


Plano de Manejo
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – CTRS BR-040

FOTO: Cristiano Duarte Costa, 2017



Vista aérea da área da CTRS BR040, com destaque para a

vizinhança. Fonte: Google Earth, 23/04/2018.





Considerando a demanda do Superintendente (10/04/2017) por:

1. Proposta de modernização e valorização de todo o espaço
físico da CTRS BR-040, por meio da implementação de
soluções para o tratamento de resíduos aliada à
disponibilização de equipamentos para a fruição pela
comunidade do entorno, do município e da RMBH;

2. Detalhamento de projetos exequíveis e passíveis de
manutenção para viabilizar a captação de recursos
financeiros (Comam, Comusa, Governo Federal) para sua
implantação.

REFLEXÕES/ SUGESTÕES/ PROPOSIÇÕES



Fonte: PROJETO TCC Ana Luísa Castro de Souza, 2016

PROPOSTAS DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CTRS-040
PARQUE-ATERRO



PESQUISAS REALIZADAS/TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS

Célula de Pesquisa



Entende-se por plano de manejo o 
documento elaborado a partir de diversos 
estudos, incluindo diagnósticos dos meios 
físico, biótico, antrópico e social, que 
estabelece as normas, restrições para o 
uso, ações a serem desenvolvidas e 
manejo dos recursos naturais do grande 
equipamento de uso coletivo configurado 
pela Central de Tratamento de Resíduos –
CTRS BR040, incluindo a implantação de 
estruturas físicas e a manutenção dos 
processos ecológicos.

PORTARIA SLU Nº 890, de 14/09/2017, Art. 1º, § único

PLANO DE MANEJO DA CTRS BR-040 



PLANO DE MANEJO DA CTRS BR-040 



Oficinas para discussão das diretrizes, 
programas e ações

FOTOS: Cícero Catapreta, 2017

1 Implementação de setorização proposta para usos e ocupação das áreas.

2 Manutenção do Monitoramento ambiental e geotécnico e do gerenciamento de risco.

3 Recuperação e manutenção das edificações e estruturas existentes.

4 Educação ambiental e mobilização social para a apropriação da CTRS-040.

5

Integração física e social da área da CTRS BR-040 com o entorno, com utilização imediata das áreas livres de risco para atividades de 

lazer.

6 Criação de instrumentos para a segurança pública do aterro e seu entorno imediato.

7 Compatibilização das intervenções no sistema viário da região de entorno do CTRS 040 com o Plano de Manejo.

8 Implementação de programa permanente de gestão e monitoramento.

9 Universalização da infraestrutura básica e dos serviços de saneamento das áreas de entorno imediato ao aterro.

Diretrizes do Plano de Manejo da CTRS BR-040





Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1 Identificar e isolar as áreas restritas 
SLU (Equipe de topografia e 

DPTDR)

2 Executar cercamento físico da área da CTRS 040 (interno e externo)
Sudecap (projeto e obra); SLU 

(recursos)

3 Implantar sinalização de risco, viária e educativa em todo o perímetro

Sudecap (projeto e obra), sob 

supervisão da SLU, COMDEC, 

BHTrans, SMMA

4 Implantar vigilância com videomonitoramento Guarda Municipal, Prodabel e SLU

5 Implantar iluminação na área da CTRS BR-040
Sudecap (projeto e obra); SLU 

(recursos); PBH Ativos

6 Realizar reforma e manutenção das edificações
Sudecap (projeto e obra); SLU 

(recursos)

7
Revitalizar o Auditório/ Usina Dano para retomada da educação 

ambiental (adequar às normas de segurança e manutenção)

Fase 1. SLU; Fase 2. SLU 

(recursos) e Sudecap (projeto e 

obra)

8
Fazer a regularização fundiária para a transformação do 

equipamento em parque

Consultar o jurídico/PBH ativos 

(Qual o encaminhamento?)

9 Elaborar projeto e executar drenagem pluvial
Sudecap (projeto e obra); SLU 

(recursos)

10

Estudar autossuficiência hídrica para irrigação da CTRS BR-040 

(Construção de cisternas, poços artesianos, pequenas barragens, 

captação de águas de chuva)

SLU e Drenurbs

11 Revitalizar os aceiros  SLU

12
Executar capina e roçada (incluindo o tratamento dos taludes/áreas 

instáveis do maciço)
SLU

ITEM AÇÃO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

PRAZOS

Manutenção e Obras Estruturantes





FRESH KILLS LANDFILL (USA)

Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1 Realizar o estudo hidrogeológico SLU, SMOBI

2

Elaborar "Estudo de Análise de Risco" referente ao aterro 

sanitário e estabelecer uma sistemática de gerenciamento de 

riscos (Revisar Plano de contingenciamento elaborado pela 

equipe da SLU em 2004)

SLU, Comdec, Sudecap

3
Assegurar a manutenção do monitoramento geotécnico e 

ambiental 
SLU

PRAZOS

ITEM AÇÃO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

Monitoramento e Gestão de Riscos



Imediato 

(até 1 

ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1

Delimitar a área da CTRS BR-040 (futuro parque-aterro) 

conforme as escrituras existentes (resolver pendências de 

propriedade)

SLU, SMAGEA

2
Estudar URPV próxima ao Campo dos Coroas e URPV Vila 

Califórnia
SLU, Sudecap

3 Estudar fronteira com o Conjunto Jardim Filadélfia  SLU, Suplan

4
Diagnosticar e  avaliar possibilidades de consolidação dos 

caminhos já praticados pela população.
SLU, Sudecap, Suplan, BHTrans, 

Urbel

5

Elaborar projetos e executar  obras para implantação de portarias 

de acesso ao parque:                                                                                                                             

- Assegurar acesso à área do campo Acaraí. 

- Posicionar um dos acessos ao parque como extensão da via 

principal da Vila Califórnia (Av. Avaí).

- Prever articulação com a conexão verde para acesso ao parque 

pela Av. Amintas Jacques de Morais.  

- Estudar possibilidade de acesso público pela portaria da Rua 

Carlos E. Lott.

SLU, Sudecap, Suplan, BHTrans, 

Urbel

6

Conectar a Rua Aroeira Neves à Av. Avaí, por meio do caminho 

de pedestres contornando o campo de futebol vizinho ao Conj. N. 

D. Bosco.

Sudecap (projeto e obra)

7

Executar passeios do entorno do aterro conforme legislação 

específica e de forma a promover integração entre o parque e o 

entorno gerando uma boa ambiência para circulação de 

pedestres.

Sudecap (projeto e obra)

8

Promover a extensão dos serviços de abastecimento de 

água,esgotamento sanitário, serviços de limpeza urbana, 

drenagem urbana, transporte, iluminação 

Sudecap, SLU, BHTrans, Urbel

PRAZOS

ITEM AÇÃO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

Fonte: PROJETO TCC Ana Luísa Castro de Souza, 2016

Infraestrutura urbana





Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1

Reservar área para a implantação do VIURBS, ligando a Av. 

Amintas Jacques de Morais com a Rodovia BR 040 (horizonte 20 

anos).

BHTrans, SMOBI, Sudecap, 

SLU

2
Elaborar projetos de áreas de estacionamento para o entorno 

imediato à CTRS BR-040

BHTrans, SMOBI, SMMA, 

Sudecap, SLU

3

Estudar implantação de passarela sobre a BR040 para integrar 

os  bairros Camargos e Califórnia com a CTRS-040 (Aterro 

Parque).

BHTrans, SMOBI, Sudecap, 

SLU

4
Estabelecer conexão com o sistema viário local do conjunto, nos 

pontos onde seja tecnicamente viável. 
BHTrans, SMOBI, Sudecap, 

SLU

5
Implantar sinalização indicativa e de regulamentação do entorno 

para acesso às portarias

BHTrans, SMOBI, Sudecap, 

SLU

6
Implantar ciclovia ou via local ligando a Av. Amintas Jacques e 

Rua Macarena

BHTrans, SMOBI, Sudecap, 

SLU

ITEM AÇÃO

PRAZOS

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

Área da CTRS 
BR-040

Mobilidade e transporte ativo



Imediato (até 

1 ano)

Curto          

(até 5 anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1 Elaborar projeto e executar praça com mirante, contemplando 

também quadra de futebol, academia a céu aberto e pista de 

skate (novo uso do terreno anteriormente previsto para UPA)

SMPU, Sudecap, SMMA, SLU

2 Estudar fronteira com o Conjunto Jardim Filadélfia
SMPU, Urbel, SMMA, Sudecap, 

SLU

3
Elaborar projeto e implantar horta comunitária entre os campos 

de futebol (Remo e Palmeirense)

SMPU, Sudecap,SMASAC, 

SMEL, SLU

4
Elaborar projeto e executar  circuito de pistas de caminhada que 

permita a ligação entre portarias (novas e existentes)

Fundação de Parques Municipais 

e Zoobotânica, Sudecap, 

SMMA,SLU

5
Elaborar projeto e executar reforma no Campo de Futebol Beira 

Lixo para utilização pelos servidores da SLU
SLU, Sudecap, Smel

6

Elaborar projeto e executar  pista de cooper e ciclovia no 

perímetro da área restrita do aterro - área de transição entre a 

CTRS-040 e a comunidade

Fundação de Parques Municipais 

e Zoobotânica, Sudecap, 

SMMA,SLU

7

Rever projeto de reforma do conjunto de campos (Remo, 

Palmeirense e Acaraí) e executar obras, para garantir a 

implantação das áreas de lazer sem edificações novas nas áreas 

internas à Mancha de Projeto Viário Prioritário - MPVP

Sudecap, SMEL, SLU

8

Elaborar projeto e executar praças e/ou parques (áreas de lazer) 

junto às comunidades (Pindorama, Danúbio, Campo dos Coroas, 

Vila Califórnia)

SLU, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica, 

Sudecap, SMMA, Smel

PRAZOS

ITEM AÇÃO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

FRESH KILLS LANDFILL (USA)

Equipamentos, áreas de lazer e espaços públicos



Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1

Estudar, no processo de parcelamento, a incorporação de área lindeira a 

BR-040 à área do aterro-parque, resguardando limites da AEIS-2 

proposta. Esta área é fundamental para a conservação da nascente e do 

curso d´água ali existente. A mesma recomendação é válida para 

eventuais fragmentos de mata existentes no entorno das nascentes 

localizadas dentro da área do aterro.

SLU, SMPU, SMMA

2
Realizar monitoramento das nascentes, dos cursos d'água e do lago 

existentes ná área da CTRS BR-040 e em seu entorno próximo.

SLU, SMMA, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica

3
Realizar estudo para identificação e controle de fauna (anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos) e flora

SLU, SMMA, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica

4 Elaborar  plano de manejo das leucenas e eucaliptos
SLU, SMMA, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica

5
 Adequar a vegetação visando a implantação de trilhas ecológicas 

interpretativas 

SLU, SMMA, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica

6

Implantar tratamento paisagistico adequado, conforme leis específicas 

para áreas contaminadas. 
SLU, SMMA, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica

7 Realizar tratamento vegetal nos taludes dos maciços de resíduos
SLU, SMMA, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica

PRAZOS

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVELITEM AÇÃO

Áreas verdes e controle ambiental

VALDEMINGÓMEZ LANDFILL, MADRID



Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1
Estudar a ampliação e manutenção das unidades URPV 

(pequenos volumes) contíguas à CTRS BR-040
SLU

2
Avaliar a utilização da estação de transbordo para implantação de 

projetos sustentáveis, a exemplo do beneficiamento de vidro
SLU

3

Implantar o galpão para a triagem e processamento dos materiais 

recicláveis (papel, metal, plástico e vidro) junto à Av. Amintas 

Jacques (frente Pindorama)

SLU, Sudecap

4 Estudar a viabilidade para implantação de usina solar SLU, PBH Ativos

5 Readequar/ modernizar a ERE da CTRS BR-040 SLU

6

Avaliar a implementação de logística reversa de pneus inservíveis 

no Município e verificar pertinência de manutenção da URP 

(pneus)

SLU, SMPU, SMMA

7

Estudar a ampliação da compostagem e buscar outras alternativas 

tecnológicas para tratamento dos residuos orgânicos (Criação de 

deliberação normativa pelo COPAM, da qual a SLU deve 

participar).

SLU

PRAZOS

ITEM AÇÃO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

BR 040 LANDFILL (BELO HORIZONTE, BRASIL)

Modernização de soluções
para o tratamento de RSU



Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1 Criar Comitê Gestor SLU/ PBH

2 Criar Conselho Consultivo Comitê Gestor

3 Estabelecer periodicidade para a revisão do Plano de Manejo. Comitê Gestor

4
Identificar e captar recursos para a  implementação,  

manutenção e custeios dos projetos propostos
Comitê Gestor

5
Estabelecer parcerias com as universidades e outras 

instituições de pesquisa
Comitê Gestor

6
Planejar e garantir a segurança para a área: patrimonial e 

pessoal.
Comitê Gestor

PRAZOS

ITEM AÇÃO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL

Fonte: SIMONE, NETTUNO, ZENINELLI, VERCESI. Community 
planning activities for rehabilitation projects in Italy... Brescia. 
International Workshop on Waste Architecture, Rehabilitation of 
landfills, 6-7 october 2015. 

Programa permanente de Gestão e Monitoramento



Educação ambiental, Comunicação 
e Mobilização social

Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1 Elaborar Plano de Comunicação e Mobilização Social SLU, Ascom, PBH Ativos

2
Elaborar  Estudo de Percepção Ambiental com a população do 

entorno.
SLU, Ascom, PBH Ativos

3

Implementar as ações de educação ambiental, comunicação e 

mobilização social propostas pelo PCMS, junto à  população do 

entorno, de Belo Horizonte e da  Região Metropolitana com vistas 

à  referendar a setorização proposta para a CTRS-BR040 e a 

buscar parcerias para sua implementação

SLU, Ascom, PBH 

Ativos,Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica, SMMA, 

Smed  e FundaçãoMunicipal de 

Cultura

Fomentar a implantação de hortas comunitárias SLU, Smel, SMASAC

5 Confeccionar material de divulgação e informativo impresso SLU, Ascom

6
Promover ações educativas por meio de apropriação das 

diversas áreas da CTRS BR-040

SLU,SMMA, Smel, 

Smed,Fundação Municipal de 

Cultura, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica

7
Realizar regularmente ações de mobilização social na CTRS BR-

040

SLU,Fundação Municipal de 

Cultura, SMMA, Smed,Fundação 

de Parques Municipais e 

Zoobotânica

PRAZOS

ITEM AÇÃO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL





O aterro sanitário ocupa 70% da área total da
CTRS BR-040, de aproximadamente 115 ha., e
teve sua vida útil esgotada em 2007, devido ao
alcance da cota altimétrica máxima.

ATERRO DA CTRS BR-040: 
De passivo ambiental... 

O PMGIRS-BH destacou o conceito de
passivos ambientais, que

“...são disposições antigas e
sítios contaminados, que
produzem riscos para o bem-
estar da coletividade, segundo a
avaliação tecnicamente
respaldada das autoridades
competentes”. Schianetz (1999)



Fonte: ALBA, Israel. A recovered landfill in the construction of a metropolis: 
Valdemingómez Forest Park, over time. International Workshop on Waste Architecture, 
Rehabilitation of landfills, 6-7 october 2015. 

Um aterro sanitário recuperado na construção de uma Metrópole:

Parque Florestal Valdemingómez, em Madri, Espanha.



(RE) APROVEITAMENTO DE ÁREAS UTILIZADAS PARA DISPOSIÇÃO DE RSU



Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

1 Identificar e isolar as áreas restritas Manutenção e obras estruturantes

1
Executar cercamento físico da área da CTRS 040 (interno e 

externo)
Manutenção e obras estruturantes

1
Implantar sinalização de risco, viária e educativa em todo o 

perímetro
Manutenção e obras estruturantes

1 Implantar vigilância com videomonitoramento Manutenção e obras estruturantes

1 Implantar iluminação na área da CTRS BR-040 Manutenção e obras estruturantes

1 Realizar reforma e manutenção das edificações Manutenção e obras estruturantes

1
Revitalizar o Auditório/ Usina Dano para retomada da educação 

ambiental (adequar às normas de segurança e manutenção)
Manutenção e obras estruturantes

1
Fazer a regularização fundiária para a transformação do 

equipamento em parque
Manutenção e obras estruturantes

1 Elaborar projeto e executar drenagem pluvial Manutenção e obras estruturantes

1

Estudar autossuficiência hídrica para irrigação da CTRS BR-040 

(Construção de cisternas, poços artesianos, pequenas 

barragens, captação de águas de chuva)

Manutenção e obras estruturantes

1 Revitalizar os aceiros  Manutenção e obras estruturantes

1
Executar capina e roçada (incluindo o tratamento dos 

taludes/áreas instáveis do maciço)
Manutenção e obras estruturantes

PRIORIDADE AÇÃO PROGRAMA DE ORIGEM

PRAZOS

Hierarquização 
das ações propostas



Imediato 

(até 1 ano)

Curto          

(até 5 

anos)

Médio       

(até 10 

anos)

Longo      

(até 20 

anos)

2
Elaborar projetos de áreas de estacionamento para o entorno 

imediato à CTRS BR-040
Mobilidade e transporte ativo

2

Elaborar projeto e executar praça com mirante, contemplando 

também quadra de futebol, academia a céu aberto e pista de 

skate (novo uso do terreno anteriormente previsto para UPA)
Equipamentos públicos

2 Estudar fronteira com o Conjunto Jardim Filadélfia Equipamentos públicos

2
Elaborar projeto e implantar horta comunitária entre os campos 

de futebol (Remo e Palmeirense)
Equipamentos públicos

2
Elaborar projeto e executar  circuito de pistas de caminhada que 

permita a ligação entre portarias (novas e existentes)
Equipamentos públicos

2
Elaborar projeto e executar reforma no Campo de Futebol Beira 

Lixo para utilização pelos servidores da SLU
Equipamentos públicos

2

Elaborar projeto e executar  pista de cooper e ciclovia no 

perímetro da área restrita do aterro - área de transição entre a 

CTRS-040 e a comunidade

Equipamentos públicos

2

Rever projeto de reforma do conjunto de campos (Remo, 

Palmeirense e Acaraí) e executar obras, para garantir a 

implantação das áreas de lazer sem edificações novas nas áreas 

internas à Mancha de Projeto Viário Prioritário - MPVP

Equipamentos públicos

2

Elaborar projeto e executar praças e/ou parques (áreas de lazer) 

junto às comunidades (Pindorama, Danúbio, Campo dos Coroas, 

Vila Califórnia)

Equipamentos públicos

2
Implantar tratamento paisagistico adequado, conforme leis 

específicas para áreas contaminadas. 
Áreas verdes e congtrole ambiental

2 Realizar tratamento vegetal nos taludes dos maciços de resíduos Áreas verdes e controle ambiental

PRIORIDADE AÇÃO PROGRAMA DE ORIGEM

PRAZOS

Hierarquização 
das ações propostas



Nome do Projeto

Nome do Gerente Email Telefone 3277-8395

Órgão

Nome

Objetivo

Nome do Gerente Subprojeto Email Telefone

Órgão

Nome Unidade

Critérios de Aceitação

Marco Crítico

Marco Crítico

Marco Crítico

leandro.garcia@pbh.gov.br

Estudos sobre concessão do Aterro Sanitário BR-040

Estudos elaborados e analisados pela PBH Ativos

Produto

Realizar estudos, a partir da publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) , com o objetivo de analisar 

a viabilidade de conceder a área do aterro sanitário da BR-040 para geração de energia fotovoltática com integração a 

rede de distribuição, retorno economico para o município e contrapartida social para tratar as condicionantes ambientais 

e sociais do local, decorrentes da existência do aterro, contribuindo para tornar Belo Horizonte uma Cidade Inteligente.

Subprojetos

Estudo sobre concessão do Aterro Sanitário BR-040

Leandro Moreira Garcia 

Prodabel

Declaração de Escopo do Projeto

Informações Gerais do Projeto
Belo Horizonte Cidade Inteligente - BHCI

Conclusão da elaboração dos Estudos Critério de Aceitação Entrega dos estudos pelas empresas

Unidade de Medida

Subprojeto 1

Análise dos Estudos e proposição de 

modelagem
Critério de Aceitação Estudo e modelagem apresentada a 

SMPOG e SMFA

Marcos Críticos

Publicação do Edital de Procedimento de 

Manifestação de Interesse (PMI)
Critério de Aceitação

A definir

Edital publicado no DOM

ATERRO DA CTRS BR-040: 
De passivo ambiental a...   ativo econômico?





Constitui objeto do presente PMI a obtenção de ESTUDOS para
estruturação de projetos de concessão de Uso ou Serviço ou outro
modelo que seja economicamente viável (exceto PPP) para instalação,
operação e manutenção de central(is) geradora(s) de energia por meio
de células fotovoltaicas e por meio do aproveitamento energético da
biomassa oriunda dos resíduos da poda, supressão, secção de raízes e
destoca de árvores nas vias públicas municipais, incluindo a execução
destes serviços (poda, supressão, secção de raízes e destoca), bem
como o transporte destes resíduos até à CTRS BR-040, tudo isto a ser
operacionalizado na área da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos
da BR-040 (CTRS BR-040), com a previsão de contrapartida em
investimentos em infraestrutura e financeira ao Município.

www.pbhativos.com.br



PLANO DE MANEJO DA CTRS BR-040
Equipe Técnica 



Obrigada!




