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Boletim Informativo do Plano de Redução das
Emissões de Gases de Efeito Estufa (Pregee)

Jardim de Chuva na região metropolitana de BH
O Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, em Belo Horizonte, vai receber um “Jardim de
Chuva”, um dos projetos demonstrativos no âmbito do Interacct-Bio, com financiamento do
governo alemão e coordenação do ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade. O
lançamento do projeto foi neste mês e a expectativa é que seja concluído em até 90 dias.
A região metropolitana de Belo Horizonte é uma das três selecionadas no Brasil para a
execução do projeto – em conjunto com Londrina e Campinas. Além do Parque Municipal
Fazenda Lagoa do Nado, em Belo Horizonte, o segundo local de implantação dos Jardins de
Chuva na região metropolitana é na Praça Presidente Tancredo Neves, em Contagem. Em
nível global, Índia e Tanzânia também participam do Interact-Bio.

O que é um "Jardim de Chuva"?
Sistema que se utiliza da
atividade biológica de plantas e
microorganismos para remover os
poluentes das águas pluviais,
contribuindo para a infiltração e
retenção da água de chuva e
evitando enchentes e
inundações..

Comitê faz apresentação de 5º Inventário
Dados incluem emissões de GEE no período da pandemia
As emissões de gases de efeito estufa,
responsáveis pelo aquecimento global,
caíram 23% em Belo Horizonte, na
comparação com 2019. No setor de
transportes, a queda nas emissões foi de
29% em igual período. Os dados compõem
o 5º Inventário de Emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE) em 2020. Belo
Horizonte é a primeira capital do país a
apresentar estudo de emissões de GEE
levando em conta os efeitos da pandemia
da Covid-19.

O setor “Fontes Estacionárias de Energia”,
que inclui o consumo de energia elétrica e a
queima de combustíveis nos segmentos
residencial, industrial, comércio e serviços,
apresentou redução de 10% de emissão de
GEE na comparação com 2019. Já o setor
“Resíduos” registrou recuo de 21% na
emissão de gás de efeito estufa de 2020 em
relação a 2019.

Você
sabia?
Que BH teve queda de 14%
das emissões de gases de
efeito estufa provenientes
do consumo de gasolina,
entre 2019 e 2020.

Qualidade do ar em Belo Horizonte
PBH firma parceria com organização global de saúde
A poluição do ar mata cerca de sete pessoas por

Para marcar o início da parceria, foi realizado o

hora no Brasil em decorrência de infarto, AVC,

debate on-line “Por um ar puro em BH –

doenças respiratórias, diabetes, entre outras.

convergência de ações de mobilidade, qualidade

Pensando nisso, a Prefeitura de Belo Horizonte,

do ar e saúde”. No evento discutiu-se, de forma

por meio da Secretaria Municipal de Meio

intersetorial, como a saúde pública em Belo

Ambiente, firmou parceria com a organização

Horizonte pode se beneficiar com a melhoria da

global de saúde Vital Strategies, visando a

qualidade do ar; porque é importante associar

promoção da melhoria da qualidade do ar. A

essa agenda à de mudanças climáticas; e quais

parceria prevê, inicialmente, uma oficina com

são as ações de mobilidade urbana planejadas

gestores públicos e outra com jornalistas sobre

que irão promover ar limpo na capital mineira.

comunicação dos benefícios à saúde pública de
projetos que melhoram a qualidade do ar.

Frase:
"Vamos cuidar da nossa mãe Terra, vamos
superar a tentação do egoísmo que nos torna
predadores dos recursos, vamos cultivar o
respeito pelos dons da Terra e da criação,
vamos inaugurar um estilo de vida e uma
sociedade que finalmente
seja ecossustentável"
Papa Francisco,ao lançar no Vaticano, em maio,
um plano ecológico para as Igrejas

COP - 26

“Belo Horizonte rumo à COP 26”
Sob coordenação da Diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi
lançada no dia 10 de junho a campanha “Belo Horizonte rumo à COP 26”. A ideia é dar centralidade à
agenda climática e engajar os diversos atores locais em seu debate e implementação. Será criada uma
plataforma consolidada de agendas, eventos e ações que mobilizem, ao longo do ano, esforços para
que a cidade e a região metropolitana busquem acelerar suas ações em direção aos compromissos do
Acordo de Paris: frear o aquecimento global e impulsionar a transição a um desenvolvimento neutro
em carbono. O evento virtual de lançamento da mobilização “Belo Horizonte rumo à COP 26” foi
realizado em conjunto com a Embaixada do Reino Unido e o ICLEI América do Sul. A COP 26 será
realizada na Escócia, em novembro deste ano.
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