
Expediente: publicação digital de veiculação bimestral destinada aos colaboradores, clientes, parceiros da ERG Engenharia | Sede: 
Rua Rio Grande do Sul, 1066  | 1º andar |  BH/MG | Tel.: (31) 2138 4700 | Filial: Rua Barão de Camargos, 144  - Centro | Mariana/ 
MG Tel.: (31) 3557 3312 | Presidente: Délio Morais | Gestão de Conteúdo: SIG e Comunicação | Projeto Gráfico: Ana Duarte 

A ampliação da coleta seletiva 
para toda a população de Belo 
Horizonte só deve ser 
alcançada em 2036. Essa é a 
estimativa do Plano 
Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS-BH) e  da 
Superintendência de Limpeza 
Urbana (SLU).

A estratégia envolve a 
diminuição do serviço de 
coleta nas casas das pessoas 
para 10%, até 2036. Ao mesmo 
tempo, será aumentada a 
participação dos recipientes 
coletores de materiais 
recicláveis, de forma 
voluntária, para 90%. 
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Benefícios da 
coleta seletiva:

Reciclagem em 
Belo Horizonte 

Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente - QSSMA

Anos

Importância da Coleta Seletiva
A coleta seletiva representa a maneira ecológica mais 
adequada para o descarte de resíduos. Associada ao tema de 
educação ambiental e do 
desenvolvimento susten-
tável, ela evita a poluição do 
solo e das águas, utilizando os 
resíduos na reciclagem e no 
reaproveitamento de mate-
riais para a fabricação de 
matéria-prima. 

A Coleta seletiva é um processo que consiste na separação e 
recolhimento dos resíduos descartados em coletores 
identificados por cor. Além dos coletores específicos (papel, 
metal, plástico e não reciclável), existem outros, como por 
exemplo: óleo usado,  pilhas, baterias,  rolhas,  etc. Muitas vezes, as 
empresas que trabalham com esses produtos os recebem de 
volta depois de usados,  por meio da logística reversa. 

Todos os cidadãos podem colaborar com a separação dos 
materiais seguindo a teoria dos 3 R's,  ou seja:

Ÿ Reduzir: mudança de hábitos de consumo, reduzindo assim 
a proliferação de lixo.

Ÿ Reutilizar: reutilização de materiais, como sacolas de 
supermercado, potes de vidro e plástico, dentre outros.

Ÿ Reciclar: através de processos artesanais ou industriais, 
transformam-se materiais usados em novos produtos.

Ÿ Promove a consciência 
ambiental dos cidadãos;

Ÿ Evita a contaminação do 
solo e da água;

Ÿ Evita o desperdício dos 
recursos naturais não-
renováveis;

Ÿ Promove a reciclagem 
(reaproveitamento de 
materiais);

Ÿ Melhora a economia 
(diminuir custos de 
produção, geração de 
empregos, etc.)

Ÿ Alivia e prolonga a vida 
útil dos aterros sanitários.Foto: Comunicação ERG ARMARE

Fonte: Hoje em dia


