URPV’S

Nas unidades de recebimento de pequenos volumes a população 
pode levar materiais que não podem ser entregues para a coleta 
domiciliar como entulhos, móveis, podas e pneus.    



ESTAÇÕES DE RECICLAGEM 
DE ENTULHO 

Rua Polycarpo de Magalhães 
Viotti, 450 - Bandeirantes
 
Funcionamento: Segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h e 
das 12h às 16h

Contato: 3277-7912

BR-040, km 531 - Jardim 
Filadélfia
Funcionamento: Segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h e 
das 12h às 16h

Contato: 3277-9299

Pampulha BR 040



Programa Unidade de Recebimento de Pneus (URP) – recebe pneus 

inservíveis descartados pela população e encaminha para a Associação  

Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) que os destina à reciclagem.

A unidade existe 
desde fevereiro de 
2007 e aceita 
gratuitamente 
qualquer quantidade 
de pneus.

PNEUS



COLETA SELETIVA 

 Modalidade Porta a Porta  Modalidade Ponto a 
Ponto

A coleta seletiva é um serviço de limpeza urbana para coleta dos materiais 
recicláveis, identificados e separados pela população antes que se misturem com 
rejeitos, com o objetivo de destinação para a reciclagem.



Aterro de Macaúbas 

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
DOMICILIARES  

Após a coleta, os resíduos são 
enviados para o aterro 
sanitário, local em que os 
danos ambientais provocados 
pelo lixo são reduzidos!



● Atualmente, são 47 bairros com a coleta seletiva porta a porta. 

● Temos pela cidade 40 pontos verdes e 27 LEV (Locais de 
entrega voluntária, que breve, serão substituídos)

● Dos pontos verdes e LEV's, a SLU repassa este material 
reciclável para as cooperativas. Segundo dados de 2020, chega 
a 4.835 toneladas dos pontos verdes e LEV's.



Vamos falar um pouco sobre Resíduos 
Orgânicos

Um conceito para começar:

Resíduos Orgânicos são constituídos basicamente por restos 
de animais ou vegetais descartados de atividades humanas.



O que a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala a 
respeito dos resíduos sólidos orgânicos?

●  “A PNRS prevê sistemas de compostagem para resíduos 
sólidos orgânicos e articulação com os agentes econômicos e 
sociais formas de utilização do composto produzido”. (art. 36 
inciso V – lei 12.305/2010) 

● A PNRS estabelece, em seus artigos, formas de devolver ao 
ciclo produtivo a matéria orgânica que a sociedade como um 
todo produz, como forma de reduzir impactos da destinação 
para aterros sanitários.



Em Belo Horizonte, como a SLU faz este diálogo 
com seus moradores?

Em 2019, foi feita uma 
portaria conjunta entre SLU, 
SUSAN e SMMA para a 
construção do projeto 
CEMAR.



Afinal, o que é o CEMAR?

É o Centro Municipal de Agroecologia e Educação para 
Resíduos Orgânicos – esta área de mais de 80 hectares está 
localizada no bairro Estoril, onde funcionava a Estação de 
Reciclagem de Entulho – ERE Estoril, que vai abrigar 
equipamentos públicos para a realização de cursos sobre 
compostagem doméstica.





Qual objetivo deste espaço?

O CEMAR se propõe a uma discussão com a 
sociedade civil  sobre um consumo de alimentos 

menos processados e um consumo mais saudável 
de frutas e legumes.

 Alimentos mais saudáveis podem voltar ao seu 
ciclo natural (suas sobras e restos) e serem 

compostados.



O CEMAR será um espaço de construção de cidadãos 
ambientalmente educados e conscientes da necessidade de 
uma alimentação saudável e com possibilidade de produção 
própria de forma doméstica (de legumes e frutas).





TEATRO PERCEPÇÃO AMBIENTAL

JOGOS PEDAGÓGICOSINFORMAÇÃO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL



MOBILIZAÇÃO SOCIAL



• “A implementação dos sistemas de Logística Reversa, bem como dos 
demais institutos decorrentes da responsabilidade alargada do produtor, 
vai demandar do setor produtivo investimentos, assim como mobilização e 
conscientização de toda a sociedade.” – PINZ, G. (2012). Revista de Direito 
Ambiental. 

• “Apenas por meio da Educação Ambiental é que será possível tornar 
concretos ideais de ecodesenvolvimento e responsabilidade 
socioambiental.” – SANTOS, M.C. (2015). Revista de Direito Ambiental e 
Sociedade.



RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA

Titulares dos serviços 
públicos de limpeza 

urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos

Importadores
Distribuidores

Fabricantes

Comerciantes

Consumidores

(Art. 3º da Lei 12.305, 2010)





DESAFIOS
• PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 
CONSCIENTE



CIDADE LIMPA NÃO É A QUE MAIS SE 
VARRE,MAS A QUE MENOS SE SUJA!

FAÇA A SUA PARTE!


